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Stowarzyszenie

RANKS

M

iechów jest miastem o wielowiekowej historii, którą dzielił z dziejami
Rzeczpospolitej zarówno okresu niepodległości, zaborów, jak również
czasów odzyskanej niepodległości w 1918 r. Mieszkańcy Miechowa
uczestniczyli w budowie wolnego kraju, jednak 20 lat później przyszło im ponownie zmagać się o przetrwanie biologiczne i wolność w walce z wrogami: nazistowskimi Niemcami i Związkiem Radzieckim, którzy napadli na Polskę we wrześniu
1939 r. Czasy powojenne to trudny okres odbudowy kraju. ale i zmagania się o poszerzanie wolności obywatelskiej i zachowanie ducha polskości niszczonego przez
ideologię socjalizmu.
W 1989 r. rozpoczął sie okres, który przyniósł wolność dla obywateli i suwerenność krajowi, postawił również trudne zadania takie jak: zmiana mentalności
wyzwalającej z myślenia ideologicznego, zmagania o wypracowanie i zachowanie
własnej tożsamości w tym konfrontacja w wieloma obcymi dotąd ideami, starania o zdobycie środków utrzymania i rozwój gospodarczy. Do tych zadań należała
również: modernizacja infrastruktury, odnawianie i rozwój miast, unowocześnianie wsi, zachowanie oraz powiększanie liczby miejsc pracy, troska o ochronę przyrody, jak również starania o zachowanie dziedzictwa materialnego i duchowego
poprzednich pokoleń.
Miechowanie w ciągu dziejów udowodnili swoją duchową siłę. Najazdy na
miasto, liczne pożary, działania wojenne i powstańcze i ich skutki, wyzwania codzienności, nie zniszczyły woli przetrwania mieszkańców, ale wyzwalały siłę do
odbudowy, do trwania, do pracy nad teraźniejszością i przyszłością. Dlatego też
wszystkim pokoleniom należy się szacunek, a niektórym nawet miano niezłomnych, gdyż wobec olbrzymich wyzwań nie poddały się, ale je twórczo podjęli i pozostawiły po sobie znaczący ślad.

ZIEMIA MIECHOWSKA

O

becnie, Miechów jest
miastem i siedzibą powiatu
miechowskiego, w skład którego wchodzą także
gminy: Charsznica, Gołcza, Kozłów,
Książ Wielki, Racławice, Słaboszów.
Powiat miechowski jest najbardziej
wysuniętym na północ powiatem
Małopolski. Graniczy od południa
z powiatem proszowickim od połuSztandar powiatu miechowskiego. Kłosy zbóż nawiązudniowego - zachodu z krakowskim,
ją do pracy rolniczej mieszkańców, skrzyżowane szable
przypominają o tradycji walk wyzwoleńczych, a podwójod zachodu z olkuskim, od północny krzyż Zakonu Bożogrobców nawiązuje do przeszłości
nego-zachodu z zawierciańskim
Miechowa. Fot. ze strony miechow.pl
(woj. śląskie) oraz powiatami województwa świętokrzyskiego, od północy z jędrzejowskim a od północnego-wschodu z pińczowskim i kazimierskim.
Z terenem powiatu miechowskiego związana jest nazwa Ziemia Miechowska. Nazwa ta pochodzi z XIX w. i oznacza krainę, leżącą nad Szreniawą, Nidzicą i Dłubnią. W okresie I Rzeczpospolitej tereny te, wchodziły w skład powiatu
księskiego (ksiąskiego) oraz proszowickiego należące do województwa krakowskiego, a to do prowincji małopolskiej. W 1795 r. ziemia ta weszła w skład państwa austriackiego, a od 1807 r. do 1815 r. była częścią Księstwa Warszawskiego. Na Kongresie Wiedeńskim powstało Królestwo Polskie pod berłem cara. Na
mocy podziału terytorialnego powstało województwo krakowskie (1816-1837),
które dzieliło się na cztery obwody: kielecki, miechowski, olkuski i stopnicki. Obwód miechowski składał się z trzech powiatów: krakowskiego (proszowickiego),
miechowskiego oraz skalbmierskiego (szkalbmierskiego). W 1837 r. w miejsce województwa krakowskiego powstała Gubernia Krakowska (1837-1841), która następnie przekształciła się w Gubernię Kielecką (1841-1844). W roku 1844 została
zlikwidowana a jej ziemie wcielone zostały do Guberni Radomskiej, która obejmowała 8 powiatów: kielecki, miechowski, olkuski, opatowski, opoczyński, ra4

domski, sandomierski, stopnicki. W skład powiatu miechowskiego wchodziły trzy
okręgi: miechowski, proszowicki, skalbmierski. W 1866 r. wyłączono z Guberni
Radomskiej południowe powiaty i na nowo powołano Gubernię Kielecką, która
istniała do 1917 r. Obejmowała 7 powiatów: jędrzejowski, kielecki, miechowski,
olkuski, pińczowski, stopnicki, włoszczowski.
W czasie II Rzeczpospolitej Ziemia Miechowska należała do województwa
kieleckiego, liczącego 20 powiatów. II wojna światowa przyniosła nowy podział

Mapa Powiatu Miechowskiego,
ze strony, miechow.pl
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Stroje ludowe ziemi miechowskiej, J. M. Bazewicz,
Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego,
Warszawa 1903-1907

Ukształtowanie terenu ziemi miechowskiej,
Fot. ze strony miechow.pl

Polski i tereny powiatu miechowskiego znalazły się pod okupacją niemiecką w Generalnej Gubernii w dystrykcie Kraków. Po
wojnie w latach 1946-1974 powiat miechowski należał do województwa krakowskiego. W wyniku zmian administracyjnych z 1 czerwca 1975
powiat miechowski został zlikwidowany a Miechów znalazł się w województwie kieleckim. W 1999 r. powołano powiaty, w tym miechowski, który
stał się częścią województwa małopolskiego. Tak duże zmiany administracyjne zawsze uwzględniały rolę Miechowa, wskazując na jego wartość,
jako ośrodka administracyjnego
i politycznego.

POŁOŻENIE MIECHOWA

M

iechów leży na Wyżynie Miechowskiej, stanowiącej część Niecki Nidziańskiej, należącej do Wyżyny Małopolskiej. Teren ten jest zbudowany na pokładach kredowych, posiada urozmaiconą rzeźbę terenu,
z wzniesieniami zbudowanymi z margli kredowych oraz podłużnymi obniżeniami. Wzniesienia te nie posiadają jednolitych zbocz, jedne są strome i wysokie, inne
zaś łagodne.
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Ukształtowanie terenu ziemi miechowskiej,
Fot. ze strony miechow.pl

Teren ten był kiedyś wypełniony wodą, o czym świadczy obecność w skałach muszli zwierząt. Posiada on gleby lessowe, brunatnoziemy i czarnoziemy,
tak więc pod względem przydatności dla człowieka o dużej wartości. Są żyzne
i urodzajne, dobrze magazynują wodę. Kiedy weźmie się pod uwagę fakt, że użytki rolne stanowią olbrzymią cześć tego terenu, to wysoka jakość ziemi ma olbrzymie znaczenie. Szata roślinna jest urozmaicona, wśród drzew dominuje sosna,
dąb, świerk, brzoza, grab, wśród
mniejszych roślin m.in.: barwinek pospolity, borówka, czworolist pospolity, fiołek polny, jeżyna, kokoryczka wonna, konwalia,
kozłek lekarski, malina, mniszek
lekarski, pierwiosnka lekarska,
przylaszczka pospolita, rdest ptasi, trawy, zawilec gajowy. Obecne są oczywiście drzewa i krzewy
owocowe. Do zwierząt niedomowych tam żyjących można zali- Narzędzia krzemowe znalezione w pobliżu Miechowa, Górny rząd od
czyć: bobra, borsuka, dzika, lisa, lewej: piłka, długo, piłka, dwa noże, dolny rząd dwa nożyki i nóż
J. S. Czarnowski, Wykopaliska miechowskie (w Guberni Kieleckiej)
kunę, sarnę, tchórza zwyczajne- Sprawozdanie z badań paleoetnologicznych w r. 1897-1903, Kraków
1907
go, zająca szaraka.
7

Pozostałości ceramiczne, J. S. Czarnowski, Wykopaliska miechowskie (w Guberni Kieleckiej) Sprawozdanie z badań paleoetnologicznych w r. 1897-1903. Kraków 1907

DZIEJE MIECHOWA DO UTRATY
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKE
d NAZWA I ZAŁOŻYCIEL MIASTA

Dobre warunki topograficzne, glebowe, dostępność wody, obecność zwierząt zachęcały do osiedlania się na tym
terenie. Pierwsza obecność człowieka datowana jest na okres górnego
i późnego paleolitu, co potwierdzają znalezione narzędzia z tego
okresu. Obecne są i późniejsze neolityczne z kości, kwarcu, obsydianu, granitu, gipsu, także pozostałości ceramiczne. Znaleziska potwierdzają także obecność ludności o kulturach unietyckiej, mierzanowickiej, trzcinieckiej i łużyckiej. Na teren
Wyżyny Miechowskiej przybyli również Scytowie oraz Celtowie, reprezentujący wysoki poziom cywilizacyjny. Od I w. po
Chrystusie tereny te znalazły się w strefie oddziaływania cesarstwa rzymskiego, a od IV w. do VII w. Awarów i Hunów. W połowie
IX w. tereny te należały do państwa Wiślan, które pozostawało przez jakiś
czas pod zwierzchnictwem wielkomorawskim.
W państwie Mieszka I znalazły się w połowie lat osiemdziesiątych X w.

N

azwa Miechów związana jest ze słowiańskim imieniem Miech (Mieszek
lub Mieszko) a z sufiksem „-ów” może oznaczać gród Miecha czy Mieszka, podobnie jak Kraków oznacza gród Kraka. Jak podaje Aleksander
Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego, miech oznacza duży wór
czy torbę, zaś zdrobniale mieszek, to jest woreczek na pieniądze. Miech może także oznaczać narzędzie wykonane ze skóry, służące w warsztacie kowalskim do
wdmuchiwania powietrza w palenisko, ale i narzędzie służące do wydobywania
dźwięków w instrumentach muzycznych np. w organach, akordeonach czy dudach. Osoby, które zajmowały się wytwarzaniem miechów nazywano niegdyś miechownikami. Miechów, może więc także oznaczać osadę, gdzie wytwarzano mie-

D

ziało się to za czasów króla Bolesława Śmiałego. Pewnego dnia syn jego o imieniu Mieszko,
wybrał się z myśliwymi na polowanie. Zdecydowali się wybrać do puszczy jodłowej, na terenie
dzisiejszych lasów świętokrzyskich. Kiedy Mieszko wraz z kompanami jechał na koniu śladami
dzika, postanowił przeciąć drogę zwierzęciu, by samemu stawić mu czoła. Puszcza jodłowa
nie była jednak łaskawa dla młodego Mieszka. Chłopiec zabłądził, a zmęczony postanowił odpocząć. Zsiadł
z konia i usiadł pod wielkim dębem. Zasnął. Śniło mu się, że napadli go w lesie zbójcy i chcieli go otruć. Kiedy
po wypiciu zatrutego napoju tracił siły, ujrzał nagle świętego Wojciecha. On to swoim pastorałem nakreślił
na ziemi szlak, spod którego wypłynął strumień. Kiedy woda zaczęła płynąć, Mieszko się obudził. Stało się coś
dziwnego, w pobliżu niego biło źródło. „Przecież go wcześniej tam nie było!” – przypominał sobie Mieszko, ale
napił się wody. W tym momencie siły zaczęły mu wracać, ruszył w dalszą drogę z postanowieniem odnalezienia swoich kompanów. Jechał przez las i nagle zobaczył kieł, który należał do nieznanego mu dotąd zwierzęcia. Mieszko, zaskoczony niezwykłymi zdarzeniami, jakie spotkały go w tutejszym lesie, postanowił niebawem
wrócić w to miejsce, by założyć osadę. Niedługo potem na polanie, gdzie Mieszko odpoczywał zbudowano
piękny kościół, poświęcony świętemu Wojciechowi. Wokół kościoła założono osadę, którą nazwano Kiełcami,
a dziś ta legendarna osada to miasto Kielce.
Opracowanie na podstawie tekstu, Legenda o powstaniu Kielc, ze strony http://swietokrzyskie.org.pl

S. T Prauss, Legenda o powstaniu miasta Kielc, 1938 r.

d PIOTR WŁOSTOWIC (WŁAST)

P

ostacią, która odegrała zasadniczą rolę w historii Miechowa był książę Jaksa. Jednak to Piotr Włostowic (inaczej Włast ur. ok. 1080, zm. 1153) wydatnie pomógł mu w tym zadaniu. Włostowic był palatynem księcia Bolesława
Krzywoustego. Tytuł ten nawiązuje do słowa palatium, oznaczającego w średniowieczu główny zamek cesarza, króla, czy księcia. Palatyn to zarządca tego zamku
a więc i dworu, osoba zastępująca lub reprezentująca władcę. Włostowic wykazał
się wielką odwagą i oddaniem swemu władcy. W czasie, gdy książę Bolesław Krzywousty przebywał z wojskami na Pomorzu na jego ziemię najechał książę przemyski Wołodar. Włostkowic podstępem wkradł się w łaski Wołodara udając buntownika wobec Krzywoustego. Podczas jednego z polowań, gdy książę był sam, porwał go ze swoimi ludźmi i postawił przed Bolesławem. Polski książę za darowanie
życia Wołodarowi otrzymał duży okup oraz gwarancję pokoju a Włast za wier-
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Scena oślepienia Piotra Włostowica, miedzioryt Gottlieba Boettgera, w książce Historia Śląska, (Geschichte von
Schlesien, Wrocław 1808.
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Piotrze Włostowicu, wydanie z 1959
r.

ność i odwagę został obdarowany dobrami
ziemskimi, w tym znajdującymi się Książu
Wielkim i okolicach. W ten sposób i Miechów stał się jego własnością. Piotr ożenił
się z Marią, córką księcia ruskiego Olega
Michała, stając się jedną z potężniejszych
osób w państwie polskim.
Po śmierci Bolesława Krzywoutego w 1138 r. Włast pozostał palatynem
na dworze jednego z jego synów Władysława II nazwanego później Wygnańcem. Z początku relacje między księciem
a jego urzędnikiem pozostawały bez zarzutu. Nalegania żony na Władysława,
aby ten wystąpił przeciw braciom i objął
władzę w całym kraju, wywołały konflikt
ciągnący się przez pięć lat od 1141 do

Okładka książki J.I.Kraszewskiego o

chy lub też od miechowych, którzy zajmowali się ich używaniem. Pierwszy zapis
nazwy miasta pochodzi z 1198 r. z dokumentu patriarchy łacińskiego Jerozolimy
Aimaro Monaco z Cobrizzi zwanego Aimarusem Monachusem (1194-1202), który zatwierdził dobra ziemskie przybyłym do Polski zakonnikom Świętego Grobu.
Miechów, powstał prawdopodobnie w XI w., a jego początki mogą być związane z synem króla Bolesława Śmiałego, Mieszkiem Bolesławowicem. Po zabójstwie biskupa Stanisława (1079 r.) król stracił poparcie, udał się ze swoim synem
i prawdopodobnie z żoną na Węgry, gdzie zmarł w 1084 r. Królewicz Mieszko trafił na dwór króla Węgier Władysława I Świętego, który zajął się jego wychowaniem. Po uznaniu władzy swojego stryja Władysława I Hermana, Mieszko mógł
wrócić do kraju, gdzie otrzymał część ziemi krakowskiej, obejmującą między innymi obecne tereny Ziemi Miechowskiej. Bardzo prawdopodobne jest to, że od
niego pochodzi nazwa Miechowa, jako grodu Mieszka, zwłaszcza, że za czasów
panowania jego ojca Bolesława jak podaje legenda o powstaniu Kielc, zapuszczał
się na te tereny. W 1088 r. ożenił się księżniczką kijowską Katarzyną. Szczęście
małżonków jednak nie trwało długo, bowiem rok później Mieszko został otruty, przez grupę osób, która obawiała się wzrostu wpływów królewicza, zemsty za
wygnanie ojca i jego żądań przejęcia władzy w kraju. Z dużym prawdopodobieństwem chodziło o komesa Sieciecha i jego stronników, którzy chcieli pozbawić
Piastów władzy. Sieciech uzależnił od siebie księcia Władysława I Hermana, dlatego mógł się spodziewać, że Mieszko przejrzy jego działania i w przyszłości wystąpi przeciw niemu.

1146 r. Z początku Piotr Włostowic
nie stawał po żadnej ze stron, starając się nie dopuścić do wojny domowej, jednak z biegiem czasu poczynania Władysława nie pozostawiły
mu wyboru. Zanim jednak doszło
do ostatecznej rozgrywki Piotr Włostowic zaprosił księcia na ślub swojej córki Agapi z Jaksą. Jednak już na
początku 1146 r. Władysław kazał
pojmać Własta, oślepić go, pozbawić
majątku i wygnać. Wystąpił zbrojnie
przeciw braciom, ale ci go pokonali
i zmusili do ucieczki z kraju najpierw
do Czech a potem do Niemiec. Po
objęciu władzy przez Bolesława IV
Kędzierzawego Piotr Włostowic powrócił z wygnania, majątek został
mu zwrócony a on przeżył jeszcze 7
lat. Zmarł w 1153 r. i został pochowany w Ołbinie (Wrocław) lub jak twierdzą niektórzy w kolegiacie w Tumie.

JAKSA GRYFITA – KRZYŻOWIEC FUNDATOR

T
Przedstawienie płyty nagrobnej Piotra Włostowica i jego
żony Marii

d JAKSA I BOŻOGROBCY

J

aksa (1120 -1176), zięć Własta w wyniku małżeństwa z Agapią przejął posiadłości w ziemi krakowskiej, na Śląsku, w Wielkopolsce stając się wielkim
możnowładcą. W 1162 r. udał się do Ziemi Świętej,
gdzie spotkał zakonników strzegących Grobu Pańskiego. Powstali oni z inicjatywy księcia lotarynckiego Gotfryda z Bouillon i patriarchy łacińskiego Daimberta. Z grupy świeckich osób, które strzegły najważniejBrakteat Jaksy
szego miejsca chrześcijan powstał zakon oparty na regule św.
Augustyna, który zatwierdził papież Celestyn II w 1143 r. Wspólnota przyjęła nazwę Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego. Jaksa widząc pobożność zakonników oraz troskę o pielgrzymów sprowa12

en potężny małopolski możnowładca jest znany
przede wszystkim z fundacji klasztoru Zakonu
Bożogrobowców w Miechowie. Najprawdopodobniej pochodził z rodu Świebodzinów-Gryfitów. Część badaczy utożsamiana również Jaksę
z postacią Jaksy z Kopanicy który to był księciem połabskich Storodan. Zgodnie z zapiskami w 1157 r. przegrał on bitwę z Albrechtem
Niedźwiedziem, co zmusiło go do schronienia się u palatyna Piotra
Włostowica, który był jego teściem. Pewnym świadectwem historycznym odnoszącym się do postaci Jaksy jest potwierdzenie przez kroniki
faktu odbytej przez niego pielgrzymki do Ziemi Świętej. Roczniki Kapituły Krakowskiej pod datą 1162 odnotowały ten fakt: Jazko Jerozolimom ivit. Inna wzmianka
o pielgrzymce pojawiła się również w kronice miechowskiej i brzmiała: Anno Domini MCLXII Jaxa ivit et MCLXIII fratres dominici Sepulchri venerunt Mechouian cum uno
canonico misso a Monacho patriarcha. Ostatni najdłuższy historyczny opis zawiera dokument patriarchy Monacha z 1198 roku a brzmi on następująco: Dominus
Jaczo vir bone memoire dominicum adiret Sepulchrum et in loco, ubi steterunt pedes
Domini, adoraret, inter alia devocionis sue insignia rogauit, ut ecclesia sancti Sepulcri, unum de canonicis suius secum in Polonia mitteret, quatuinus ad solltuendum
uotum, quod feceret… Dokument potwierdza, że Jaksa podczas pobytu w Jerozolimie zobowiązał się do wybudowania w Polsce kościoła Grobu Świętego.
Kościół z klasztorem Braci Krzyżowych Pańskiego Grobu Jerozolimskiego został
ufundowany na ziemiach należących do Jaksy ( włości Jaksy w Miechowie, Zagorzyc i Komorowie). Jaksa został również zapamiętany jako fundator i darczyńca m.in. na rzecz klasztoru Benedyktyńskiego w Sieciechowie oraz
klasztorów premonstrantek w Krzyżanowicach i na Zwierzyńcu. Jaksa
według przekazów historycznych był liczącym się możnowładcą,w dokumencie wystawionym dla klasztoru Sieciechowskiego przez Bolesława
Wstydliwego został nazwany księciem (Dux) co tylko potwierdza jak silną
pozycję zapewnił sobie w kręgu małopolskich wielmożów. Ostatnie historyczne wzmianki o postaci Jaksy pochodzą z kroniki Wincentego Kadłubka, w której kronikarz wspomina, że Jaksa wraz z możnowładcą Świętosławem próbowali obalić Bolesława Kędzierzawego i na jego miejsce
wprowadzić Kazimierza Sprawiedliwego. Bunt się nie powiódł ponieważ
Kazimierz nie wystąpił przeciwko bratu. Z roczników kapituły krakowskiej dowiadujemy się, że Jaksa z Miechowa zmarł w 1176 r.

Pomnik Jaksy w miechowskiej świątyni
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Godfryd z Bouillon, z fresku Giacomo Jaquerio z Saluzzo,1420 r.

dził ich do Polski. Osadził ich na własnym terenie dając klasztorowi na własność: Miechów,
Zagorzyce oraz Komorów. Zgodę na osadzenie zakonników wydał zarówno biskup krakowski
Mateusz jak i książę Bolesław Kędzierzawy. Wtedy to prepozyt Marcin Gall po uzyskaniu zgody
biskupa krakowskiego Mateusza przystąpił do
budowy kościoła i klasztoru w Miechowie. Świątynię p.w. Grobu Bożego konsekrował najprawdopodobniej 15 lipca 1185 r. biskup krakowski
Gedko, już po śmierci Jaksy, który zmarł w lutym
1176 r. Pomimo niewielkich rozmiarów świątynia
Bożogrobców, stała się celem pielgrzymek zarówno
z polski jak i zagranicy, które nasiliły się po upadku
Królestwa Jerozolimskiego w 1291 r. Zakonnicy zyskali nazwę Bożogrobców lub Miechowitów i w decydujący sposób wpłynęli na rozwój miejscowości.
Do Miechowa zaczęli ściągać rzemieślnicy,
świadcz ąc y
swe usługi na
rzecz zakonu i mieszkańców. Kiedy rzemieślnicy swoje wyroby wymieniali z rolniczą ludnością pobliskich wsi powstał
targ, na który zaczęli przybywać również kupcy, którzy oferowali swe towary
a kupowali miejscowe. O istnieniu targu
w Miechowie świadczy przywilej wydany w 1232 r. przez księcia krakowskiego
i śląskiego Henryka I Brodatego. Posiadanie prawa do targu, gwarantującego wolność handlu sprzyjało rozwojowi miasta.
Aedicula Grobu Świętego na iluminacji z Sakramentarza króla Henryka II Świętego (1002-1014); Bawarska
Biblioteka Państwowa

Miechów, kościół i klasztor bożogrobców
Fot. H. Poddębski

W

1099 roku Gotfryd z Bouillon osadził grupę kanoników przy
bazylice Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Następnie patriarcha Arnulf z Rohez nadał zakonnikom regułę św. Augustyna
ustanawiając organizację wewnętrzną zakonu. Głównym zadaniem zakonu była opieka nad bazyliką Grobu Chrystusowego, prowadzenie hospicjum i opieka nad pielgrzymami licznie odwiedzającymi to miejsce. Stąd to Jaksa herbu Gryf książę polski sprowadził zakonników
do Miechowa w 1163 roku. Pierwszym miechowskim kanonikiem był Marcin zw.
Galus z pochodzenia Francuz, który wraz z kilkoma braćmi po uzyskaniu zgody krakowskiego biskupa Mateusza przystąpił do budowy pierwszego kościoła
i klasztoru, poświęconego w 1186 roku przez biskupa krakowskiego Gedkę. Klasztor miechowski był łącznikiem z Ziemią Świętą, a szczególnego znaczenia nabrał
po opanowaniu przez innowierców Jerozolimy. Wtedy to Miechów stał się celem
pielgrzymek całej ówczesnej Europy a Grób Chrystusowy w Miechowie otrzymał
wszystkie przywileje odpustowe. Bardzo ważnym aktem dla wzrostu powagi Bożogrobców miechowskich było ustanowienie proboszcza Marcina Czcika pełnomocnikiem, rządcą i wikariuszem generalnym patriarchy jerozolimskiego na całą
Polskę i na sąsiednie kraje, w których Bożogrobcy mieli swoje placówki. W dekrecie nominacyjnym z 1374 roku patriarcha Wilhelm podporządkował proboszczom
miechowskim wszystkie klasztory, parafialne kościoły zakonne, szpitale, probostwa i wszystkie osoby należące do zakonu i jemu służące, jakiegokolwiek stanu
i płci. W okresie schizmy zachodniej w kościele katolickim przełożony metropolii
miechowskiej został podporządkowany bezpośrednio papieżowi rzymskiemu. Od tej pory przełożeni klasztoru miechowskiego
zwani byli proboszczami generalnymi nazywanymi krótko generałami zakonu. Miechowskie sanktuarium Grobu Bożego uzyskało
znaczną rangę w świecie chrześcijańskim i było miejscem licznych
pielgrzymek zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich.
Bożogrobcy przybywając do Polski wprowadzili tu swoją specyficzną liturgię i nabożeństwa związane z Grobem Chrystusowym
– wcześniej w Polsce nie znane. Między innymi, rozpowszechnili
zwyczaj urządzania w kościołach w Wielki Piątek grobu Chrystusa.
Zakon Bożogrobców opiekował się miechowskim sanktuarium od
1163 roku do kasaty zakonu, która nastąpiła na podstawie dekretu namiestnika carskiego z 3 kwietnia 1819 roku. Po kasacie dotychczasowy proboszcz generalny został na stanowisku proboszcza parafialnego. Ostatnim Bożogrobcą był Baltazar Chwalbiński,
który zrezygnował z urzędu proboszcza w 1852 roku. Od tego czasu kościół miechowski przeszedł pod opiekę księży diecezjalnych.
Wł. Barczyński, Wkładka tematyczna do Śpiewnika Polskich Pieśni Patriotycznych,
Miechów 2014
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Z WŁADYSŁAWEM ŁOKIETKIEM

W
Papież Urban zwalnia klasztor bożogrobców od ewentualnych interdyktów i ekskomuniki kleru polskiego, 26 września 1262 r.

1233 r. biskup krakowski Wisław położył kamień pod większą świątynię,
której budowę ukończono i poświęcono dopiero po 60 latach. W 1287 r.
Miechów był został zniszczony przez Tatarów, którzy przybyli spod Krakowa po nieudanej próbie jego zdobycia. Po tym najeździe, przełożony bożogrobców
Piotr uzyskał przywilej lokacyjny dla Miechowa na prawie niemieckim, który wydał
książę krakowski Przemysł II (późniejszy król) w Krakowie 6 września 1290 r. Zasadźcą został bogaty mieszczanin i rajca krakowski Gerard z rodu Borusów. Wtedy
to prawdopodobnie powstała szkoła parafialna, powstał również instytut klasztorny,

pierwszy do 1305 r. a drugi do 1306 r. kiedy został zamordowany na terenie Czech. Tymczasem książę Władysław Łokietek z różnym skutkiem jednoczył ziemie piastowskie, napotkał na zdecydowany sprzeciw w Małopolsce, ze strony zwolenników Przemyślidów. Głównym
oponentem księcia Władysława był pochodzący ze Śląska biskup krakowski i jednocześnie starosta krakowski Jan Muskata. 1 września 1306 r. Łokietek wkroczył
do Krakowa. Biskup Muskata nie pogodził się z faktem, iż władcą krakowskim został Łokietek i wciąż
szukał sposobów jego usunięcia. W 1311 r. mieszczanie
krakowscy pod wodzą wójta Alberta wypowiedzieli Łokietkowi posłuszeństwo i uznali za swego króla Jana Luksemburskiego, nowego władcę Czech. Tymczasem w Miechowie rolę prepozyta bożogrobców pełnił Henryk
z Nysy, brat wójta Alberta i jak nietrudno się domyślić
Król Władysław Łokietek
zakonnicy udzielili poparcia buntowi mieszczan krakowskich. Po stłumieniu buntu Łokietek wypędził ich
z Miechowa a posiadłości oddał swoim najwierniejszym rycerzom. Tylko interwencji
papieża Klemensa V, bożogrobcy zawdzięczają stosunkowo szybki powrót do klasztoru, bo już w 1314 r.
Władysław, król Polski nad
aje klasztorowi bożogrobc
ów w Miechowie
wieś Krzesławice 6 lutego
1325 r.

d PRAWA MIEJSKIE MIECHOWA ORAZ KONFLIKT

z którego zrodziło się seminarium klasztorne. Warto dodać, że w latach 1421-1429
wykładowcą w nim był Jan z Kęt, człowiek niezwykle mądry, pobożny i dobry.
Po śmieci Przemysła w 1295 władzę nad krajem objęli władcy czescy z rodziny Przemyślidów Wacław II oraz jego syn Wacław III, którzy rządzili odpowiednio
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MACIEJ KARPIGA (MIECHOWITA)

U

18

Fot. Artur Jachna

M

aciej Karpiga urodził się w Miechowie w 1457 r. Ojcem
jego był Stanisław Karpiga mieszczanin i rolnik.
Edukację rozpoczął najprawdopodobniej w szkole klasztornej prowadzonej przez zakon bożogrobowców lub w jednej z parafialnych szkół
w Krakowie. Studiował na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu
Krakowskiego w latach 1473-1474. W 1479 r. uzyskał stopień mistrza
sztuk wyzwolonych. Po otrzymaniu tytułu naukowego rozpoczął również
studia na Wydziale Lekarskim pełniąc równocześnie obowiązki rektora
szkoły katedralnej na Wawelu. W 1483 r. wyjechał na dalsze studia do Italii gdzie oprócz studiów prowadził obserwacje astronomiczne będąc m.in.
świadkiem zaćmienia słońca. Oprócz medycyny Maciej otrzymał gruntowane wykształcenie z dziedziny filozofii, astronomii i logiki. W roku 1486 uzyskał doktorat z medycyny na Uniwersytecie Bolońskim. Po powrocie do Polski osiadł na stałe w Krakowie i najprawdopodobniej prowadził wykłady na
wydziale lekarskim. W pamięci potomnych został zapamiętany jako gorliwy
reformator uniwersytecki oraz hojny darczyńca i fundator. Na przełomie lat
1501/1502 piastował godność rektora Uniwersytetu Krakowskiego, tą zaszczytną funkcję przyszło mu jeszcze aż siedmiokrotnie sprawować. Większość swojego majątku przekazał na cele uczelni i klasztorów bożogrobowców
w Miechowie i paulinów na Skałce. Z jego środków została uposazona katedra medycyny.
Największe dzieła naukowe mistrza Macieja to Chronica Polonorum oraz Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana et de
contentis in eis (Opis Sarmacji azjatyckiej i europejskiej). Ostatnie
z dzieł było nowatorskim opisem geograficznym i etnograficznym Europy Wschodniej. Autor przedstawił w nim wiele ciekawych opisów flory, fauny i ukształtowania terenu omawianego
obszaru. Rozprawił się również z wieloma błędnymi mitami które zakorzeniły się w myśli na temat wschodniej Europy. Praca
ta będąca jednym z czołowych osiągnięć polskiej nauki tego
okresu została bardzo entuzjastyczne przyjęta wśród zachodnich elit intelektualnych. Nazywany bywał również drugim Hipokratesem z uwagi na swoją wiedzę i medyczne osiągnięcia.
Świadczy o tym fakt, iż w 1501 r. został wezwany do umierającego króla Polski Jana Olbrachta oraz do ciężko chorego Władysława Jagiellończyka na Węgry w 1504 r.. Napisał przewodnik
epidemiologiczny Contra sevam pestem regimen accuratissimum
oraz kompendium higieny i dialektyki lekarskiej Conservatio sanitatis. Maciej Miechowita
zmarł 9 września 1523 r. w Krakowie. Pozostawił po sobie liczny księgozbiór ok. 1000 pozycji w 250 woluminach. Jego życie jest świadectwem połączenia w sobie cnoty pracowitości
i dobroczynności które przy wysokich walorach moralnych i intelektualnych czynią z niego
wzór humanisty i wszechstronnego erudyty.

SAMUEL NAKIELSKI

rodził się w 1584 r. w Nowopolu (Konecpol). Pochodził z drobnej rodziny szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły parafialnej w Lelowie rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej na Wydziale Sztuk Wyzwolonych. Stopień bakałarza uzyskał
w roku 1606. Po zakończonej edukacji Nakielski wstąpił do Zakonu Bożogrobowców w 1611 r. w Miechowie. W gnieźnieńskim konwencie zakonu przeszedł
formacje teologiczną i w 1613 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
Dalsze losy zakonnika były związane ze sprawowaniem rozmaitych funkcji kościelnych w charakterze kaznodziei czy prowincjała zakonnego. W 1617 r. został prepozytem szpitala i klasztoru św. Jadwigi w Krakowie. Popadający w ruinę klasztor i szpital zostały szybko odrestaurowane
i wzmocnione finansowo przez Nakielskiego, który swoją funkcje przełożonego spełniał przez ponad 20 lat. Utrzymywał również kontakty z macierzystym klasztorem w Miechowie, gdzie aktywnie pomagał prepozytowi Maciejowi Łubieńskiemu. Za jego namową rozpoczął Nakielski swoją
pracę naukową. W 1620 r. opublikował teksty brewiarzowe zakonu pt. Officia propria festorum…
ordinis SS. Sepulchri Domini Hierosolymitani a w roku 1625 opisał historię zakonu Bożogrobowców
od początków założenia klasztoru aż po fundację miechowską - De sacra antiquitate et statu ordinis… custodum… Sepulchri Domini Hierosolymitani.
Uwieńczeniem naukowej kariery Samuela Nakielskiego było otrzymanie tytułu doktora teologii
w Rzymie. Swoje ostatnie dzieło naukowe pt. Miechovia sive promptuarium antiquitatum monasterii Miechoviensis… poświęcił w całości historii zakonu Bożogrobowców na ziemiach Polski. Swoje
ostatnie lata życia spędził w Miechowie gdzie oddał się całkowicie życiu monastycznemu. Samuel
Nakielski zmarł 12 stycznia 1652 r. i został pochowany w podziemiach miechowskiego kościoła.
Zakon uczcił jego pamięć marmurowym nagrobkiem

Książki Macieja Miechowity i Samuela Nakielskiego
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d MIECHÓW W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE POLSKIM
I W RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

P

o zjednoczeniu Polski przez króla Władysława Łokietka, przyszedł czas na
rozwój kraju, pod który fundamenty położył Kazimierz Wielki (syn Łokietka)
a stymulowali go kolejni królowie, praktycznie do wojen z Turcją w XVII w.
Wiek XIV był trudny dla Miechowa, gdyż w 1345 r. spalił się klasztor, bożogrobców, w 1379 r. pojawiła się w mieście dżuma oraz wybuchł pożar, który strawił miasto oraz zabudowania klasztorne i kościół. Inaczej było w XV w. Zakonnicy wybudowali gotycki kościół oraz powiększyli budynki klasztorne (1394-1410)
nastąpił rozkwit rzemiosła, powstawały drogi, wodociągi, wzrost zapotrzebowania na produkty rolne doprowadził do zwiększenia produkcji, duże znaczenie zyskała szkoła klasztorna, ludność się bogaciła. W tym okresie urodził się najbardziej znany miechowianin Marcin Karpiga znany jako Marcin z Miechowa czy
Miechowita.
15 sierpnia 1506 r. wybuchł kolejny pożar, który zniszczył całe miasto. Odbudowy klasztoru i kościoła podjął się prepozyt Tomasz Bylica z Olkusza. Kościół
poświęcono w 1519 r. a w 1530 r. rozpoczęto budowę Grobu Pańskiego, którą
ukończono w 1538 r. Jest to replika pierwotnej kaplicy Grobu Jezusa Chrystusa,
którą w 326 r. wybudował cesarz Konstantyn Wielki a w 1009 r. zburzył kalif Al-Hakim
W 1569 r. w Lublinie doszło do zawarcia unii między Królestwem Polskim
a Wielkim Księstwem Litewskim i w ten sposób powstała Rzeczpospolita Obojga
Narodów. Wiek XVII a później XVIII to w dużej mierze czas wojen, które dotknęły państwo polsko-litewskie. Zaczęło ono słabnąć również na skutek braku odpowiednich zmian politycznych i administracyjnych oraz rządów królów saskich
Augusta II i Augusta III. Nieudolność ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz jego zależność od carycy Katarzyny II, siła państw ościennych,
nieodpowiedzialność obywateli doprowadziły do tego, że Rzeczpospolita została podzielona w 1772 r., w 1793 r. oraz 1795 r. tracąc w ten sposób niepodległość.
Dla Miechowa okres dwóch ostatnich wieków wolnego państwa wiązał się
z wysiłkiem codziennej pracy ale i odtwarzania miasta i klasztoru. Najpierw pod
najazdach szwedzkich w 1656 r. a potem w 1702 r. a następnie w 1745 r. Po ostatnim pożarze świątynia bożogrobców powstawała przez ponad pół wieku i otrzymała wystrój barokowy. Wtedy to wieża świątynna otrzymała zwieńczenie w postaci ogromnej kuli. To na niej w 2006 r. stanęła 5,5 m figura Chrystusa autorstwa
rzeźbiarza Jana Funka, jako spełnienie woli mieszkańców z drugiej połowy XIX
oraz współczesnych.
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Kaplica Grobu Pańskiego w Miechowie
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J. M. Bazewicz, Mapa Polski z podziałem na województwa z 1770 r.

WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ

Marek Hołda, Rynek Miechowski
w XVIII wieku

S

łowo niepodległość ma własną interesującą historię. Nie ma go w Słowniku
etymologicznym języka polskiego Aleksandra Brücknera z 1927 r., za to znajduje się tam inne z nim związane, to jest podle. Jak napisał autor używane
było już wiekach XIV i XV, wymiennie ze słowem pole oznaczające bliskość czegoś. Stanowiło także synonim słów według oraz wedle. Te określenia naprowadzają na sens niepodległości, jako na postawę samodzielnego myślenia i swobodnego
działania, a więc nie podle kogoś, czy też nie według kogoś. Równoważnym niegdyś słowem do niepodległości była independenc(y)ja. Pochodziła ono od słowa
dependenc(y)ja jako jego zaprzeczenie. Zarówno ten termin jak i angielskie słowo dependency pochodzą od łacińskiego słowa dependentia, który oznacza zależność, o korzeniach etymologicznych związanych z czynnością zawieszenia, stąd
też polski zwrot bycie zawisłym od.... Independenc(y)ja to więc niezależność i niezawisłość. Profesor Andrzej Nowak użycie słowa niepodległość w polskim słowniku politycznym, datuje na rok 1733, kiedy to na teren Rzeczpospolitej Obojga
Narodów wkroczyły obce wojska, rywalizujących ze sobą kandydatów o tron polski. Wtedy właśnie, gdy niezależność państwa została pogwałcona, Stanisław Konarski w listach użył pojęcia independentia (niepodległość), rozróżniając między
wolnością państwa a wolnością osobistą.
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d KONFEDERACJA BARSKA

K

ontekst historyczny w jakim dochodziła do głosu potrzeba zachowania
niepodległości związany był z wojną północną (1700-1721), która zmieniła
układ sił w Europie. Swoją pozycję wzmocniła wtedy carska Rosja, Polska zaś słabła i stawała się przedmiotem gier politycznych państw ościennych. Kolejne lata rządów
Augusta II Mocnego, Stanisława Leszczyńskiego
a następnie Augusta III nie zmieniły sytuacji. Wtedy
to takie osoby, jak Stanisław Dunin Karwicki, Stanisław
Pieczęć konfederacji barskiej
województwa krakowskiego
Szczuka czy Jan Stanisław Jabłonowski pisały o potrzebie reform. Po śmierci Augusta III stronnictwa polityczne Potockich i Czartoryskich widziały wyraźnie potrzebę zmian w kraju, chociaż
odmiennie chciały je realizować. Ostatecznie to ugrupowanie Familia Czartoryskich wraz z rodziną Poniatowskich, osadziła na tronie Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r. Pierwsze lata jego panowania, odznaczały się zaangażowaniem i aktywnością skierowaną w naprawę państwa. Jako zwolennik silnej władzy
wykonawczej, król był w konflikcie z większością szlachty. Nie umiał jej pozyskać.
W wyniku działań posła rosyjskiego Mikołaja Repnina, ta zawiązała w 1767 r. trzy
konfederacje w Słucku, Toruniu i Radomiu. Celem strony rosyjskiej było ustanowienie protektoratu nad Rzeczpospolitą, którego realizacja zależała od poparcia
szlachty. Oznaczało to utratę samodzielności przez państwo polskie i zawisłość
od władzy carskiej. Stronie rosyjskiej udało się zrealizować ten zamiar, za pomocą
obietnic utrzymania dotychczasowego ustroju. Rosjanie stosowali również takie
środki jak: przekupstwa, ściąganie haraczu na rzecz własnego wojska stacjonującego w Polsce, zastraszanie, porwania i aresztowania. Metoda marchewki i kija
przyniosła rezultaty. Na sejmie skonfederowanym (gdzie obowiązywała większość
głosów) nazwanym później repninowskim (1767-1768), uchwalono prawa, które
dawały pozór stabilizacji dla szlachty i zapewniały utrzymanie dawnego porządku.
Gwarantką tych praw została caryca Katarzyna II.
Niechęć do króla ze strony szlachty coraz bardziej się nasilała. Część szlachty
zawiązała 29 lutego 1768 r. w Barze (obecnie na Ukrainie) konfederację, jednak to 4
marca po mszy świętej w kościele franciszkanów na zamku barskim powołano związek wojskowy. Dowództwo nad nim objął Józef Pułaski (ojciec Kazimierza). Należy
podkreślić, że nie była ruchem skierowanym przeciw władzy królewskiej jako takiej,
25

ale przeciw sposobowi rządzenia przez konkretnego króla, to jest Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była również protestem przeciwko polityce Rosji i jej działaniom na terytorium Polski oraz obroną wiary katolickiej. Potwierdza to konfederacyjny akt detronizacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wydany dwa lata
po zawiązaniu konfederacji, 13 października 1770 r. w Preszowie:
Szczęk broni, rzeź obywatelów, napełniony kraj cały obcem, a z naszych majątków karmionem i płatnem wojskiem, od wszystkich sąsiedzkich granic zatargi, najsolenniejszych traktatów złamanie, wolność u stóp tyranii i jedynowładztwa konająca, prawa kardynalne dawne zdeptane, nowe na ubezpieczenie gwałtem osiągnionego dostojenstwa i wciągnienie wolnej Rzeczpospolitej w podległość
potencji moskiewskiej spisane, religia święta rzymska katolicka panująca wzgardzona, [...] lud cały w rozpaczy, prowincje Rzeczpospolitej (czego świadkiem Kurlandia i Ukraina) Moskwie poddane, po całym kraju wszerz i wzdłuż zajęty pożar;
słowem, płacz, nędza, ubóstwo, spustoszenie, zabójstwa, gwałt, niewola, kajdany,
łańcuchy, spisy, noże, pale, haki i różnego rodzaju okrucieństwa instrumenta, są to
właściwe i istotne znamiona Stanisława Poniatowskiego, intruza i uzurpatora tronu polskiego!...
Ten pierwszy, polski ruch niepodległościowy, objął niemal cały kraj, angażował tysiące ludzi, tych co walczyli, ale i tych, którzy dawali schronienie, pożywieRuiny zamku w Barze, 1908, fot. M. Greim
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nie, konie, furaż. Konfederacja
zakończyła się niepowodzeniem nie tylko jej uczestników, ale i obozu królewskiego. Trzy mocarstwa
zadecydowały w 1772
o I rozbiorze Polski.
Próbę ratowania państwa podjął jeszcze Sejm
Wielki obradujący w latach 1788-1792, a owocem prac posłów stała
się konstytucja uchwalona 3 maja 1791 r. jako podstawa prawnego zabezpieczenia zmian ustrojowych, niepodległości i granic Rzeczpospolitej.
Niestety, już w 1793 r. Rosja i Prusy
a następnie 1795 r. te same państwa oraz
Kazimierz Pułaski (1745-1779)
Austria zlikwidowały państwo polskie. Jakże żalegendarny przywódca konfełośnie brzmią słowa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, deracji barskiej oraz bohater
walk o niepodległość Stanów
który w akcie abdyka- Zjednoczonych. Obraz autorcyjnym pisał o swojej stwa Jana Styki
nieprzydatności jako władcy dla rodaków, i którego odejście miało przyczynić się do zwiększenia ich pomyślności.
Jednakże tym, co w dokumencie wydaje się szczególnie wymowne to fakt, że
król składał go na ręce carycy Katarzyny II, którą prosił, aby ta, „macierzyńską swą dobroczynność“ rozciągnęła na
poddanych, którymi do tej pory rządził.
To niegodne postępowanie króla może być traktowane jako przestroga. Kiedy człowiek uzależniania się od
obcych i coraz bardziej poddaje się ich
wpływom, staje się coraz słabszy, przestaje samodzielnie myśleć i działać i nie
D. Orme Stanisław. August krół Polski 1792 r.
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jest zdolny do troski o własne interesy, swoich bliskich, czy też tych za których
jest odpowiedzialnym. Chociaż nie można na monarchę patrzeć z szacunkiem,
za niechlubną abdykację, czy przystąpienie do Targowicy, to jednak zwykła sprawiedliwość nakazuje mu przyznać to, iż starał się do pewnego momentu walczyć
o wzmocnienie państwa i odnowę myślenia i działania obywatelskiego.

W Miechowie miał miejsce epizod konfederacki, otóż 18 października 1770 r.
doszło do potyczki między konfederatami a kozakami.

d INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA

P

odjęte przez Tadeusza Kościuszkę jeszcze w 1794 r. próby ratowania państwa wyznaczyły kierunek przyszłych zbrojnych zmagań o odzyskanie niepodległości. W odezwie do żołnierzy z 24 marca 1794, Naczelnik pisał:

Przysięgliśmy, Koledzy, nieraz Ojczyźnie naszej być wiernymi i daliśmy Jej tego
dowód. Dotrzymajmy Jej jeszcze tej wierności i teraz, gdy przemoc nie dość mając
na podziale ziemi naszej, chce nam wydrzeć oręż a rozbrojonych na ostatnią nędzę i szyderstwo wysta-

Tablica znajdująca się na murze klasztornym oo. Kapucynów ” Święcenie pałaszy” dzieło A. Dauna z 1896 fot. M. Jabłoński
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Przysięga Tadeusza Kościuszki na
Rynku w Krakowie, 1797 – Franciszek
Smuglewicz,
Muzeum Narodowe w Poznaniu, źródło wikipedia.pl

wić. Obróćmy go do piersi nieprzyjacielskich, wydźwignijmy Ojczyznę z niewoli,
powróćmy świetność imieniowi Polaka, samowładność Narodowi, zasłużmy na
wdzięczność Ojczyzny i sławę drogą żołnierzow.
Rankiem 24 marca 1794 r. gen. Tadeusz Kościuszko i gen. Józef Wodzicki
poświęcili szable w kaplicy Domku Loretańskiego, znajdującej się przy kościele
oo. kapucynów, ślubując przy tym walkę o odzyskanie niepodległości. Następnie udali się na Rynek w Krakowie, gdzie Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę,
w której, powołując się na Boga, obiecał narodowi, iż powierzonej sobie władzy
nie użyje, aby kogokolwiek uciskać a jedynie dla obrony granic, odzyskania samodzielności narodu oraz utrwalenia wolności. Po złożeniu przysięgi, Kościuszko w otoczeniu oficerów sztabowych i szlachty udał się do Ratusza, gdzie w sali
posiedzeń rady miejskiej oczekiwali na niego członkowie magistratu i czołowi
przedstawiciele województwa krakowskiego. Po krótkiej przemowie Naczelnika, poseł Aleksander Linowski odczytał zebranym Akt powstania. Obecni zaczęli
składać podpisy na dokumencie. W pierwszych dniach Insurekcji główna kwatera Tadeusza Kościuszki mieściła się w Szarej Kamienicy, przy Rynku Głównym
w Krakowie. Przez cały tydzień oddziały Kościuszki przygotowywały się do wyjścia na szlak bojowy, co nastąpiło 1 kwietnia. Pomaszerowały przez Mogiłę, Pleszów, Wadów, Kocmyrzów, aby dojść wieczorem do Luborzycy. Kościuszko i inni
dowódcy zanocowali na plebanii oraz w pobliskim domu. Następnego dnia (2
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kwietnia) dołączył do oddziałów gen. Józef Zajączek, przybyła brygada kawalerii
gen. Józefa Antoniego Madalińskiego oraz gen. Ludwika Mangeta. Dzień ten Kościuszko spędził na uporządkowaniu armii. Podzielono ją na dwie dywizje, dowództwo na pierwszą objął gen. Józef Zajączek nad drugą gen. Antoni Józef Madaliński. Nazajutrz 3 kwietnia wojska Naczelnika wyruszyły do Koniuszy, gdzie
on sam zatrzymał się na plebani. Do Koniuszy przybył również gen. Jan Ślaski
z grupą 300 rekrutów dymowych oraz kolejne grupy w sile 1920 osób, większości z powiatu proszowickiego, uzbrojeni w kosy, piki i siekiery.
Herb gminy Racławice
Tymczasem po stronie rosyjskiej gen. Aleksander Tormasow
czekał pod Skalbmierzem na gen. Nikołaja Rachmanowa. Dzień
wcześniej przybył tam gen. Fiodor Denisow, aby jako najwyższy
stopniem objąć naczelne dowództwo. Po naradzie z Tormasowem gen. Denisow postanowił zaatakować Kościuszkę z dwóch
stron w Koniuszy. 4 kwietnia koło godziny 2 w nocy wojsko Tormasowa ruszył ze Skalbmierza, aby zaatakować od północnego
wschodu obóz Kościuszki w Koniuszy. Denisow wyruszył godzinę później miał Kościuszkę zaatakować od południa. Tymczasem
Naczelnik wyruszył o świcie 4 kwietnia, szedł doliną Szreniawy. Koło
godziny 6 rano, polska straż przednia natknęła się w rejonie Imbramowic i Gruszowa na oddziały kozackie mjr. Adriana Denisowa poprzedzającego przemarsz przez Kościejów korpusu Tormasowa. Doszło do potyczki między nimi a oddziałami gen. Ludwika Mangeta w wyniku której było po kilka ofiar śmiertelnych
z obu stron oraz zostali wzięci jeńcy. Dzięki temu, że przesłuchano jeńców rosyjskich Kościuszko zorientował się, że wojska Denisowa chcą go otoczyć. Dlatego też
podjął decyzję o wyruszeniu w drogę, aby uniknąć zasadzki. Dotarł w pobliże Dzie-

W. Kossak, Bartosz Głowacki na zdobytej armacie

Dąb Bartosza, posadzony przez Zbigniewa Błajszczaka
fot. Mariusz Jabłoński

mięrzyc, gdzie dla zabezpieczenia prawego skrzydła polecił gen. Zajączkowi opanować
pagórek dziemięrzycki. Kiedy
Polacy opanowali wzniesienie dostrzegli oddziały Tormasowa idące w stronę Góry
Kościejowskiej, którą niebawem osiągnęli. Widząc, że
Mogiły poległych w bitwie z 4 kwietnia 1794 roku we wsi Janowiczki źródło:
atak na pozycje wroga nie ma
Broszura Racławice – bez pamięci o historii nie ma nas, Racławickie Towarzystwo Kulturalne
szans powodzenia Kościuszko
rozlokował wojska na polach
dziemierzyckich i kazał usypać kilka baterii w których umieszczono działa po skrzydłach z których prawe znalazło się pod wodzą gen. Madalińskiego a lewe pod gen.
Zajączkiem. Środek zajął sam Kościuszko z kilkoma kompaniami, zaś kosynierów
ukryto za wzgórzem pod dowództwem Jana Ślaskiego. Usypanie baterii i rozlokowanie sił zajęło Polakom kilka godzin. Koło godziny 13:00 byli gotowi do walki. Obie
strony czekały na siebie, żadna nie chciała rozpocząć bitwy. Dla Kościuszki atak byłby niekorzystny z powodu lepzej pozycji wroga – musiałby zejść w dolinę i wchodzić
pod górę pod ogniem armat i ręcznej broni. Tormasowowi również nie było na rękę
porzucać świetną pozycję, z której można było widzieć wojska Kościuszki. Ponadto
Tormasow czekał na korpus Denisowa, który powinien był nadejść. Dwie godziny zatem wojska nie podejmowały żadnych działań. Nareszcie zniecierpliwiony
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W ten sposób na ziemi miechowskiej w 1794 r. miały miejsce działania zbrojne o międzynarodowym znaczeniu. Lata 1794-1815 dla miejscowej ludności
były niezwykle trudne. Przemieszczające się oddziały wojskowe zaopatrywały się
w aktualnym miejscu pobytu, zabierając nierzadko ostatni żywy inwentarz i zboże
przeznaczone na zasiewy. Dla przykładu, w 1813 r. stacjonowały tutaj wojska polskie, austriackie i rosyjskie. Znaczące były też obciążenia podatkowe, które obowiązywały zarówno za rządów austriackich, jak i w czasach Księstwa Warszawskiego. Dodatkowo pobór rekrutów do armii cesarskiej w latach 1795-1809, spowodował odpływ młodych ludzi zdolnych do pracy na roli. Po likwidacji Księstwa
Warszawskiego w 1815 r., na mocy decyzji zwycięskich mocarstw, z większości
jego ziem utworzono Królestwo Polskie (tzw. Kongresowe), uzależnione od Rosji.
Od tego momentu ziemia miechowska – aż do czasu działań zbrojnych I wojny
światowej, znajdowała się pod rosyjskim zaborem. Istniejące od wieków, szlaki komunikacyjne łączące ziemię miechowską z Krakowem, zostały przecięte linią graniczną. Na terenie powiatu stale stacjonowali rosyjscy urzędnicy i wojskowi, obsługujący komory celne i strażnice graniczne. Na stulecie utrudniło to rozwój gospodarczy, możliwy dotychczas przez związki z tak ważnym ośrodkiem miejskim,
jakim od wieków był Kraków.

d POWSTANIA LISTOPADOWE I KRAKOWSKIE Z 1846 R.

W

okresie powstania listopadowego w obwodzie miechowskim powołano straż bezpieczeństwa i gwardię narodową – organizacje wspierające działania władz powstańczych. Powstały też 10 pułk piechoty liniowej oraz dwa pułki jazdy tzw. „krakusów”, których organizacją zajmował się
ówczesny kapitan a późniejszy generał Henryk Dembiński. Ziemia miechowska
stanowiła w tym czasie zaplecze ludzkie, aprowizacyjne i materiałowe dla przed-

W. Kossak, Bitwa pod Grochowem i zdobycie Olszynki

bezczynnością Tormasow zwołał naradę swojego sztabu, po której wydał rozkaz do
ataku. Bitwa trwała pięć godzin, od 15:00 do 20:00 i zakończyła się sukcesem Polaków. Kościuszko utracił 100 zabitych i tyluż rannych, strata Rosjan to około 1000
zabitych i rannych. Zdobyto 12 armat oraz 1200 sztuk broni. Kościuszko wydał rozkaz do wymarszu. Poprzez Janikowice, Prandocin, dotarł nad ranem do Słomnik,
położonych na południe od Racławic, gdzie w sukmanie chłopskiej ogłosił zwycięstwo a następnie napisał „Raport pierwszy narodowi polskiemu o zwycięstwie pod
Racławicami”.

stawicieli struktur wojskowych walczących z Rosją. Niestety, przegrana oznaczała przymusową emigrację i utratę
majątków dla wielu spośród uczestników tego zrywu niepodległościowego.
Koniec I połowy XIX wieku, zaznaczył
się na Ziemi Miechowskiej działaniem lokalnej grupy zbrojnej, której celem było zrzucenie jarzma zaborczego i odzyskanie niepodległości. Na przełomie 1845 i 1846 roku,
działał tutaj niewielki oddział powstańczy, związany z Centralizacją Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego, planującego
w tym okresie trójzaborowe powstanie, które
miało wybuchnąć 21 lutego 1846 roku. Jak wiemy nie doszło do realizacji tego planu. W Krakowie i jego najbliższych okolicach miał za to miejsce krótkotrwały zryw antyaustriacki. Dodać warto, iż w działaniach zbrojnych Powstania Krakowskiego
1846 roku, wzięli również udział synowie ziemi miechowskiej.
Postaw takich oczywiście nie popierali rosyjscy urzęd- Edward Dembowski (1822-1846) nieformalnicy zaborczy, którym zależało jedynie na utrzymaniu ny przywódca powstania krakowskiego, fot.
z ksiązki B. Limanowski, (1835-1935) - Historja
w swych rękach władzy i wpływów finansowych.
ruchu rewolucyjnego w Polsce w 1846 r. Kraków, 1913
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Bitwa pod Miechowem, wydawca F. Werner, Wiedeń

d POWSTANIE STYCZNIOWE

P

owstanie styczniowe 1863-1864 było największym liczebnie i najdłużej
trwającym zrywem narodowym okresu rozbiorowego wymierzonym przeciwko Moskalom. Właśnie w Miechowie miał miejsce jeden z jego najtragiczniejszych epizodów, jakim okazała się Bitwa Miechowska. Na początku 1863 r.
po ogłoszeniu branki przez margrabiego Aleksandra Wielkopolskiego właściciela
Książa Wielkiego i Chrobrza część miejscowej młodzieży przeszła przez granicę
rosyjsko-austriacką do Krakowa, później zasiliła oddziały powstańcze. Ochotnicy-powstańcy udawali się na początku do znajdującego się w Ojcowie obozu płk.
Apolinarego Kurowskiego. Po uformowaniu i krótkim przeszkoleniu oddziały starały się zająć możliwie największy teren. Likwidowali posterunki graniczne, wprowadzali polską administrację, zajmowali kasy rządowe, wydawali manifesty. Taka
działalność zaniepokoiła władze zaborcze, które postanowiły zaprowadzić porządek. Rosjanie postanowili uderzyć na obóz w Ojcowie. Kurowski dowiedziawszy
się o ich zamiarach postanowił im uciec i udać się na północny-wschód, aby połączyć się z oddziałami gen. Mariana Langiewicza, licząc na to, że załoga rosyjska
z Miechowa opuści miasto i pójdzie w stronę Ojcowa. Wtedy on miał zaatakować
resztki wroga i zająć miasto. 16 lutego 1863 oddziały Kurowskiego wyruszyły z Ojcowa o godzinie 14:30 i skierowały się w stronę Skały, aby dalej poprzez Iwano-

W

1861 r. Miechów stał się miejscem manifestacji patriotycznych, w których
uczestniczyli mieszkańcy oraz ludność z okolicy. Przeciwko władzom zaborczym manifestowali między innymi: naczelnik powiatu Wincenty Piątkowski
i jego zastępca Wincenty Januszkiewicz, burmistrz Paweł Piotr Orzechowski,
lekarz powiatowy Józef Buchner, aptekarz Maksymilian Franicki, urzędowy tłumacz języka rosyjskiego Aleksander Nagórski. Organizowane były nabożeństwa, pielgrzymki, procesje do miejsc
odpusto¬wych, stawiano krzyże i kapliczki. Śpiewano zarówno pieśni religijne jak i patriotyczne. Wszystkie te działania podtrzymywały ducha narodowego i wzmacniały poczucie wspólnoty.
W mieście zaczęto również przygotowania do powstania styczniowego.
Wincenty Piątkowski – urodził się w 1795 roku w Wiśniczu. Ukończywszy studia prawnicze
w Krakowie rozpoczął karierę urzędniczą. W 1824 roku otrzymał stanowisko naczelnika powiatu
miechowskiego. Piątkowski dał się poznać jako dobry administrator i działacz. Nabył kilka majątków ziemskich i zgromadził znaczącą kolekcję obrazów, książek, dokumentów i rękopisów, które
zgromadził w nowym domu wybudowanym w centrum Miechowa. Przed wybuchem powstania
styczniowego zaangażował się aktywnie w patriotyczne i religijne demonstracje w powiecie miechowskim co potwierdza raport naczelnika żandarmerii w Miechowie oraz Gubernator Cywilny
w Radomiu: (…) Naczelnik powiatu miechowskiego obecnym postępowaniem dowiódł swą nieżyczliwość dla rządu, a dał zły przykład swym podwładnym (…). Znajomość Piątkowskiego a Aleksandrem Wielopolskim uratowała go przed dymisją. Po bitwie Miechowskiej jego dom został splądrowany i spalony. Po przegranym powstaniu przeszedł na emeryturę i zamieszkał pod Miechowem
w swoich włościach. Zmarł w 1870 roku i został pochowany na cmentarzu w Miechowie.

Bitwa pod Miechowem, 17 lutego 1863 r. L'Illustration Journal Universel, nr 1047, v. XLI z 21 III 1863 r.
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Piotr Orzechowski – burmistrz Miechowa aktywnie wspierający manifestacje patriotycznie
w mieście. Podczas bitwy o Miechów według relacji starał się powstrzymać rzeź mieszkańców za
co został bestialsko zamordowany przed własnym domem 17 lutego 1863 roku. Według relacji
świadków jego zwłoki zostały sprofanowane i okaleczone.
Maksymilian Franicki – urodził się w 1818 roku w Miechowie jako syn aptekarza pochodzącego
ze Śląska. Rodzice Maksymiliana byli z zawodu aptekarzami (identyczną profesję spełniała jego
matka będąca córka aptekarza z Jędrzejowa). Franicki poszedł w ślady rodziców przejmując od
nich aptekę, którą prowadzili w Miechowie. Zapisał się w pamięci bardzo pozytywnie jako dobry
i uczciwy człowiek. Maksymilian odważnie wystąpił w obronie polskości przed wybuchem powstania i aktywnie uczestniczył w demonstracjach patriotycznych i religijnych na terenie miasta.
W raportach władz często wskazywano go na inicjatora różnorakich zajść. Aresztowany przez władze na szczęście został szybko zwolniony. Przetrwał pożar i rzeź miasta po bitwie miechowskiej
schroniwszy się w wieży kościoła. Po powstaniu powrócił do rodzinnych stron i odbudował zrujnowaną aptekę. Zmarł 17 czerwca 1876 r. w Miechowie

wice, Słomniki, podejść pod Miechów. W Skale doszły do niego wiadomości, że
rosyjskie oddziały z Miechowa dotarły do Słomnik i tam się podzieliły. Jedna grupa udała się w stronę Michałowic, druga zaś do Skały przez Iwanowice. Dlatego
też, nie chcąc spotkać się z nimi, oddziały Kurowskiego skręciły w stronę Minogi
a następnie do Czapli-Wielkich. Ze Skały Kurowski wysłał informację do oddziałów będących w Wolbromiu, aby te podeszły do wsi Biskupice, znajdującej się 4,5
km od Miechowa na godzinę 5 nad ranem. Późnym wieczorem dotarły do Czapli-Wielkich zmęczone polskie oddziały Należy pamiętać, że teren był pagórkowaty,
w zimie szybko zapada ciemność, co utrudniło marsz a dodatkowo dokuczała niska temperatura. Tam też przybyły oddziały płk. Józefa Grekowicza, z ziemi piotrkowskiej. Po posiłku i parogodzinnym odpoczynku Kurowski dał rozkaz wymarszu. Jak podaje Stanisław Piwowarski za Markiem Hołdą, Rosjanie już w przeddzień bitwy dowiedzieli się o przygotowywanym natarciu na miasto, o czym miał
donieść osiadły w Miechowie Prusak, robotnik o interesującym nazwisku Franz
Hitler. Rosjanie byli przygotowani do kontrontacjii. Po godzinie 5 nad ranem, 17
lutego 1863 r. rozpoczęła się tragiczna w skutkach bitwa miechowska
Powstańcy przybyli pod Miechów między 5 a 6 godziną, pokonując rzekę
Szreniawę w okolicach dzisiejszych Szczepanowic. Apolinary Kurowski dowodzący oddziałem powstańczym postanowił rozpocząć główny atak szosą krakowską
dochodzącą do centrum miasta. Inne oddziały miały prowadzić działania od strony wschodniej i zachodniej. Ostatnia narada odbyła się na rogatkach miasta. Niemal wszyscy starali się odwieść Kurowskiego od szturmu tą drogą, w tym Franci36

szek Rochebrune, dowódca oddziału żuawów. Tymczasem Rosjanie już byli przygotowani na taką ewentualność i obstawili swoim batalionem strzeleckim ulicę
Krakowską (dziś ul. Piłsudskiego), gdzie zajęto wzgórze cmentarne, sam cmentarz i nie ukończony jeszcze kościół św. Barbary. Do obrony wykorzystano również domy leżące przy gościńcu. Na mniejszą nieco skalę przygotowane do obrony
były poboczne drogi wiodące do Rynku, jak też i sam Rynek. Gościniec krakowski
do dzisiaj, pomimo współczesnej zabudowy, nie różni się właściwie od warunków
panujących podówczas. Droga biegnie wąwozem, co wymusza na atakujących pozostanie w zwartej linii i uniemożliwia rozproszenie ataku Właściwie niemożliwy
jest skuteczny odwrót, gdyż oddział atakujący z drugiej linii blokuje wycofanie się
pierwszego. W warunkach zimowych, przy dużym zaśnieżeniu zarówno szturm
jak i odwrót, odbywają się zdecydowanie wolniej. Z wszystkich tych uwarunkowań skorzystali Rosjanie. Rochebrune zauważył rosyjskie pozycje od strony cmentarza i tam przypuścił atak. Był to dramatyczny bój, który w końcowej fazie przerodził się w walkę na bagnety. Powstańcom udało się jednak opanować cmentarz
oraz kościółek św. Barbary. Wróg się wycofał stwarzając możliwość przypuszczenia szturmu na Rynek. W boju o cmentarz i świątynię zginęło wielu żuawów, ale
również po stronie przeciwnej były straty. Rosjanie zaczęli się jednak wycofywać
i dla przegrupowania sił zgromadzili się w zabudowaniach klasztornych i okolicznych domach. Rosjanie rozpoczęli kontratak, co zakończyło się olbrzymią klęską
i odwetem dokonanym na rannych i mieszkańcach miasta.
Poległych powstańców rosyjscy żołdacy odzierali ze wszystkiego i kazali mieszkańcom wrzucać do dołu z wapnem wykopanym na cmentarzu. Rannych dobijano
bagnetami. Innych rannych wrzucano do studni stojącej pośrodku miasta. Przez następnych kilka dni po całej okolicy ścigano też uciekinierów, oferując chłopom na-

Broń powstańców, ze stałej ekspozycji poświęconej powstaniu styczniowemu w Muzeum Ziemi Miechowskiej, fot. A. Jachna

Umundurowanie
Żuawów Śmierci, ze stałej
ekspozycji poświęconej powstaniu styczniowemu w Muzeum Ziemi Miechowskiej,
fot. A. Jachna
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Pomnik Powstańców na cmentarzu w Miechowie, fot. R. Deńca

grodę pieniężną, jeśli wydadzą ich władzom. Powstańców bezlitośnie mordowano, a jeśli darowano
im życie, wysyłano do więzień, a stamtąd na Sybir.
Po wyczyszczeniu miasta i okolic zemszczono się też
na mieszczanach wywlekając ich z domów i rabując.
Miasto puszczono z dymem, opustoszało i zamieniło się w jedną wielką ruinę.. Rzeź dokonana na
Miechowie była wielkim barbarzyńtwem. Wiele lat
trwała odbudowa zniszczonego miasta i przywrócenie mu odpowiedniej rangi.
Tym co świadczy o tamtych wydarzeniach to
symboliczną mogiłę, a potem pomnik. Cmentarz
obfituje też w groby, na których widnieją inskrypcje informujące, że pochowany w tym miejscu był
żołnierzem 1863 roku, tudzież jego krewnym lub
krewną. Kościółek św. Barbary jest z kolei stałym miejscem nabożeństw rocznicowych. W okolicach Miechowa, np. w Jaksicach czy Kamieńczycach znajdują się
przydrożne kapliczki upamiętniające tamte wydarzenia.

POMNIK NA RYNKU MIECHOWSKIM

R

ynek miechowski wytyczony we wczesnym średniowieczu był
zawsze centralną częścią miasta i tu mieściły się wszystkie najważniejsze instytucje miejskie. Niegdyś w środku rynku obok
studni zaopatrującej w wodę mieszkańców stał drewniany ratusz. Obok ratusza przez jakiś czas był niewielki staw służący do pojenia bydła, co szczególnie w dni targowe było wielkim udogodnieniem dla handlujących zwierzętami.
Wraz z rozwojem miasta i jego kolejnymi odbudowami po pożarach, zasypano staw, ratusz przeniesiono do budynku we wschodniej pierzei a także wykopano kilka innych studni zaopatrujących
mieszkańców w wodę. Studnia na środku Rynku straciła swą wagę
i w połowie XIX wieku była prawie nieużywana.

U

biór żałobny noszony przez polskie kobiety w czasie zaborów nosił charakter manifestacji politycznej. Był on zwalczany w zaborach rosyjskim
i pruskim, zaś w austriackim można było go nosić bez przeszkód. Oznaki żałoby narodowej pojawiły się w Warszawie po manifestacji patriotycznej (27
lutego 1861) na Krakowskim Przedmieściu, gdzie żołnierze rosyjscy zabili 5
uczestników. Ich pogrzeb stał się kolejną patriotyczną manifestacją. Jedna z jego
uczestniczek Jadwiga Prendowska tak go opisała we Wspomnieniach:
Nazajutrz, ulice, którymi kondukt miał przechodzić, wysy-

Na zsyłkę 1864, ilustracja z "Le Monde Illustre"
1864, nr 382 (6 VIII), s. 92

d ŻAŁOBA NARODOWA 1861-1866

Kiedy Rosjanie wycofali się z Miechowa, ich miejsce zajęli Austriacy.
Dowódcą wojskowego obwodu miechowskiego został płk Franciszek
Preveaux. On to wyraził zgodę na ustawienie obelisku na zasypanej
studni, która stała się miejscem męczeństwa i spoczynku powstańców
1863 r. Pomnik ten zaprojektował Wacława Niezabitowski, nauczyciel gimnazjum miechowskiego a został odsłonięty 18 sierpnia 1916
r. Termin odsłonięcia nie był przypadkowy nawiązywał do przemarszu Kadrówki, ale i do dnia urodził cesarza Franciszka Józefa. Bardzo
wymownym jego elementami był orzeł przygotowujący się do lotu
oraz krzyż w otoczeniu laurowego wieńca. Na pomniku umieszczono
napis w dwóch językach to jest w polskim i niemieckim: Ku wiecznej pamięci bohaterów wszystkich narodowości poległym w obwodzie miechowskim w latach 1914-1915. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku w wolnej już ojczyźnie dokonano zmiany, usuwając
napis niemiecki. Z czasem upamiętniano kolejnych bohaterów. Po
zwycięskiej wojnie z Rosją sowiecką umieszczono napis ”Na pamiątkę odpędzenia hord bolszewickich od granic Polski przez marszałka
Józefa Piłsudskiego poległym w obronie ojczyzny: Wincenty Kwapień, Franciszek Piec”. Pomnik ten stał w centralnym miejscu Michowa do 1963 r., kiedy to podjęto zadanie przebudowy Rynku. Osoby decyzyjne uznały, że pomnik jest austriacki i należy
go z Rynku usunąć. Przeniesiono go do Parku Miejskiego a na
jego miejscu znalazła się ukośna tablica upamiętniająca poległych żołnierzy o wyzwolenie ojczyzny. W 1980 r. działacze „Solidarności” a głównie Gabriel Michta prezes zarządu Oddziału PTTK w Miechowie zainicjował przeniesienie pomnika na
stare miejsce, który odnowiony stanął na dawnym miejscu.
Opracowanie na podstawie tekstu Włodzimierza Barczyńskiego
100 lat pomnika w miechowskim Rynku, ze strony miechow.eu
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Pomnik na miechowskim Rynku, fot. A. Jachna

Portret kobiety w stroju żałobnym, G. Sachowicz, ok. 1866 r.

pano piaskiem i zielenią, domy przystrojono kirem i wieńcami. Tłumy zalegały chodniki, balkony i okna. (…) Ubierano
się ogólnie po polsku; kobiety zupełnie czarno, z dość dużymi
hebanowymi krzyżami na czarnej wstążce i orłami srebrnymi
zamiast broszki, mężczyźni w czamarach, bekieszach, konfederatkach.
Niezwykle szybko żałoba narodowa została podjęta
w innych częściach zniewolonego kraju. W 1863 r. rozpoczęły się prześladowania kobiet noszących żałobę. W październiku warszawski oberpolicmajster generał-major Leon
Lewszyn wydał zakaz noszenia strojów żałobnych:
a) Żałoba i w ogólności wszelkie oznaki rewolucyjne w ubraniu używane w celu występnych
manifestacji powinny być zdjęte, b) Kobiety bez
różnicy stanu, powołania i wieku, które pokażą się po 29 października (10 listopada starego
stylu) r[oku] b[ieżącego] w żałobnym ubraniu,
będą zatrzymywane i dostawiane do Cyrkułu,
skąd nie wcześniej będą uwalniane, aż zapłacą
karę pieniężną w stosunku następującym. c) Pozwala się nosić ubranie żałobne tylko tym kobietom, które noszą takowe po śmierci ojca,
matki lub męża, lecz z tym zastrzeżeniem, aby
takie kobiety do 29 października (10 listopada)
r[oku] b[ieżą- cego] wyjednały na to bilety od
oberpolicmajstra i nosiły takowe przy sobie.
Kobiety musiały znaleźć jakiś sposób, aby
Strój żałobny, ze stałej ekspozycji poświęominąć kary a jednocześnie nadal manifestoconej powstaniu styczniowemu w Muzeum
wać polskość, dlatego zakładały suknie w inZiemi Miechowskiej, fot. A. Jachna
nych kolorach np. w fiolecie, popielu, dodając
czarne elementy. Patriotyczny wydźwięk miała
również biel – kolor symbolizujący potrzebę wolności. Żałoba narodowa została
oficjalnie zakończona w 1866 r., po ogłoszeniu przez cara amnestii. Wiele kobiet
jednak do śmierci nosiło czarną suknię.

d 1914 – PRZEMARSZ POLSKICH ODDZIAŁÓW
I KOMPANI KADROWEJ

P

owstanie Styczniowe poniosło klęskę, ale jego ideały stały się moralną podstawą dla myśli niepodległościowej pokolenia Legionów Polskich. Ich dowódca Józef Piłsudski, syn powstańca styczniowego od dzieciństwa stykający się z weteranami tego zrywu narodowego, wiele czasu poświęcił na studiowanie historii wojskowej Powstania Styczniowego. Tak pisał o powstańcach:
Marzyłem niegdyś, jak to na początku tych moich wykładów wspominałem, że będę może kiedyś miał możliwość
swobodnie wypowiedzieć ten ból, ten wściekły wstyd, którego
zawsze doznawałem, gdym widział stosunek mego pokolenia do wielkiej epoki 1863 r. do wielkiej pracy narodu, który
w jednym brzmieniu z całym otaczającym światem szedł na
bój, na bój wielki, bój wspaniały. Naród polski umiał wtedy wydobyć z siebie wielkość, potęgę i moc, by rok cały walczyć z największym państwem świata, by rok cały zmagać
się z nim i umieć w przeciągu tego roku ulec, lecz ulec tylko zwyciężonym [...] Gdy nie będziecie odwoływać się do
tego, co jest bezsilnością, gdy nie będziecie rozumować jako
tchórze i gdy we własne przeżycia wejrzycie, znajdziecie
w sobie szacunek i ufność dla pięknej i wielkiej epoki, epoki Padlewskiego, epoki Sierakowskiego, epoki wielkiej dziejowej godziny, gdy ojcowie nasi szli ongiś na boje
Pisma, mowy, rozkazy J. Piłsudskiego, Warszawa 1930

Przez ziemię miechowską przemaszerowali oddziały pod komendą J. Piłsudskiego, którzy 6 sierpnia 1914 roku obalili słupy graniczne w Michałowicach. Do Miechowa żołnierze I Kompanii Kadrowej dotarli następnego dnia. Znaczącym upamiętnieniem tego czasu w mieście jest odsłonięta w setną rocznicę tablica zdobna
w „legionowego” orła i portret Komendanta Piłsudskiego, umieszczona na budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicz-

(Opracowano na podstawie artykułu Nadii Soli „Schowaj matko suknie moje...” Żałoba Narodowa 1861-1866,
www.historia.org)
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Tablica upamiętniająca pobyt J. Piłsudskiego i Legionów
Polskich w Miechowie. Fot. AJ

nej w Miechowie. Czytamy na niej umieszczone, następujące słowa:
7 SIERPNIA 1914 W MIECHOWIE
NA POCZĄTKU ŚWIATOWEGO KONFLIKTU ZBROJNEGO ROZPOCZĘTO
FORMOWAĆ STRZELECKIE ODDZIAŁY WOJSKA POLSKIEGO DO WALKI Z ROSJĄ ORAZ POWSTAŁ PIERWSZY NA ZIEMIACH POLSKICH KOMISARIAT RZĄDU NARODOWEGO DO
ORGANIZACJI NARODOWEGO ŻYCIA
PAŃSTWOWEGO Z WOLI I POSTANOWIEŃ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
Marszałek Józef Piłsudski, jest honorowym obywatelem miasta i ziemi miechowskiej.
Do I Kadrowej dołączyły niebawem inne
kompanie i rozpoczął się okres intensywnych
prac organizacyjnych. Dnia 8 sierpnia 1914
roku Józef Piłsudski mianował Stanisława
Tora komisarzem cywilnym w Miechowie. Jego zastępcą został znany polityk Ignacy Daszyński. Komisariat
cywilny miał stać się zalążkiem polskiej administracji na
terenach odbijanych z rąk Rosjan. 9 sierpnia żołnierze polscy wyruszyli z Miechowa przez Książ

Wielki (gdzie J. Piłsudski wraz ze sztabem I Kompanii Kadrowej gościli w miejscowym pałacu) i Jędrzejów do Kielc. W tym samym czasie Eustachy Romer,
właściciel majątku w Czaplach Wielkich, ofiarował Komendantowi słynną klacz
Kasztankę.
Od 1914 r. działała w Miechowie organizacja harcerska (po stuleciu od tychże
początków, upamiętnienie tego faktu, znalazło swój materialny wyraz w postaci marmurowej tablicy, znajdującej się w krużgankach dawnego klasztoru bożogrobców).
Od 1916 r. zawiązały się struktury Polskiej
Organizacji Wojskowej. To właśnie patrole POW w październiku 1918 r. rozbrajały żandarmów i odsuwały od zarządzania
ludnością polską urzędników austriackich.

Fot. R Deńca

11 LISTOPADA 1918 R. SYMBOLICZNA
DATA POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

O

kres międzywojenny był czasem obfitującym w rozmaite trudności gospodarcze, jakich
nie brakowało we wszystkich rejonach, jednoczącej
się cywilizacyjnie, odrodzonej po 123 latach niewoli narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkańcy przeludnionych wsi z trudem znajdowali godziwy zarobek w zamian za wytwarzane przez siebie płody rolne. Próbą
rozwiązania problemów stał się rozwój spółdzielczości i powstawanie nowych za-

Marek Hołda, Piłsudski na
rynku w Miechowie
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d OBRONA NIEPODLEGŁOŚCI

N

iemiecka okupacja na ziemi miechowskiej. Już pierwszy dzień okupacji zaznaczył się w historii lokalnej, okrutnym mordem hitlerowskim. Na stacji w Charsznicy żołnierze Wermachtu zamordowali 32 Polaków, wśród
których byli mieszkańcy, ale i uchodźcy z zagłębia Dąbrowskiego i Śląska. W Miechowie utworzono starostwo. Rozpoczął się okres okupacyjnego terroru polityczno-wojskowego (masowe egzekucje, aresztowania, łapanki, branie zakładników
oraz wywózki młodzieży do prac przymusowych na terenach III Rzeszy Niemieckiej) a także gospodarczej eksploatacji. Tragiczny był los ludności żydowskiej, którą
przesiedlono do powstałego w 1941 roku getta w Miechowie. Od 1942 r. trwała ich
eksterminacja. Większość zginęła w obozach Bełżec i Sobibór.

Tablica i krzyż w Chodówce upamiętniających bohaterów walk podziemnych z niemieckim okupantem
podczas II wojny światowej na ziemi miechowskiej.
Fot. R. Deńca
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Tablica ufundowana przez Aarona Sultanika na
miechowskim cmantarzu żydowskim
Fot M. Jabłoński

kładów przemysłowych. Pod względem działalności patriotycznej, wyróżniały się,
dobrze zorganizowane struktury, popieranego przez władze pomajowe, Związku
Strzeleckiego. Szkołą patriotyzmu było też Wojsko Polskie, w którego szeregi, stawiali młodzi miechowianie w związku z obowiązkowym poborem.

Kalman Sultanik – urodził się w 1917 r. w Miechowie lub jak podają
inne źródła w 1916 r. w Działoszycach. Ten znany miechowianin żydowskiego pochodzenia od młodości zaangażował się w życie polityczne będąc członkiem młodzieżowej organizacji Homoar Hut Zjoni. Podczas okupacji Polski przez Niemcy był członkiem ruchu oporu
co przypłacił aresztowaniem i zesłaniem do obozów koncentracyjnych w Płaszowie, Dreźnie oraz Theresinstadt. Po zakończeniu wojny
rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie podjął
zagraniczne studia w Tel Awiwie i na Uniwersytecie Columbia w USA.
W 1968 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie La Sale
w Chicago. Kalman Sultanik aktywnie uczestniczył w działalności
ruchu syjonistycznego wzywającego do powrotu Żydów do Izraela.
Sultanik był członkiem prezydium Generalnej Rady Syjonistycznej
oraz członkiem egzekutywy Światowej Organizacji Syjonistycznej.
Osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych gdzie piastował funkcję
wiceprzewodniczącego Światowej Organizacji Żydów a w 1980 roku
został przewodniczącym Federacji Polskich Żydów w USA. Sultanik działał również w imieniu Polski w 1988
roku został powołany przez rząd polski na stanowisko wiceprezesa Międzynarodowego Komitetu Muzeum
Auschwitz. Znaczącym osiągnięciem Sultanika była akcja zbierania środków finansowych na remont i konserwacje Muzeum Auschwitz. Od państw europejskich zebrano na ten cel około 30 milionów dolarów. W 1995
r. uczestniczył w uroczystościach 50. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau oraz odwiedził swoje
rodzinne miasto Miechów. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
Kalman Sultanik zmarł 19 października 2014 r. w Nowym Jorku.

Ze szczególnym okrucieństwem represjonowano tych chłopów, którzy nie byli w stanie oddać Niemcom obowiązkowych
dostaw płodów rolnych – tzw. kontyngentów. Okupanci spacyfikowali wsie: Czaple Wielkie, Wysocice, Pojałowice, Nasiechowice i Trzonów. Odpowiedzią na poczynania niemieckie był opór
znacznej części społeczeństwa. Szybko utworzyły się pierwsze
zręby struktur cywilnych i wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego, aktywnie działające przez cały okres II wojny światowej. Poza prowadzeniem działalności stricte bojowej (m.in.
sabotaż, dywersja, wywiad, kontrwywiad i partyzantka), organizacje podziemne szkoliły żołnierzy, rozwijały tajne nauczanie i antyniemiecką propagandę. Sprawnie działała sieć łączności i operacje przyjmowania zrzutów materiałowych z alianckich
samolotów. Na niemieckich katów narodu polskiego, a także
jego zdrajców, oczekiwały podziemne sądy a następnie egzekutorzy zasądzonych wyroków.
W styczniu 1940 roku rozpoczęto organizowanie Inspektoratu Rejonowego Miechów Związku Walki Zbrojnej (kryptonim
„Miś”), który obejmował obszar trzech obwodów: Miechów, Olkusz i Pińczów. Pierwszym dowódcą Inspektoratu był mjr/ppłk
Łukasz Grzywacz-Świtalski pseudonimy „Ryszard”, „Jodła” a następcą – już w szeregach Armii Krajowej – mjr/ppłk Aleksan45

przez 106 Dywizję Piechoty AK i miejscowe oddziały Batalionów Chłopskich na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku. Godna jest tutaj podkreślenia działalność organizacyjna wybitnego oficera, późniejszego generała, mjr/ppłk Bolesława
Michała Nieczuji-Ostrowskiego pseudonimy
„Bolko”, „Tysiąc”, w okresie od września 1943 do
stycznia 1945 r., inspektora Inspektoratu Rejonowego AK Miechów (kryptonim „Maria”).
Bohaterów podziemnych działań niepodległościowych omawianego okresu, upamiętniono w przestrzeni publicznej m.in. poprzez
obelisk znajdujący się na miechowskim cmentarzu. Obelisk wraz z tablicą powstał w 2002
Tablica upamiętniająca żołnierzy 106 DP AK Inspektoratu
"Maria" ziemi miechowskiej, umieszczona w krużgankach
miechowskiej Bazyliki. Fot. A. Jachna
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Pomnik partyzantów, fot. R. Deńca

der Wojciech Mikuła pseudonimy „Karol”, „Władysław”. Silne były
również, organizowane równolegle, Bataliony Chłopskie, zwane
początkowo Strażą Chłopską „Chłostra”. Większość z nich została
scalona z przekształconej ze Związku Walki Zbrojnej Armią Krajową, zachowując wewnętrzną autonomię. Miechów jako powiatowa siedziba władz okupacyjnych posiadał więzienie, które stało
się miejscem kaźni dla wielu żołnierzy podziemia z okolicy. Wielu
z nich spoczęło na miejscowym cmentarzu. Niewielka część ziemi miechowskiej znalazła się w granicach, utworzonej w wyniku
antyniemieckiego powstania zbrojnego, Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej (przez lata błędnie nazywanej w mediach i publikacjach popularnonaukowych, Republiką Pińczowską), a mamy tu na myśli
tereny wyzwolone przez oddziały AK,
NSZ i AL w okresie od 24 lipca do 10
sierpnia 1944 r.. W granicach Rzeczypospolitej Partyzanckiej znalazł się
obszar okolic Racławic i lasów sancygniowskich. Był to północno-zachodni skrawek obszaru opanowanego

roku, a zlokalizowany został nieopodal bramy cmentarnej, przy alejce wiodącej ku
kaplicy, dzięki czemu łatwo go dostrzec i w milczeniu oddać się zadumie nad bohaterstwem synów i córek ziemi miechowskiej z czasów okupacji.
W przestrzeni miejskiej centrum Miechowa, znalazły się ponadto tablice poświęcone imiennie żołnierzom zasłużonym dla walki o niepodległość na ziemi
miechowskiej. Wymienić tu należy takie postacie jak: ppłk Antoni Iglewski pseudonim „Ponar” – jeden ze słynnej grupy spadochroniarzy-komandosów AK – Cichociemnych, który dowodził Samodzielnym Batalionem Szturmowym „Suszarnia”; mjr Józef Gargasz pseudonim „Grot”, który w 1953 roku został zamordowany przez UB; por. Józef Pluta pseudonim „Pług”, który został zamordowany przez
Niemców w obozie Bergen Belsen; ppor. Stanisława Danecka pseudonim „Wierna”,
zamordowana w 1943 r. w więzieniu miechowskim; kpt. Karol Gołąb pseudonim
„Korzeń”, rozstrzelany w tym samym roku w Słomnikach; kpt. Władysław Terlecki pseudonim „Strzał” zabity przez miechowskie Gestapo w 1944 roku, działacz
tajnego harcerstwa oraz sierż. Edmund Osmęda pseudonim „Wilk”, który był najpierw więziony w obozach koncentracyjnych, a następnie stracony, na kilka dni
przed ogłoszeniem niemieckiej kapitulacji w Europie, na statku „Cap Arcona ”.
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o odzyskaniu w 1918 roku, nastąpił krótki okres wolności od okupantów,
przerwany brutalnie przez atak niemiecki. Po raz kolejny w dziejach, okazało
się, że przyszło Miechowianom, zmierzyć się z zadaniem ponownej obrony
państwowej niezależności. Gdy zaś pozbyto się Niemców, pojawili się Sowieci, którzy – poza dobrami materialnymi – zapragnęli również sięgnąć po dusze polskie.
Współcześnie, dzieci i młodzież powiatu miechowskiego, mogą wiele nauczyć się
z lokalnej historii, zapisanej w pomnikach, tablicach czy też nazwach ulic. Wzorce osobowe, drzemiące w biografiach działających tutaj bohaterów, mogą stanowić
wyśmienitą lekcję patriotyzmu i postaw obywatelskich. To ważne, szczególnie, że
współczesne życie polityczne, rzadko dostarcza młodym pozytywnych wzorców,
nie wspominając już o „wielkim świecie” gwiazd medialnej celebry. Historia najbliższa, wspomnienie wysiłków w walce o wolność lokalną, może być więc szansą
dla wzrastania w polskości kolejnych pokoleń Miechowian.
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Małopolski Historyczny Szlak
Pamięci to sieć szlaków historyczno-turystycznych
powstających w ramach
programu „Małopolska
gościnna” z inicjatywy
stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”, przy współpracy z Centrum Młodzieży dr. H.
Jordana w Krakowie oraz z małopolskimi gminami, ze wsparciem
finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Przyjęta w 2012 r. koncepcja związana
jest z powstaniem tras tematycznych łączących osoby, miejsca i wydarzenia, nawiązujące do walki o niepodległość. Celem
szlaków jest upowszechnienie wiedzy historycznej,
wzmocnienie pamięci narodowej, promocja małopolskich miejscowości i gmin oraz popularyzowanie aktywnego trybu życia.
W ramach zaplanowanych działań w 2013 r., w 150.
rocznicę wybuchu powstania styczniowego, rozpoczęte zostały prace nad utworzeniem „Małopolskiego
Szlaku Powstania Styczniowego”. Rok później, w związku z 100. rocznicą wymarszu Kadrówki, został zrealizowany „Małopolski Szlak I Kompanii Kadrowej”. W roku
2015 powstał „Małopolski Szlak Powstania Krakowskiego” (w 170. rocznicę jego wybuchu) a w roku 2016 „Małopolski Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej” – dla upamiętnienia 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki
(1817–2017). W roku 2018 r. rozpoczęła się realizacja
Małopolskiego Szlaku Konfederacji Barskiej w związku
z 250. rocznicą jej zawiązania.
Na terenie Ziemi Miechowskiej przebiegają trzy szlaki:
Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania Styczniowego
oraz I Kompanii Kadrowej. Tablice informacyjne znajdują się: w Janowiczkach w gminie Racławice, niedaleko pomnika bohatera Insurekcji Bartosza Głowackiego, w Miechowie przy wejściu na cmentarz, stoi
tablica upamiętniająca powstańców styczniowych
i ofiary bitwy miechowskiej oraz nieco dalej także na
ulicy Piłsudskiego w okolicach numeru 21 poświęco-
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na I Kompanii Kadrowej. W Książu Wielkim tablice
informują o powstaniu styczniowemu oraz I Kompanii Kadrowej, stoją jedna przy kościele parafialnym,
druga przy pałacu Mirów.
 Na trasie Małopolskiego Szlaku Insurekcji Kościuszkowskiej obok Racławic znajdują się gminy
Kraków, Koniusza, Kocmyrzów-Luborzyca, Proszowice, Radziemice, Pałecznica, Słomniki, Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce.
 Na trasie Małopolskiego Szlaku Powstania Styczniowego znajdują się obecnie następujące gminy:
Miechów, Książ Wielki, Kraków, Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Słomniki, Kocmyrzów-Luborzyca (Goszcza),
Skała, Sułoszowa, Olkusz, Krzeszowice (Czerna), Trzyciąż, Myślenice
 Na trasie Małopolskiego Szlaku I Kompanii Kadrowej znajdują się obok Miechowa takie gminy
jak: Kraków, Michałowice, Słomniki, Książ Wielki oraz
gminy pośrednio związane z Kadrówką Kocmyrzów Luborzyca (Goszyce) oraz Skawina (Jurczyce)

Na temat Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci można przeczytać na stronie internetowej mec.edu.pl
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