170 ROCZNICA
POWSTANIA
KRAKOWSKIEGO
(MAŁOPOLSKI SZLAK POWSTANIA KRAKOWSKIEGO)

Ludwik Mierosławski (1814-1878)

Głównym wrogiem Polski była Rosja, należało przede wszystkim ją zaatakować.
W tym celu konieczna była siła zbrojna w Galicji i Poznańskim. Atak na Rosję miał
wyjść z Wolnego Miasta Krakowa oraz z zaboru pruskiego. Siły powstańcze miały rosnąć – jak przewidywano – w miarę marszu w głąb Królestwa Kongresowego. O planach tych rzecz jasna wiedziano w Berlinie, Petersburgu i Wiedniu. Zwłaszcza Wiedeń
był zainteresowany przeciwdziałaniem wybuchowi powstania w Galicji. Ta, z punktu widzenia wiedeńskiej biurokracji, odległa kraina, była rządzona przez niemiecko-czeską administrację, wrogo nastawioną do polskiego ziemiaństwa, które mogło być
jedyną realną siłą przyszłego powstania. Od kilku lat uwijali się po Galicji agitatorzy.
Najsławniejsi z nich to Edward Dembowski oraz Julian Goslar. Wędrowali od wsi do
wsi. Nie tylko we dworach, ale także i po wiejskich karczmach mówili o wolności,
o zniesieniu pańszczyzny i o Polsce. Jeden z pamiętnikarzy napisał: „Konspiracja tak
jawnie była prowadzona w Galicji, że szpiegów denuncjacje postawiły Rząd w wiadomości o środkach, o osobach i o terminie mającego nastąpić wybuch. Tymczasem
nikogo nie aresztowano“.
Austriacka administracja była
spokojna. Miała bowiem w ręku porażający atut. Atutem tym był chłopski strach. Czasem można spotkać
się z opinią, że wydarzenia galicyjskie 1846 r. były walką, w której
wzięły udział trzy podmioty: austriacka administracja, polskie ziemiaństwo i galicyjskie chłopstwo.
W rzeczywistości były jedynie dwa
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Jan Nepomucen Lewicki - Rzeź Galicyjska

Ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
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olskie powstanie w roku 1846 miało być zrywem
całego Narodu. Przygotowali je konspiratorzy
inspirowani przez emigrację osiadłą w zachodniej Europie (głównie we Francji), po upadku powstania listopadowego (1830-1831). Ludzie, którzy
stanęli na czele ruchu, wierzyli w możliwość przekonania społeczeństwa polskiego, do udziału w walce
z zaborcami. Centralizacja Wersalska, tak potocznie
nazywana była wyższa władza Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, wyznaczyła wodza powstania.
Miał nim być Ludwik Mierosławski, liczący niewiele
ponad trzydzieści lat, porucznik z czasów powstania
listopadowego, który w środowisku polskiej emigracji
demokratycznej, zdobył sławę teoretyka wojskowości.
Plan Mierosławskiego był równie prosty, jak nierealny.

podmioty: polski dwór i austriacki urząd. Chłopstwo było narzędziem w rękach urzędników. Austriacka biurokracja dokonała wielkiej pracy. Przekonała włościan galicyjskich, że grozi im ogromne niebezpieczeństwo ze strony „panów”, którzy przygotowują rzeź ludu. Rabacja, zanim nie wyrodziła się w niekontrolowany, masowy „ruch
rabunkowy”, była aktem samoobrony. Jak bowiem chłop miał nie uwierzyć w nadciągającą rzeź, skoro zgodnym chórem mówiły o tym najwyższe autorytety, czyli komisarz z powiatu, financwach, a przede wszystkim arendarz w karczmie?
W styczniu 1846 r. odbyło się w Krakowie posiedzenie najważniejszych konspiratorów. Uczestniczył w nim Ludwik Mierosławski. Powołano wówczas tajny Rząd Narodowy oraz wyznaczono termin wybuchu powstania. Miało się ono zacząć w nocy
z 21 na 22 lutego. Tymczasem 16 lutego starosta tarnowski Józef Breinl zwołał naradę,
w której uczestniczyło kilkudziesięciu poważnych gospodarzy z podtarnowskich wsi,
jednym z nich był Jakub Szela. Instrukcje starosty były jasne i oczywiste. Od 18 lutego
zaczęły się w Tarnowskim napady na dwory, w których nie tylko szukano powstańców,
ale przede wszystkim rabowano i mordowano. Władze Wolnego Miasta Krakowa –
pierwszej polskiej republiki
i jedynego polskiego terytorium, na którym nie było
obcego wojska – musiały
bronić się przed rezydentami trzech zaborczych tronów, którzy chcieli skłonić
Senat, aby to on poprosił
o udzielenie zbrojnej pomocy. Senatorowie nie wzięli
na siebie tej odpowiedzialności, pozostawiając decyzję Rezydentom.

Edward Dembowski (1822-1846) i Julian Goslar (1820-1852)
Marcin Zaleski, Widok północnej
części Rynku krakowskiego z kościołem Mariackim, przed 1836 r., ze
zbiorów MHK
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ankiem w środę 18 lutego wkroczyło do Krakowa wojsko austriackie: piechota,
szwoleżerowie, artyleria, w sumie prawie dwa tysiące ludzi. Jeden z pamiętnikarzy skomentował przybycie cesarskich wojaków słowami „zadziwienie publiczności – niespokojność i nieukontentowanie powszechne”.
Zadziwieni i zagubieni byli też krakowscy konspiratorzy. Oto Kraków zajęło obce
wojsko, w Poznańskim były masowe aresztowania, w pruskim więzieniu siedział niedoszły naczelny wódz powstańczych sił zbrojnych, Ludwik Mierosławski. Jeszcze bardziej
przerażające wieści dochodziły z drugiej strony Wisły, z Galicji, gdzie zaczęła się już
rabacja. W tej sytuacji część przywódców stanęła na stanowisku, że trzeba powstanie
odwołać. Zwyciężył jednak inny pogląd. Oto należy uderzyć na okupujących miasto
Austriaków i to jeden dzień wcześniej, niż pierwotnie planowano, w nocy z piątku na
sobotę, a więc z 20 na 21 lutego. Austriacki dowódca wiedział, że coś jest planowane.
Wydał rozkaz zamknięcia bram krakowskich kamienic, zgromadził wojsko na Rynku Głównym i prowadzących do niego ulicach. Podobno nawet rozkazał zatrzymać
wszystkie zegary oraz aresztować dzwonników z krakowskich kościołów, wiadomo
bowiem, że najłatwiej wezwać lud do powstania, uderzając w dzwony. W teatrze, co
prawda, odbywało się w piątek wieczorem przedstawienie, ale publiczności było niewiele, a zdenerwowani aktorzy zapominali role. Za kilka godzin niektórzy, zarówno
z widzów, jak i aktorów wzięli do rąk broń i zaatakowali Austriaków. Po północy, czyli
już w sobotę, rozległy się w mieście pierwsze strzały. Na Rynku Głównym kilku powstańców dowodzonych przez restauratora Antoniego Fochta ostrzeliwało
stojących pod odwachem austriackich
żołnierzy. Od stronny przedmieść weszły do miasta małe grupy powstańców.
Doszło do utarczek z cesarskimi szwoleżerami. Nocne walki zakończyły się
kilkoma ofiarami śmiertelnymi po obu
stronach. Zatrzymanych powstańców
uwięziono w kościele św. Wojciecha.
W sobotni ranek miasto, zdane
na brutalność żołnierzy, zmęczonych
i rozzłoszczonych całonocnym czuwaniem, przeżywało wszelkie możliwe przykrości stanu wojennego. Mieszkańcom zakazano wychodzić na ulice. Nakazano też, aby po zapadnięciu
zmroku wszystkie okna były oświetStanisław Bryniarski (1829–1914), Wybuch rewolucji 1846 r.,
lone. W mieście, choć niebezpiecznie
II poł. XIX w., ze zbiorów MHK
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było wychodzić na ulice, to jednak od kamienicy do kamienicy, od podwórka do podwórka, przenosiły się wieści o brutalności
austriackiego wojska. Rano w niedzielę 22
lutego mieszkańcy Krakowa dowiedzieli się z rozrzuconych po ulicach kartek,
że żołnierze będą strzelać bez ostrzeżenia do każdego zgromadzenia ulicznego, liczącego więcej niż trzy osoby.
O godzinie 7 rano zamknięto wszystkie krakowskie kościoły za wyjątkiem
katedry. Z każdą godziną rosła nienawiść krakowian do okupantów. Rosło
Kamienica Szara na Rynku Krakowskim
jednocześnie niezadowolenie wśród
siedziba Rządu Narodowego
austriackich żołnierzy, pełniących przez wiele godzin
służbę na zimnych i pustych krakowskich ulicach.
Mówiło się, że do Krakowa zbliżają się silne oddziały powstańcze. Czy jednak te pogłoski mogły skłonić generała Collina do podjęcia decyzji o wycofaniu się z miasta?
Przez przeszło cztery dni robił on wszystko, aby wzbudzić w krakowianach nienawiść do siebie oraz cesarskiego wojska i oto nagle podjął zadziwiającą decyzję. Około
godziny 17 wojsko austriackie opuściło Kraków i przez most udało się do Podgórza.
Wraz z nimi za Wisłę udali się trzej Rezydenci, prezes Senatu ks. Jan Schindler oraz
wielu senatorów. Schronienia na Podgórzu szukał także dyrektor policji Franciszek
Kroebl wraz ze wszystkimi swoim podwładnymi, niektórzy kanonicy, a także generał
Józef Chłopicki i biskup Łętowski. Ten ostatni bardzo się tego kroku później wstydził,
miał też świadomość, że tą ucieczką zaszkodził sobie w opinii krakowian. W mieście
opuszczonym przez wojsko austriackie i krakowską elitę, zaskoczenie szybko zmieniało się w entuzjazm. Jak zanotował pamiętnikarz „Nie pojmowano,
jakim sposobem zastaliśmy niepodległymi, lecz w istocie nimi byliśmy.” Dopiero znacznie później pojawiły się głosy, że Austriacy celowo wycofali się, aby w mieście w końcu wybuchło powstanie, które
da pretekst do zlikwidowania Wolnego Miasta.
W pozbawionym władzy Krakowie – uciekli nawet strażnicy więzienni pilnujący kryminalistów – powstały początkowo dwa ośrodki
władzy. Reprezentujący żywioły umiarkowane Komitet Bezpieczeństwa
z Józefem Wodzickim na czele oraz rewolucyjny Rząd Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej złożony z Ludwika Gorzkowskiego, Aleksandra
Grzegorzewskiego i Jana Tyssowskiego. W poniedziałek 23 lutego Komitet uznał władzę Rządu. Nocą z poniedziałku na wtorek przestał
istnieć rząd, Tyssowski ogłasił się dyktatorem. We wtorek 24 lutego
Austriacy opuścili Podgórze oraz Wieliczkę, wręcz „zachę- cając“ do
przeniesienia powstania na prawy brzeg Wisły. Do Krakowa przybył
oddział powstańczej kawalerii, sformował go z mieszkańców AlekŻołnierz austryjacki z lat 40 XIX w.
Rys. Wojciech Pasiowiec
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sandrowic Erazm Skarżyński, były podporucznik Wojska Polskiego, kawaler Złotego
Krzyża Virtuti Militari. Po mieście krążyło wielu uzbrojonych ludzi, ale podkomendni Skarżyńskiego robią tak dobre wrażenie na dyktatorze, że ten mianuje organizatora oddziału Naczelnym Wodzem powstańczego wojska. Tego samego dnia przybył
do Krakowa Edward Dembowski, po drodze zdążył ogłosić powstanie w opuszczonej
przez Austriaków Wieliczce. Został sekretarzem dyktatora Józefa Tyssowskiego, a więc
de facto kierownikiem całego ruchu. Władze powstańcze pracowały intensywnie, wydając wiele aktów prawnych.
W czwartek 26 lutego ukazał się pierwszy numer „Dziennika Rządowego Rzeczypospolitej Polskiej”. Rewolucja trwała już piąty dzień. Do Krakowa dochodziły zatrważające wieści o rzezi galicyjskiej, zaczął znikać początkowy entuzjazm wywołany ucieczką wojska austriackiego. Wstępny artykuł w urzędowej gazecie musiał być
więc tak napisany, aby poprawić nastroje. Anonimowy autor – zapewne sam Edward
Dembowski – odwołał się w nim do starożytnych przykładów. Pisał, że choć Rzeczpospolita jest tak mała: „wszak Rzymianie mieli tylko dwie mile kwadratowe obwodu
i niespełna cztery tysiące mieszkańca, a jednak stali się panami całego starożytnego
świata. Nie należy więc popadać w rozpacz. Trzeba nadal walczyć, gdyż – jak zapewniał autor artykułu – Cała Słowiańszczyzna podniesie się, skoro się dowie o Waszem
powstaniu, a Europa, która pragnie wyjarzmienia się z pod srogiej niewoli swoich
Tyranów, oddając poklask waszemu poświęceniu się, wspierać go będzie wszelkiemi
siłami“.Tego samego dnia, we czwartek do Krakowa dochodzi tragiczna wieść. Wysłany do Galicji powstańczy oddział został rozgromiony pod Gdowem. Powstańców
wymordowali towarzyszący wojsku austriackiemu chłopi.

Edward Dembowski na czele procesji. 27 lutego 1846 r. Edward Dembowski stanął na czele procesji, która
wyruszyła z Krakowa na Podgórze (wtedy Wolne Miasto Podgórze). Oddziały z aborcy rozproszyły procesję,
a Dembowski zginął wraz z grupą towarzyszy.
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W tej sytuacji „postanowione zostało na sesji Rządowej u P. Tyssowskiego wysłanie processyji z Przenajświętszym Sakramentem na tamtą stronę Wisły naprzeciw
zbuntowanym chłopom”. Procesja wyruszyła w piątek, 27
lutego. Na jej czele szedł Edward Dembowski. Nie udało
się zaapelować do sumień galicyjskich chłopów. Procesja
nie spotkała chłopskich band, ale natknęła się na austriackie wojsko, które powitało ją karabinową salwą. Zginęło wielu uczestników procesji. Zginął także Dembowski.
Poniósł śmierć od austriackiej kuli lub bagnetu na podgórskim Rynku, gdzieś obok oznaczonego numerem 169
domu szewca Andrzeja Przybylskiego. Ofiary rzezi pochowano na Starym Cmentarzu Podgórskim. Wśród ano- Grobowiec Edwarda Dembowskiego
nimowych poległych znajdowało się także ciało Edwarda Starym Cmentarzu w Podgórzu.
Dembowskiego. Austriacy jeszcze przez dłuższy czas poszukiwali przywódcy krakowskiego powstania. Aby mieć pewność, że zginął wraz z innymi uczestnikami procesji,
rozkopały nawet zbiorową mogiłę.
Następne dnia po śmierci Dembowskiego ogłoszono komunikat: „Wódz Naczelny
do Obywateli Miasta Krakowa. Z powodu wczorajszej utarczki u mostu różne zaczęły
biegać wieści dążące do zatrwożenia Obywateli Miasta tego – Wódz przeto naczelny
pragnąc wlać zupełną spokojność w serca, oświadcza, że w skutek wczorajszego ruchu,
stósowne i energiczne środki przedsięwziętymi zostały – mają- ce na celu zabezpieczenie wszelkiej własności i całości Miasta tego. Erazm Skarżyński“.
W nocy z 2 na 3 marca Skarżyński rozkazał wszystkim powstańcom zebrać się na
Rynku Głównym. Następnego dnia zarządził wymarsz w kierunku granicy pruskiej.
Po krótkich pertraktacjach powstańcy przekroczyli Przemszę i złożyli broń. Prusacy
oddali kapitulującym honory wojskowe oraz wyrażali podziw, że w tak krótkim czasie sformowano prawdziwy pułk jazdy. Tymczasem Kraków zajęły wojska rosyjskie,
austriackie i pruskie. Dowódcą okupującego miasto garnizonu został austriacki generał Henryk Castiglione.
„Boleść i oburzenie przejmują serca wszystkich na zbrodniczą lekkomyślność ludzi,
którzy tak krwawo igrali z dobrej chęci i patryotyzmu pięknej i dzielnej naszej młodzieży,
bałamucąc zgubnemi naukami ich rozsądek i uczucia narodowe, zaszczepiając w nich
nieufność i nienawiść do innych współbraci patriotów, mamiąc ich obszernemi stosunkami po całym kraju i przygotowanem przez nich na wszystkich punktach Powstaniem“.
Powyższe słowa zostały zanotowane w Krakowie 18 IV 1846 r. W pięć dni później ten
sam pamiętnikarz pisał: „Ciągłe i nieustanne aresztowania więźniów – dla braku więzień, poczynają już umieszczać w klasztorach i w domach prywatnych […] O biedna
i nieszczęśliwa dolo Polski, gdzie cię twa niezgoda i nierozum prowadzą!“.

W Krakowie warto zobaczyć
• Kamienice: Pałac Krzysztofory – siedzibę Rządu Narodowego w czasie powstania krakowskiego, Szarą (Rynek Główny) – kwaterę Rządu Narodowego, • Rynek Podgórski – miejsce śmierci Edwarda Dembowskiego7
• Cmentarz Stary Podgórski gdzie spoczywają szczątki Edwarda Dembowskiego
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roszowice oraz ziemia proszowicka jako część Królestwa Polskiego pod rządami
carskimi, były areną wydarzeń powstańczych. Już od 1845 roku na tych terenach
rozwijał się ruch konspiracyjny. Na organizatora powstania na ziemi proszowickiej, stobnickiej (dzisiejszej stopnickiej) i skalbmierskiej wybrany został Alojzy Wende. Przygotowania do powstania koordynował również Ludwik Mazaraki. Głosił on
zniesienie pańszczyzny licząc na pozyskanie chłopów dla sprawy narodowej. W lutym
1846 roku z jego rozkazu między innymi w Brzesku, Igołomi czy Wawrzeńczycach
odczytano manifest Rządu Narodowego, a także nakazano wójtom
i burmistrzom uzbrajać mężczyzn
w wieku od 18 do 45 lat. Ci zaś mieli się stawić o 12 w nocy 20 lutego
w karczmie łaganowskiej oddalonej od Proszowic o ponad 2 km.
Zebrane oddziały miały atakować
drobne oddziały kozaków i straży
granicznej. W wyznaczonym dniu
pod karczmą zebrały się dwie grupy, jedna Franciszka Staszewskiego,
a druga Zygmunta Jordana. DołąJuliusz Kossak, Atak Krakusów na Rosjan w Proszowicach, 1846 r.
czyły do nich przybyłe z Luborzycy
siły Ludwika Mazarakiego, jego kuzyna Franciszka oraz szwagra Alojzego Wendego.
Tak sformowany oddział ruszył na Proszowice, gdzie pokonał kozaków. Następnie
powstańcy rozbroili kilka placówek rosyjskiej straży granicznej i celnej w Biórkowie,
Igołomi, Wawrzeńczycach, Baranie i Zielonej. Z powodu braku szerszego poparcia
wśród chłopów i szlachty, a także po uzyskaniu
informacji o większych zgrupowaniach wojsk
rosyjskich w Miechowie i w Kielcach oddział
przedostał się 23 lutego na teren Rzeczpospolitej Krakowskiej. Rząd Narodowy w Krakowie
mianował bohatera ziemi proszowickiej Ludwika Mazarakiego podpułkownikiem i wydał
mu rozkaz sformowania pułku kawaleryjskiego, tzw. krakusów. Mimo że powstanie w Proszowicach i na ziemi proszowickiej ostatecznie
nie odniosło planowanych sukcesów, to część
mieszkańców tych terenów próbowała aktywRynek w Proszowicach
nie przeciwstawiać się wojsku rosyjskiemu

Zdjęcie udostępnione przez Urząd Gminy i Miasta Proszowice

W Proszowicach warto zobaczyć
• Średniowieczny układ urbanistyczny, • Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-

8 rii Panny i św. Jana Chrzciciela, • Kaplica pw. św. Trójcy, • Cmentarz parafialny z II ćw. XIX w.,

• Cmentarz żydowski.

W

gm. Czarny Dunajec

trakcie powstania krakowskiego walki podjęto także w Chochołowie. Do historii
wydarzenia te przeszły pod nazwą powstania chochołowskiego albo „poruseństwa”. Spisek przeciwko austriackiemu zaborcy przygotowywała Centralizacja
Poznańska (tajna organizacja niepodległościowa związana z Towarzystwem Demokratycznym Polskim w Paryżu), a bezpośrednio na ziemi podhalańskiej akcję agitacyjną prowadzili:
działacz rewolucyjny Julian Maciej Goslar, mieszkający w Chochołowie organista Jan Kanty
Adrusikiewicz i ks. Józef Leopold Kmietowicz, a także ks. Michał Głowacki „Świętopełk”
oraz wikary z Szaflar Michał Janiczek. W Chochołowie ożywioną akcję agitacyjną prowadził
również nieznany z nazwiska stary żołnierz, strażnik Wojciech Lebiocki oraz Józef Woźny.
Powstanie wybuchło 21 lutego. Jan Andrusikiewicz po porozumieniu z konspiratorami
z Poronina i Szaflar zgromadził wokół
siebie kilkunastu chłopów z Chochołowa, Witowa i Dzianisza. Tego samego
dnia uzbrojeni Chochołowianie pod
dowództwem Andrusikiewicza i Lebiockiego napadli na koszary straży skarbowej w Chochołowie. W Suchej Górze
powstańcy skonfiskowali 600 florenów
z komory celnej i zniszczyli cesarskie
Jan Kanty Andrusikiewicz (1815–
orły. W niedzielę 22 lutego ks. Kmietowicz wezwał mieszkańców 1850), ks. Józef Leopold Kmietowdo przyłączenia się do powstania. Do wieczora zgłosiło się blisko icz (1819–1859), ks. Michał Głowacki
500 powstańców uzbrojonych w siekiery, strzelby i piki. W nocy „Świętopełk” (1804–1846)
z Czarnego Dunajca ruszył na Chochołowian oddział wiernych Austriakom strażników
i ok. 150 chłopów (którzynie brali udziału w walkach) pod dowództwem Romualda Fiutowskiego. Powstańcy rozbili strażników (w czasie tej potyczki ranni zostali ks. Kmietowicz i Andrusikiewicz). 23 lutego do Chochołowa ruszyła nowa grupa strażników wraz
ze zmuszonymi do walki chłopami z Czarnego Dunajca. W tej bitwie bohaterscy Chochołowianie zostali już pokonani. Władze aresztowały ok. 150 chłopów chochołowskich,
część z nich trafiła do więzień. Powstanie chochołowskie, mimo że szybko się zakończyło,
było odzwierciedleniem powiązań mieszkańców Podhala z ruchem narodowo-społecznym, który miał miejsce 1846 r. Było też pierwszym tak wyraźnym wystąpieniem górali
przeciwko zaborcy austriackiemu. Do dziś w Chochołowie żywa jest pamięć o dzielnych
powstańcach, pielęgnowana przez ich potomków.

W Chochołowie warto zobaczyć
• Muzeum Powstania Chochołowskiego
• Kościół Parafialny Św. Jacka, • Skansen
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Wieliczka

P

o wybuchu powstania krakowskiego w 1846 r. reprezentujący siły austriackie
naczelnik administracji żup solnych, hrabia Franciszek Ursini de Blagay nakazał
uzbroić urzędników, ponadto wydał zgodę na powołanie straży bezpieczeństwa
patrolującej miasto. Jednak w nocy z 24 na 25 lutego wraz z wojskiem potajemnie opuścił miasto. W tym czasie w okolicach
Wieliczki przebywał Edward Dembowski. Na wieść o ucieczce hrabiego de
Blagay – Dembowski wraz z Sydonem
Szembekiem udali się do dworu Dyzmy Chromego i tam wspólnie wraz
z innymi konspiratorami podjęli decyzję o zajęciu Wieliczki. Powstańcy
udali się do burmistrza Królikiewicza,
a następnie do radcy górników Kaczwińskiego. Dembowski przedstawił się
jako wysłannik rządu narodowego i odczytał licznie zgromadzonym wieliczaRynek w Wieliczce
nom manifest, w którym wzywano do
Zdjęcie udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce
walki o niepodległość. Jego wystąpienie spotkało się entuzjastycznym przyjęciem, a on sam ruszył z częścią mieszkańców
Wieliczki do Krakowa. Dla bezpieczeństwa miasta Dembowski zdecydował się pozostawić w Wieliczce majora Sucharzewskiego wraz ze 180
żołnierzami kawalerii, zwanych krakusami. Z kolei Adam
Siedmiogrodzki, komisarz cyrkułu bocheńskiego, mianował
w Wieliczce swoimi adiutantami Dyzmę Chromego, Sulima
Włodka i Sydona Szembeka. W tym też czasie powstańcy próbowali przyciągnąć do powstania okoliczną szlachtę i chłopów. Przystąpiono również do powiększania sił zbrojnych.
25 lutego miasto opuścili żołnierze i nowi rekruci majora
Suchorzewskiego chcący opanować Bochnię. Dzień później
o godz. 13 do Wieliczki dotarły wieści o klęsce powstańców
pod Gdowem. Miasto przygotowywało się na przybycie wojsk
zwycięzcy spod Gdowa, podpułkownika Ludwika von Benedeka. Obawiano się, że do miasta wkroczą też żądni łupów
chłopi, jednak zdecydowana postawa Austriaków zapobiegła
takiemu scenariuszowi. Po klęsce powstania w Wieliczce zaczęto wyrzucać z urzędów Polaków zaangażowanych w działalność konspiracyjną. W tym też roku wyczerpane walkami Edward Dembowski (1822–1846)
przemawiający w Wieliczce
miasto nawiedziła epidemia cholery.

Bochnia

P

o przejęciu magazynów wojskowych w Podgórzu oddziały pułkownika Suchorzewskiego miały zająć Bochnię. Suchorzewski zmienił jednak plany i ruszył do
Wieliczki. W tym czasie w Bochni – jak wynika z relacji mandatariusza Bętkowskiego – zapanował strach wywołany wybuchem powstania. Urzędnicy austriaccy pakowali akta, a wojsko przygotowywało się do opuszczenia miasta. Z uwagi na
powszechną destabilizację Suchorzewski liczył, że wkroczy do Bochni równie łatwo jak
wcześniej do Wieliczki. Popełnił jednak błąd.
Nie zważał na słowa Napoleona Bonapartego,
wedle których „na wojnie czas liczy się nie na
godziny, lecz na minuty”. Zaraz po przybyciu
do Wieliczki (25 lutego koło godziny 11.00)
powinien ruszyć do Bochni. Uczynił to jednak
kilka godzin później i w efekcie na miejsce nigdy nie dotarł. Zupełnie inaczej postąpił jego
przeciwnik podpułkownik Ludwig von Benedek, który po przybyciu 24 lutego do Tarnowa
Litografia Carla Bernda z poł. XIX w. z widokiem Bochni
udał się do Bochni, gdzie zatrzymał gotującą
się do ewakuacji austriacką załogę. Benedek objął dowództwo nad garnizonem bocheńskim, który składał się z batalionu landwerowego pułku
W Bochni warto zobaczyć
piechoty Nugent (4 kompanie
po 60 ludzi), trzech kompanii
• Kopalnia Soli • Zabudowa Rynku • Bazylika pod wezwabatalionu fizylierskiego tego
niem Św. MIkołaja • Synagoga
samego pułku (po 125 ludzi)
i sześciu plutonów szwoleżerów Kaiser w liczbie 210 koni.
Część tych wojsk podpułkownik Benedek zostawił do obrony Bochni. W miejskim
więzieniu zatrzymał, wedle danych na dzień 24 lutego, 154 powstańców lub sympatyków powstania. Po klęsce gdowskiej do aresztu trafili kolejni powstańcy. Wśród nich
znalazł się między innymi powstańczy komisarz cyrkułu bocheńskiego Adam Siedmiogrodzki - świadek śmierci Edwarda Dembowskiego.

W Wieliczce warto zobaczyć
•10
Kopalnia Soli • Pałac Przychockich • Kościół Św. Klemensa
• Klasztor Frańciszkanów Reformatów • Zamek Żupny
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Kopalnia soli w Bochni

Zdjęcie udostępnione przez Urząd Miasta Bochnia

Gdów

Tarnów

T

W Gdowie warto zobaczyć
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• Kościół Matki Boskiej Gdowskiej • Dwór Bella Vita
• Dwór Habichtów

i

Bitwa pod Gdowem,
zdjęcie obrazu ze strony www.straznicyczasu.pl
Zdjęcie udostepnione przez
Urząd Gminy w Gdowie

Kościół parafialny

pułkownik Ludwig von Benedek ruszył na Gdów, zwołał naradę w folwarku Zagaje.
Wojska austriackie, które przybyły w tym czasie pod Gdów, liczyły 495 żołnierzy piechoty i 172 szwoleżerów. Wspierali je chłopi ze wsi Marszowice, Nieznanowice oraz
Pierzchowiec. Około godziny 11:00 rozpoczęła się bitwa. Piechota austriacka wraz ze
szwoleżerami ruszyła gościńcem w celu zdobycia miasteczka. Jazda powstańcza, zwana krakusami, zgromadzona w okolicach miejscowej karczmy, pozbawiona dowódcy
(płk. Suchorzewski ze swoim odziałem i kasą powstańczą nie przybył na pole walki – odnalazł się dopiero po kilku miesiącach w Paryżu) nie mogła wesprzeć kosynierów i strzelców. Krakusi w małych grupach uciekali w stronę Krakowa. Na placu
boju pozostali kosynierzy oraz strzelcy, którzy ukrywając się po zabudowaniach próbowali walczyć z siłami austriackimi i chłopami. Szybko jednak zostali wymordowani
lub wzięci do niewoli. W bitwie gdowskiej wojska austriackie nie poniosły żadnych
strat. 154 pomordowanych powstańców (przeważali wśród nich włościanie i wyrobnicy z okręgu krakowskiego, górnicy i młodzież rzemieślnicza z Krakowa i Wieliczki)
pochowano w trzech dołach na pastwisku przy murze
cmentarnym. Na mogile nie postawiono krzyża. Dopiero w 1896 r. został usypany kopiec, a w 1906 r. ustawiono pomnik upamiętniający zabitych w czasie tej bitwy.

arnów jako siedziba starostwa był miejscem stałej agitacji przedpowstaniowej.
To tutaj Edward Dembowski spotykał się z konspiratorami jeszcze w 1845 r.
Wybuch powstania w tym mieście poprzedziły wystąpienia chłopskie. 18 lutego
1846 r. Tarnów mieli zaatakować powstańcy pod wodzą majora Leona Czechowskiego.
Plan ułożony przez niego zakładał, że sygnałem do rozpoczęcia walki będzie spalenie
karczmy na górze św. Marcina o godzinie 2:00 w nocy. Powstańcy mieli zgromadzić
się pod Klikową i w Tarnowcu. Major Leon Czechowski, dowodzący północnym zgrupowaniem oddziałów powstańczych, miał opanować koszary piechoty, a kapitan Józef
Eisenbach z oddziałem południowym –
zdobyć koszary kawalerii. Chciano także
zerwać most na Dunajcu, aby odciąć odwrót szwoleżerom. Powstańcami z Tarnowa mieli dowodzić Jan Machowicz i Izydor Wosiński. Do powstańców chcieli się
przyłączyć również klerycy z tarnowskiego seminarium, ale zostali aresztowani
przez władze austriackie. Ostatecznie zbyt
mała liczba powstańców, brak koordynacji, działania wojsk austriackich
oraz wroga postawa chłopów
z okolic Tarnowa uniemożWidokówka z budynkiem Starostwa z pocz. XX w.
liwiły bezpośredni atak na
miasto. W samym mieście nie doszło do poważW Tarnowie warto zobaczyć
niejszych zdarzeń. Powstanie krakowskie zawdzię• Zabudowa Rynku • Dom Mikocza Tarnowowi przede wszystkim urodzonego tu
łajowski • Katedra • Pozostało8 marca 1811 r. Jana Józefa Tyssowskiego – od 21
ści murów miejskich z XIV-XVI w.
lutego 1846 r. członka Rządu Narodowego Rzeczyf
pospolitej
Polskiej.
Władze
powstańcze
desygnowa• Pałac Sanguszków • Kościół
e
óz
Jan J
ły go na dyktatora powstania,
Najświętszej Marii Panny Wniefunkcję tę pełnił od 24 lutego do
bowziętej w Tarnowie
3 marca. Z powodu działań chłopów,
podburzonych przez Austriaków, oraz
zagrożenia ze strony armii trzech mocarstw dążył do ograniczenia walk. Odmówił (mimo zagrożenia prusko-rosyjskiego) kapitulacji Krakowa przed
wojskami Austrii. Ostatecznie wycofał się ze swoimi oddziałami do Prus,
gdzie został internowany. Następnie
wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
Zmarł w Waszyngtonie w 1857 r.
Ty
sso
wsk

26

lutego 1846 r. rozegrała się pod Gdowem jedyna bitwa powstania krakowskiego. Siły powstańcze w liczbie 320–350 ludzi przybyły do Gdowa o godz.
9.00 rano i rozlokowały się w okolicach karczmy. Przewodził im pułkownik
Jakub Suchorzewski, który niedługo po tym jak uzyskał informację, iż austriacki pod-

Ratusz w Tarnowie
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Wojnicz

Zdjecie udostepnione przez Urząd Miejski w Wojniczu

P

rzegrana w powstaniu listopadowym nie zniszczyła marzeń
Polaków o odzyskaniu wolności. Spora część uczestników zrywu
opuściła kraj i udała się na emigrację
przede wszystkim do Francji. Zróżnicowane ideowo polskie wychodźctwo
nie ustawało – za pośrednictwem wysłanników – w działaniach na rzecz
organizacji grup spiskowych i pracy
agitacyjnej w kraju.
Dużą rolę odegrało w tym Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Dąży- Kolegiata Wojnicka
Zdjecie udostepnione przez Urząd Miejski w Wojniczu
ło ono do wywołania powstania, szczególnie po aresztowaniu ks. Piotra Ściegiennego (1801-1890) w 1844 r. Kapłan ten prowadził agitację na rzecz powstania, wśród duchowieństwa, inteligencji oraz chłopów
kielecczyzny i lubelskiego. To właśnie on, wyznaczył na 27 pażdziernika 1844 r. datę
wybuchu powstania ludowego, które jednak nie doszło do skutku. Sam Ściegienny
został aresztowany przez władze rosyjskie dwa dni przed planowanym początkiem
zrywu, a jego organizację Związek Chłopski zdekonspirowano. Skazany na katorgę,
przebywał na Syberii w latach 1847-1871. Po powrocie zajął się opieką nad chorymi.
Wysłannicy Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego rozpoczęli intensywne działania przygotowujące powstanie wyzwalające Polskę od zaborców oraz
propagowali program zmian społecznych. Zajmowali się również kadrą dla armii powstańczej. W Wojniczu, we dworze Dąmbskich emisariusze (w tym Edward Dembowski, Jan Józef Tyssowski) spotykali się z miejscowymi konspiratorami.
Właściciel budynku Władysław Dąmbski został za to aresztowany, dwa lata spędził w więzieniu we Lwowie a miejscowy proPałac Dombskich
boszcz ksiądz Paweł Białobrzeski, przebywał
w więzieniu w Bochnii. To między innymi
dzięki jego postawie udało się uniknąć w Wojniczu i okolicy rabunków i mordów na włascicielach ziemskich w czasie rabacji.
Dwór w którym spotykali się spiskowcy
powstał w XVIII w. Przetrwał do lat 70. XIX
w. kiedy to w 1876 r. Władysław Dąmbski zakończył budowlę nowego pałacu według projektu Karola Polityńskiego, istnieW Wojniczu warto zobaczyć
jącego do dziś.
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• Pałac Dąmbskich, • Rynek, • Kościół parafialny św. Wawrzyńca,
• Kościół św. Leonarda, • Izbę Regiomnalną im. ks. Jana Królikiewicza

Krzeszowice

P

orażka w bitwie gdowskiej 26 lutego oraz śmierć Edwarda Dembowskiego 27
lutego były dla powstania krakowskiego olbrzymią stratą. Władze z dyktatorem Janem Józefem Tyssowskim zdawały sobie sprawę z bardzo trudnej sytuacji
w jakiej znaleźli się powstańcy. Coraz wyraźniej brzmiały słowa niektórych o kapitulacji, powstrzymywanej jednak przez
młodych powstańców. 1 marca austriacki gen. Ludwik Collin stanął z wojskami w Podgórzu i zażądał poddania
się Krakowa w ciągu 48 godzin. Po naradzie z grupą krakowskich obywateli,
Tyssowski podjał decyzję o opuszczeniu
miasta z ponad tysiącem powstańców.
3 marca wyruszyli w stronę Krzeszowic. Tam 4 marca złożyli broń przed
nadciągającymi oddziałami pruskimi.
(Tyssowski udał się do Drezna, a następnie do Waszyngtonu gdzie żył aż
Kościół Parafialny w Tenczynku
Zdjecie udostepnione przez Urząd Miejski do śmierci w 1857 r.). Należy dodać, że ludność Ziemi Krzew Krzeszowicach
szowickiej była zaangażowana w działalność powstańczą.
W Krakowie pojawiło się wojsko austriackie i rosyjskie 3 marca a pruskie 7 marca.
Na okupowanym obszarze utworzono Tymczasową Radę Administracyjną Cywilno-Wojskową Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu z austriackim generałem Henrykiem hrabią Castilione na czele. Zlikwidowano Senat
Wolnego Miasta Krakowa zaczęto poddawać
represjom mieszkańców miasta i regionu, nastapiły liczne aresztowania. W lipcu 1846 r.
wojska rosyjskie i pruskie opusciły okupowany teren, a 6 listopada 1846 r. teren Wolnego
Miasta Krakowa został przyłączony do państwa Habsburgów. Cesarz Ferdynand I, mówił: „Zajmujemy niniejszym miasto Kraków
z jego dotychczasowym okręgiem w nasze
posiadanie, połączamy je na wieczne czasy
z naszą koroną i deklarujemy je jako nierozdzielną część naszego cesarskiego państwa,
Stary Pałac Potockich
do którego je niniejszem wcielamy”.
Zdjecie udostepnione przez Urząd Miejski w Krzeszowicach

W Krzeszowicach warto zobaczyć
• Pałac Potockich, • Stary Pałac Potockich, • Pałac Vauxhall, • Kościół św. Marcina z Tours, • Muzeum Ziemi Krzeszowickiej, • Uzdrowiskowy Dom Gościnny.
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Małopolski Historyczny Szlak Pamięci
(Małopolski Szlak Powstania Krakowskiego)

„Małopolski Historyczny Szlak Pamięci” to sieć szlaków historyczno-turystycznych
powstających z inicjatywy stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” przy
współpracy z Centrum Młodzieży im H. Jordana w Krakowie oraz małopolskimi gminami.
Przyjęta w 2012 roku koncepcja związana jest z powstaniem tematycznych tras łączących osoby, miejsca i wydarzenia, ważnej dla regionu – kultury pamięci. Chcemy również
poprzez promocję aktywnych form spędzania wolnego czasu, popularyzować zdrowy tryb
życia. Zakładamy, że nasze działania, przyczynią się zarówno do upowszechnienia wiedzy historycznej, edukacji prozdrowotnej oraz promocji miejscowości i gmin na szlaku.
W ramach zaplanowanych działań w 2013 roku, w 150. rocznicę wybuchu powstaniastyczniowego rozpoczęliśmy pracę nad utworzeniem trasy pod nazwą „Małopolski
Szlak Powstania Styczniowego”. Rok później, w związku z 100. rocznicą powstania Kadrówki został zrealizowany „Małopolski Szlak I Kompanii Kadrowej”. W 2015 roku zrealizowaliśmy „Małopolski Szlak Powstania Krakowskiego”. W tym roku powstał „Małopolski Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej“ aby upamiętnić 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki (1817–2017).
Zapraszamy na strony: 1846szlak.mec.edu.pl, 1794szlak.mec.edu.pl, www.1863szlak.pl

Małopolski
Szlak
~
~
Powstania
Krakowskiego

1846
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Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna“

