KRZESZOWICE

PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Pierwsza informacja o miejscowości pochodzi z 1286 r. W roku tym biskup Paweł z Przemankowa polecił Fryczkowi z Bytomia utworzyć
tu sołectwo na zasadach prawa magdeburskiego. W 1555 r. wojewoda krakowski Stanisław
z Tęczyna (27 III 1514–5 III 1560) przejął całe
Krzeszowice, przyłączając do swego folwarku
część biskupia tej wsi, która pozyskał od biskupa krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego
w zamian za swoją część Luszowic. W 1637 r.
zmarł ostatni z Tęczyńskich – wojewoda krakowski Jan Magnus. Jedyną dziedziczką zmarłego Jana Magnusa była córka Izabela (zm.
1667), która w 1639 r. została przez opiekunów
wydana za mąż za znanego polityka i poetę
Łukasza Opalińskiego (1612–1662), marszałka
nadwornego koronnego. Kolejno Krzeszowice
przejmowali Sieniawscy, Czartoryscy, Lubomirscy i wreszcie Potoccy.
Mieszkańcy Ziemi Krzeszowickiej od wieków brali czynny udział w ważnych dla kraju
wydarzeniach. Powstanie listopadowe i jego
upadek wywołały duży napływ wojskowych,
którzy w latach 1831–1832 leczyli tu swoje
rany i związane z nimi dolegliwości. Na prze-

łomie XIX i XX wieku w Krzeszowicach rozpoczęły działalność pierwsze partie polityczne.
W miejscowości rozwijał się ruch sokoli, przygotowujący młodzież do podjęcia walki zbrojnej o niepodległość kraju. W 1913 r. utworzona
została 33 Polska Drużyna Strzelecka. W sumie
w okolicy działało 15 Drużyn Strzeleckich i 2
Drużyny Bartoszowe. Wielu Strzelców zaciągnęło się następnie do Legionów.
W czasie II wojny światowej, mimo okupacji i zwiększonego nadzoru niemieckiego
działały tu grupy Armii Krajowej, Batalionów
Chłopskich, Armii Ludowej, Szare Szeregi i wielu
niezorganizowanych.
Dziś w gminie Krzeszowice jest wiele osób
i środowisk kultywujących tradycje patriotyczne. Wszyscy spotykają się przy pomnikach, grobach, obeliskach i tablicach pamiątkowych,
które pełnią rolę miejsc symbolicznych, przywołujących wspomnienie o najważniejszych
kartach naszej historii. Przesłanie z nich płynące wskazuje, że dziś droga do utrzymania
niepodległości i tożsamości narodowej wiedzie
przez pracę, naukę i dbałość o dobro wspólne,
jakim jest nasza Ojczyzna.

PATRIOTYZM I DUMA NARODOWA TO NASZ OBOWIĄZEK

W

wolnej Polsce możemy się cieszyć wspólnymi spotkaniami w miejscach pamięci
narodowej, składać należny hołd tym, którzy dla umiłowanej Rzeczpospolitej oddali wszystko. Jest wiele takich miejsc, upamiętnionych przez
patriotycznych Mieszkańców Gminy Krzeszowice tablicami, pomnikami i obeliskami. Są jednak
z pewnością i takie miejsca czy wydarzenia, które jeszcze warto odkryć, spisać lub w jakikolwiek
inny sposób upamiętnić. Naszym obowiązkiem
jest o to dbać z szacunku dla przyszłych pokoleń,
które powinny pamiętać o wielkich przywódcach
i o zwykłych ludziach, poświęcających swoje zdrowie i życie w obronie niepodległości oraz walczących w powstaniach.
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Czerna

Klasztor karmelitów bosych w Czernej w latach 30. XX w.

Z

espół klasztorny karmelitów bosych w Czernej został ufundowany jako erem w 1629 roku przez Agnieszkę z Tęczyńskich
Firlejową. Do zespołu klasztornego należą także ruiny mostu
pustelniczego z XVII w. Świątynia jest Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Św. Rafał Kalinowski (1835 – 1907) był inżynierem i kapitanem wojska carskiego, jednak po wybuchu powstania styczniowego
przyłączył się do walczących z zaborcą. Skazany na śmierć, w drodze
łaski wysłany został na 10 lat na Syberię. Po powrocie ukończył studia teologiczne, potem był wieloletnim przeorem w Czernej. Jego
relikwie znajdują się w kaplicy, a historię życia i służby Bogu poznać
można w klasztornym muzeum. Czerneńskie sanktuarium leży na
Małopolskim Szlaku Powstania Styczniowego.
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Fragment listu Józefa Kalinowskiego wysłanego
z Tomska

Filipowice

P

rzy kościele parafialnym
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny znajduje się obelisk z tablicami
upamiętniającymi mieszkańców
wsi poległych w czasie I i II wojny
światowej. Odsłonięty we wrześniu 2010 roku jest miejscem obchodów świąt państwowych oraz
kwietniowych spotkań z młodzieżą w ramach Miesiąca Pamięci Narodowej.

Krzyże Katyńskie

N

a terenie gminy Krzeszowice w dwóch miejscowościach postawiono krzyże, upamiętniające
ludobójstwo dokonane na polskich żołnierzach
w Związku Sowieckim. Zbrodnia, o której nie
wolno było mówić w Polsce Ludowej została jednak zachowana w pamięci Polaków, a po 1989 r. w całej Polsce
powstały symboliczne krzyże i mogiły katyńskie, świadczące o prawdzie historycznej. Na Ziemi Krzeszowickiej
o tragedii, jaka wydarzyła się na wschodzie przypominają
krzyże na cmentarzu paraﬁalnym w Krzeszowicach oraz
na przykościelnym placu w Woli Filipowskiej.
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GMINNY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
WOLA FILIPOWSKA
Niech się gmina rozśpiewa,
niechaj pieśnią rozbrzmiewa
Pod takim hasłem Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli
Filipowskiej organizuje od 10 lat Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej. Uczestnicy podzieleni na kategorie wiekowe biorą udział
w przesłuchaniach konkursowych, a koncert ﬁnałowy w dniu
11 listopada gromadzi w kościele paraﬁalnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Woli Filipowskiej laureatów przeglądu
oraz liczne grono mieszkańców gminy. Łącznie w 10 edycjach
festiwalu wzięło udział prawie 4 000 osób.
Festiwal jest wspaniałą lekcją patriotyzmu dzięki idei podtrzymywania pięknej tradycji wspólnego śpiewania oraz rozwijania więzów rodzinnych i narodowych.
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Nawojowa Góra

N

awojowa Góra to miejscowość bogata w miejsca pamięci
narodowej. Świadectwem tradycji legionowej jest Pomnik
Niepodległości zburzony przez Niemców w czasie II wojny
i odbudowany w 1991 r. Nieopodal znajduje się głaz upamiętniający miejsce rozstrzeliwania Polaków przez hitlerowców w czasie II
wojny światowej. Nawojowa Góra to także miejsce tragicznej śmierci od kul niemieckich Józefa Mazurka, przeora klasztoru w Czernej.

Nowa Góra

N

eoromański kościół paraﬁalny pw. Zesłania Ducha Świętego
ufundowany został przez rodzinę Potockich. Na jego fasadzie wmurowano tablicę pamiątkowa poświęconą oﬁarom II
wojny światowej oraz reżimu stalinowskiego. Jest to miejsce
tradycyjnych uroczystości Miesiąca Pamięci Narodowej w Nowej Górze.
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Tenczynek

Paczółtowice

K

ościół paraﬁalny pw. św. Katarzyny wybudowany został
w latach 1728–1742. W jego wnętrzu znajdują się tablice
pamiątkowe z nazwiskami poległych podczas II wojny
światowej. Na przykościelnym cmentarzu pochowani są
m.in. żołnierze AK: Karol Ślusarczyk ps. „Tatar” i Wojciech Ślusarczyk ps. „Blok”.

P

aczółtowice to wioska, w której tradycje patriotyczne są żywe od zawsze. W czasie I wojny światowej
oddział strzelców dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego w tej miejscowości przekroczył granicę
zaboru austriackiego i wkroczył do zaboru rosyjskiego.
Tragiczne wydarzenie miało miejsce w Paczółtowicach podczas II wojny światowej gdy mieszkańcy cudem uniknęli
rozstrzelania. Miejscem pamięci jest pomnik, przy którym
odbywają się uroczystości patriotyczne z licznym udziałem
dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej.
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Z

dziejami Krzeszowic związani
są żołnierze, patrioci i działacze niepodległościowi, o których dzisiaj przypominają liczne
tablice pamiątkowe oraz kwatera żołnierska poległych na frontach I i II wojny
światowej, znajdująca się na cmentarzu
paraﬁalnym. W podziemiach neogotyckiej kaplicy cmentarnej spoczywają prochy gen. Józefa Chłopickiego, dyktatora
powstania listopadowego oraz innych
uczestników tego zrywu.
Na budynku starego Pałacu Potockich,
dziś Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, wmurowana jest tablica założycielki polskiego harcerstwa Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej oraz braci
Antoniego, Ignacego i Karola Hniłków,
którzy całe swoje życie poświęcili walce
o niepodległość Ojczyzny.
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Krzeszowice
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Zalas

N

eogotycki kościół paraﬁalny pw. św. Marii
Magdaleny wybudowany został w latach
1905–1910 z fundacji rodziny Potockich. Odsłonięty we
wrześniu 2008 roku obelisk
poświęcony jest pamięci ppłk
pil. Stanisława Chałupy, walczącego w II wojnie światowej
w lotnictwie polskim, francuskim i angielskim. Odznaczony on został Krzyżem Virtuti
Militari, dwukrotnie Krzyżem
Walecznych, dwukrotnie Medalem Lotniczym, francuskim
Croix de Guerre, brytyjskimi: Air Crew Star, War Star,
Defence Medal St.
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