MIECHÓW

Miasto i gmina Miechów

M

iechów położony jest w północnej części
województwa małopolskiego, przy trasie
krajowej E7 (40 km od Krakowa i 80 km od
Kielc) oraz linii kolejowej Warszawa – Kraków. Miasto
charakteryzuje się ciekawą historią, licznymi miejscami ujmującymi urokiem oraz cennymi zabytkami.
Wizytówką miasta jest historyczny zespół poklasztorny bożogrobców wraz z Bazyliką Grobu Bożego.
Charakterystycznym elementem bazyliki jest wieża,
na której szczycie znajduje się hełm w kształcie kuli,
zwieńczony figurą Chrystusa Zmartwychwstałego
(dzieło artysty rzeźbiarza Jana Funka z 2006 r.). Na
zainteresowanie turysty lub gościa Miechowa zasługuje stary układ urbanistyczny
miasta, kilka zabytkowych kamienic, cmentarz parafialny oraz modrzewiowy Dworek
„Zacisze” – perła drewnianego budownictwa staropolskiego z 1784 r.
Miasto Miechów jest stolicą gminy i powiatu, w którym zajmuje centralne
położenie. Gmina Miechów to malownicze krajobrazy, nieskażone środowisko
naturalne, ale także godne zobaczenia zabytkowe obiekty, rejon dosyć gęstej
zabudowy i bogatej sieci drogowej oraz miejsce przyjaznych i otwartych mieszkańców, którzy łączą wielowiekowe dziedzictwo z wyzwaniami nowoczesności.
Ich wkład w walkę narodowo – wyzwoleńczą przyznał temu terenowi miano
jednego z najważniejszych mateczników polskiej walki o wolność.
Usytuowanie Miechowa w pobliżu Krakowa umożliwia łatwy dostęp do całej
infrastruktury tego miasta, co posiada duże znaczenie w budowaniu miejscowej
gospodarki, biznesu, handlu, rolnictwa oraz organizowaniu wypoczynku i turystyki. Turystyka rekreacyjna pozwala na zagospodarowanie czasu wolnego przy
wykorzystaniu zasobów kulturowych i przyrodniczych gminy. Organizowane na
terenie gminy „Dni Miechowa”, „Dni Jerozolimy”, „Małopolski Festiwal Smaku”,
ogólnopolskie i międzynarodowe plenery malarskie oraz wiele innych imprez
promujących gminę, corocznie przyciągają ogromną liczbę mieszkańców i gości
z terenu całego kraju, a nawet z zagranicy. W kalendarz wydarzeń sportowych
m.in. wpisuje się „Małopolski Wyścig Górski”. Gmina Miechów stała się dogodnym
miejscem do życia dla osób ceniących bezpieczeństwo, rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny oraz zdrowy tryb życia. Od grudnia 2012 r. funkcjonuje w mieście
nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny – kryta pływalnia o powierzchni 5 000 m2.
Wysoki standard pozwala na uprawianie tu wielu form aktywności. Wśród nich
znajdują się: nauka pływania oraz aqua aerobic, szeroka oferta zajęć fitness oraz
dodatkowe atrakcje – możliwość skorzystania z kortu do squash oraz kręgielni,
a także sauny suchej i parowej. Pływalnia wraz z Domem Kultury oraz Punktem
Informacji Turystycznej tworzy od sierpnia 2013 r. Centrum Kultury i Sportu.

K

ościół NMP Królowej Polski w Przesławicach, to drewniany kościół z XVII w.
leżący na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej, jest budowlą „wędrującą”. W 1974 r., decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków i biskupa ordynariusza kieleckiego został poddany konserwacji i przeniesiony do nowo
powstałej parafii w Przesławicach, oraz konsekrowany pw. NMP Matki Kościoła.
Świątynia zawiera fragmenty starego kościoła z 1657 r., jest drewniana, posadowiona na wysokiej, kamiennej podmurówce, częściowo podpiwniczona. Do nawy
dobudowana jest niewielka, pięcioboczna kaplica, a od południa i zachodu kruchty.
We wnętrze znajdują się pozorne sklepienia kolebkowe i stropy belkowe. Ściany
podzielone pilastrami półkolumnami utrzymane są w stylu późnobarokowym.
Stanisław Piwowarski

Z

Miechowem związana jest też postać Macieja z Miechowa, właściwe nazwisko
Karpiga (1457–1523), historyka, geografa i lekarza, ośmiokrotnego rektora
Akademii Krakowskiej, autora pierwszej drukowanej historii Polski, opisu
geograficznego Europy środkowej i wschodniej oraz dwóch dzieł medycznych.
W swoim mieście rodzinnym ufundował pierwszą murowaną szkołę i jako jedyny
miechowianin został po śmierci złożony w katedrze wawelskiej jako człowiek
wielkich zasług dla Królestwa Polskiego. Powstała w Miechowie inicjatywa zaowocowała wzniesieniem pomnika Macieja z Miechowa. 29 września 2013 r. na
pl. T. Kościuszki zostało odsłonięte dzieło artysty rzeźbiarza W. Kućmy, profesora
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Stanisław Piwowarski

D

worek „Zacisze”, zbudowany z modrzewia w 1784 r. w malowniczym
miejscu przy ul. Polnej. Dworek ten, wpisany do Księgi Rejestru Zabytków,
znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. W Dworku,
w latach 1981–1995, istniało Muzeum Kościuszkowskie, działające, jako filia
Muzeum Regionalnego. Eksponowane obiekty przedstawiały życie i działalność
Tadeusza Kościuszki w Polsce i Ameryce, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy
pod Racławicami 4 kwietnia 1794 r. Przebieg jej wyrażała kolorowa fotokopia
słynnej Panoramy Racławickiej – dzieła Wojciecha Kossaka i Jana Styki, która
jest eksponowana także obecnie. W ogrodzie otaczającym dworek organizowane są biesiadne spotkania z koncertami muzyki ludowej i piosenki kabaretowej
oraz plenerowe koncerty muzyki klasycznej organizowane przez Biuro Wystaw
Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie.

Stanisław Piwowarski

M

aterialnym wyrazem pamięci o zasługach Polaków oraz synów Miechowa
i ziemi miechowskiej w walce o wolność i niepodległość są umieszczone w licznych punktach Miechowa pomniki, obeliski, tablice oraz
kopce. Warte odnotowania są znajdujące się na cmentarzu: Pomnik Powstańców Styczniowych, wzniesiony w 60. rocznicę bitwy miechowskiej oraz pomnik
partyzantów na pl. Tadeusza Kościuszki, autorstwa artysty rzeźbiarza Edwarda
Piwowarskiego, zbudowany w 1959 r.
Stanisław Piwowarski

O Miechowie, jego Rynku, studni
i pomniku z Orłem słów kilka

O

Miechowie jako miejscowości historia wspomina już od roku 1163 to jest
od momentu sprowadzenia tu zakonu kanoników regularnych stróży świętego Grobu Jerozolimskiego przez księcia Jaksę Gryfitę. Prawa miejskie
miejscowość uzyskała w roku 1290. Zostały one nadane na prawie magdeburskim
przez księcia dzielnicowego Przemysła II. Wyznaczono wtedy czworokątny rynek
przy kościele oraz ulice rozchodzące się w cztery strony świata. Ten układ miejski
dotrwał do czasów nam współczesnych.
Miasto prężnie rozwijało się pod kierunkiem zakonników. W XV w. w środku Rynku wykopano studnię jako dodatkowe źródło wody dla miasta. Dotąd
klasztor korzystał ze swojej studni a miasto ze źródła „Bezdno” zlokalizowanego
po wschodniej stronie kompleksu zabudowań miejskich. W Rynku ówczesny
proboszcz generalny Jan ze Lwówka kazał również wykonać cysternę na wodę
z której dębowymi rurami zasilił w wodę klasztor.
Rynek miechowski od samego początku istnienia miasta był miejscem na
którym odbywały się sądy jarmarki i spotkania mieszkańców. W drugiej połowie
XIX w studnia w środku rynku w związku z wykopaniem kilku innych straciła
na znaczeniu a ponieważ nie konserwowana dawała coraz mniej wody zrezygnowano z jej użytkowania.
17 lutego 1863 roku miasto stało się areną starcia wojsk powstańczych pod
wodzą płk Apolinarego Kurowskiego i carskiej załogi miasta. Sromotna klęska
powstańców rozzuchwaliła carskich żołdaków do tego stopnia, że spacyfikowali
i spalili miasto. Kto z mieszkańców nie ukrył się lub nie uciekł z miasta oddał
życie. Zagonieni do „sprzątania” po bitwie okoliczni chłopi otrzymali polecenia
aby część poległych wrzucić do nieczynnej studni w Rynku. Pozostałe ofiary
pochowano w dole po wapnie przy kościele św. Barbary. W ten sposób studnia
w Rynku stała się miejscem pamięci mieszkańców Miechowa.
W 1917 r. miasto nasze było pod okupacją austriacką. Wojskowym komendantem tutejszej komendy obwodowej był wtedy Franciszek Prevaoux, Austriak
francuskiego pochodzenia o internacjonalistycznych poglądach. Właśnie ten jego
światopogląd wykorzystali miejscy rajcy namawiając komendanta na zgodę na
ustawienie w Rynku pomnika. Po uzyskaniu tej zgody ustawiono pomnik wykonany według projektu nauczyciela Wacława Niezabitowskiego. Na zwężającym się
ku górze cokole został umieszczony orzeł zrywający się do lotu, co dla Polaków
było zapowiedzią odzyskania niepodległości. Na cokole pomnika umieszczono
dwujęzyczny napis po polsku i niemiecku o treści: Bohaterom wszystkich narodowości poległym w obwodzie miechowskim w latach 1915–1916”.
Po zakończeniu wojny różne uroczystości i wydarzenia obdarzały pomnik kolejnymi inskrypcjami tak, że efekcie końcowym na cokole było 5 napisów. Ostatni
napis umieszczono na nim po zwycięskiej wojnie z bolszewikami.

Miał on treść której nie sposób przytoczyć w całości, gdyż ostatnie zdanie
było zatarte. Został przeze mnie odczytany i brzmiał on tak: “Na pamiątkę odpędzenia hord bolszewickich od granic Rzeczypospolitej przez marszałka Józefa
Piłsudskiego poległym w obronie ojczyzny:
Wincenty Kwapień, Franciszek Piec, Henryk Łuszczk....”
Podczas okupacji hitlerowskiej szczęśliwie pomnik nie doznał żadnego uszczerbku i nieuszkodzony dotrwał do wyzwolenia. Dopiero remont płyty Rynku w 1962 r. dał
pretekst radnym miasta naciskanym przez komitet partii do decyzji o przeniesieniu
pomnika do Parku Miejskiego. Był to okres kiedy usiłowano z miejsc publicznych
rugować elementy zawierające symbole religijne, a właśnie na czołowej stronie
obelisku był płaskorzeźbiony krzyż otoczony wieńcem laurowym. Pomnik w Parku
na swoistym wygnaniu dotrwał do 1980 r kiedy to grupa działaczy Solidarności
wraz z prezesem lokalnego koła PTTK Gabrielem Michtą postanowiła pomnik
przywrócić na historyczne miejsce. Jak Postanowili tak też uczynili. Pomnik został
przeniesiony i odnowiony. Na cokole przykręcono cztery tablice z brązu z tekstami
jakie wcześniej były na pomniku. Aby nie drażnić naszego wschodniego „przyjaciela” nie umieszczono jednak napisu o hordach bolszewickich.
Obecnie pomnik z Orłem jest miejscem otoczonym czcią Miechowian, gdzie
podczas uroczystości narodowych składane są wiązanki kwiatów jako dowód
pamięci o bohaterach, którzy oddali życie za naszą wolność.
Włodzimierz Barczyński

Bożogrobcy

Gotfryd z Bouillon

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.
Włodzimierz Barczyński

Autobus linii Kielce – Kraków 1938

Miechów na starych
fotografiach

Drużyna uczestników marszu szlakiem I Kadrowej na ul. Warszawskiej
Zabawa dziecięca w Parku Miejskim, rok 1931

Widok Rynku, rok 1936 – fot. Bronisław Tustanowski

Pracownicy Starostwa w Miechowie, rok 1936

POWSTANIE STYCZNIOWE W MIECHOWIE

M

iechów do dzisiaj pamięta o bolesnej dacie 17 lutego 1863 r. Powstańcy
przybyli pod Miechów między piątą a szóstą 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.
Rosjanie spodziewający się ataku, przygotowali do obrony domy mieszczańskie,
górujący nad szosą krakowską cmentarz oraz stojący na nim kościół św. Barbary.
Tu rozpoczął się dramatyczny bój, który w końcowej fazie przerodził się w walkę na bagnety. Powstańcom udało się opanować cmentarz oraz kościół. W tym
brawurowym ataku zginęło wielu żuawów – członków elitarnego oddziału powstańczego. Wróg wycofał się stwarzając możliwość przypuszczenia szturmu
na Rynek. Rosjanie obsadzili jednak zabudowania klasztorne, domy w Rynku
oraz zgrupowali się za murem cmentarza kościelnego. Nic dziwnego, że atak na
Rynek skończył się olbrzymią klęską. Zginęło około 200 powstańców a cały wielki
oddział rozproszył się. Ujętych powstańców bezlitośnie mordowano, kilkunastu
jeńców, którzy przeżyli czekała katorga na Syberii.
Upojeni zwycięstwem i wódką z rozbitych szynków rosyjscy żołdacy dokonali
srogiego odwetu na mieszkańcach Miechowa i samym mieście – spalili niemal
całą zabudowę – ostały się jedynie cztery murowane domy w Rynku, kościół,

klasztor oraz chałupy na przedmieściach. Z dymem przepadła galeria obrazów
i bogate zbiory biblioteczne Wincentego Piątkowskiego, byłego naczelnika powiatu, i dzierżawcy kilku okolicznych folwarków.
Rzeź dokonana na Miechowie była bezprecedensowa, przypominająca najgorsze praktyki z czasów średniowiecza. Miechów się wyludnił i wiele lat trwała
odbudowa zniszczonego miasta i przywrócenie mu odpowiedniej rangi.
Ślady po tamtych wydarzeniach znajdują się na miechowskim cmentarzu,
gdzie w miejscu dołu z wapnem – miejsca pochówku powstańców – najpierw
wzniesiono symboliczną mogiłę, a potem pomnik. Na cmentarzu znajduje się
również wiele grobów, na których widnieją inskrypcje informujące, że pochowany
w tym miejscu był żołnierzem 1863 roku, lub jego krewnym. Kościół św. Barbary
jest z kolei stałym miejscem nabożeństw rocznicowych.
Na miejscu studni znajdującej się w Rynku, do której wrzucano rannych
i zabitych powstańców, ustawiono pomnik z orłem wzbijającym się do lotu.
W okolicach Miechowa, np. w Jaksicach czy Kamieńczycach znajdują się przydrożne kapliczki upamiętniające przemarsz wojsk powstańczych.
Włodzimierz Barczyński

Bitwa Miechowska III – Marek Hołda

Drzewo hiszpańskie – Krystyna Olchawa

Artyści
miechowscy

Bazylika Miechowska – Barbara Cichoń

Kwiaty – Janina Bergander
Rynek miechowski w XVIII w. – Marek Hołda

