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Małopolski Historyczny Szlak Pamięci



„Małopolski Historyczny Szlak Pamięci” to sieć szlaków historyczno-turystycznych powstających z inicjatywy stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” przy współpracy z Centrum
Młodzieży im. dr. 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,
jak i promocji miejscowości i gmin na szlaku.
W ramach zaplanowanych działań w 2013 roku, w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, 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”, a w 2016 powstał „Małopolski Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej”, aby upamiętnić 200.
rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki (1817–2017).
Zapraszamy na strony: 1794szlak.mec.edu.pl, 1846szlak.mec.edu.pl, www.1863szlak.pl,
www.patriotycznykrakow.pl,
facebook.com – ośrodek edukacji obywatelskiej CM
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Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej
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roku 2017 przypada 200. rocznica śmierci Naczelnika Tadeusza Kościuszki
(15 października), jednego z najbardziej rozpoznawalnych Polaków na
W
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świecie. Dzięki inicjatywie Komitetu Kopca Kościuszki, z jego przewodniczącym
czą
prof. Mieczysławem Rokoszem, Fundacji: Kościuszkowskiej z Nowego Jorku
i Dziedzictwo
D i d i t
Kościuszki
K ś
(Kosciuszko Heritage) z Sydney, rządów Polski, Szwajcarii i Australii –
władze UNESCO podjęły decyzję o objęciu patronatem zaplanowanych na 2017 rok obchodów 200.
rocznicy śmierci Naczelnika.
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W ramach programu „Małopolska gościnna” stowarzyszenie Małopolskie Centrum Edukacji
„MEC” przy udziale Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie w 2016 r. zrealizowało projekt Małopolski Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej, który jest częścią Małopolskiego Historycznego
Szlaku Pamięci.
Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej objął takie gminy jak: Kraków, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Proszowice, Radziemice, Pałecznica, Racławice, Słomniki, Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce.
Tereny gmin leżące na Ziemi Krakowskiej bogate są w wydarzenia, ale są także kolebką wielu znamienitych osób, które włączały się w działania służące rozwojowi i obronie tej Ziemi i całej Ojczyzny.
Warto spojrzeć na dzieje powstań narodowych nie tyle przez perspektywę tego, czy one się udały czy też nie, ale trudu i poświęcenia osób, które w nich widziały szansę na odzyskanie niepodległości. Były to postacie nietuzinkowe, które tak przed powstaniami, jak i po ich zakończeniu podejmowały obowiązki pracy dla własnych lokalnych środowisk. Ci zaś, którzy nie przeżyli, stawali się
bohaterami, którzy poświęcili życie dla sprawy wolności Ojczyzny, a przez to wpływali na formację
etosu ich własnych pokoleń i pokoleń następnych. Dlatego warto podążać Szlakiem Insurekcji Kościuszkowskiej nie tylko podziwiając walory krajobrazowe i architektoniczne miejsc z nimi związanych, ale również zapoznając się z historią ludzi, którzy formowali własne środowiska pracując dla
dobra wspólnego, a kiedy przyszła potrzeba – walcząc o bliskich i o najdroższy im skrawek ziemi.

23 marca 1794 r. przybył Tadeusz Kościuszko
do Krakowa i zatrzymał się we dworze generała Józefa Wodzickiego na Garbarach. Rankiem
24 marca Kościuszko wraz z Wodzickim udali
się do kościoła oo. Kapucynów na mszę świętą
i poświęcenie szabel, które miało miejsce w kaplicy Loretańskiej. Po nabożeństwie Tadeusz
Kościuszko przeszedł na Rynek, gdzie złożył
przysięgę. Naczelnik przebywał w Krakowie
jeszcze kilka dni, podczas których rekrutował
żołnierzy, pozyskiwał środki finansowe, przygotowywał system obrony miasta. 1 kwietnia ze
swoimi oddziałami wyruszył na szlak wojenny
zakończony w bitwie pod Maciejowicami 10 października 1794. Kościuszko pojawił się w Krakowie jeszcze
po zwycięstwie pod Racławicami. 7 kwietnia 1794 r. wprowadzono do miasta jeńców rosyjskich, zdobyte armaty oraz inną broń. Nazajutrz Naczelnik wjechał do miasta ubrany w chłopską sukmanę i czapkę krakuskę,
oddając w ten sposób cześć podkrakowskim chłopom. Po śmierci Kościuszki 15 października 1817 r. wokół
jego postaci rozwinął się kult, czego trwałym symbolem pozostaje Kopiec usypany w latach 1820–1823.

Kopiec Tadeusza Kościuszki

Kraków

Kościół paraﬁalny w Luborzycy,
fot. P. Kwas

Kocmyrzów-Luborzyca
1 kwietnia 1794 r. Tadeusz Kościuszko wraz ze
swoimi oddziałami dotarł przez Mogiłę, Pleszów,
Wadów, Kocmyrzów do Luborzycy. Na nocleg dla
dowództwa zajęto plebanię oraz sąsiedni dom.
Ze zgromadzonych jednostek Kościuszko sformował dwie dywizje: małopolską pod dowództwem generała Józefa Zajączka oraz wielkopolską
pod dowództwem gen. Antoniego Madalińskiego. Pod Luborzycą było około 4000 żołnierzy z 12
działami, miejscowość tę oddziały powstańcze
opuściły rankiem 3 kwietnia 1794 roku.
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Kościół paraﬁalny w Koniuszy,
fot. udostępniona przez Jadwigę
Koperczak-Wilk

Koniusza i Piotrkowice Małe

Pomnik Tadeusza Kościuszki dłuta Tadeusza Stuglińskiego na rynku w Proszowicach, fot. udostępniona przez Urząd
Gminy i Miasta Proszowice

3 kwietnia 1794 r. wojska kościuszkowskie
z Luborzycy dotarły do Koniuszy. Kościuszko zajął
miejscową plebanię na swoją kwaterę. Do miejscowości doprowadził gen. Slaski osobiście grupę 300
rekrutów dymowych, a ich śladem przybyły dalsze
grupy z powiatu proszowickiego oraz ksiąskiego.

Proszowice

Po wybuchu powstania kościuszkowskiego 24 marca
1794 r. rozpoczął się pobór rekruta z dóbr królewskich
i szlacheckich województwa krakowskiego. Kościuszko
wydał uniwersał, zgodnie z którym z każdych 5 „dymów”
(domów) miał się stawić rekrut pieszy ubrany, oporządzony, wyposażony w karabin, pikę lub siekierę oraz
jeden rekrut konny na 50 „dymów”. Pobór praktycznie
przeprowadzono tylko w powiecie proszowickim i częściowo także w krakowskim i ksiąskim. Dla powiatu proszowickiego zbiórki rekruta dymowego odbywały się w Proszowicach, Miechowie i Skalbmierzu. 30 marca
1794 r Jan Slaski został mianowany generałem majorem ziemiańskim dla powiatu proszowskiego i ksiąskiego. Kilka dni później doprowadził on rekrutów – w sumie ponad 1900 żołnierzy z tych powiatów – do
pobliskiej Koniuszy, uzbrojenie ich stanowiły piki, kosy i siekiery.
Kościół paraﬁalny w Radziemicach,
fot. udostępniona przez Urząd Gminy
Radziemice

Radziemice

Kościół paraﬁalny w Pałecznicy, fot. udostępniona przez Urząd Gminy Pałecznica

Rankiem 4 kwietnia 1794 r. przez wsie dzisiejszej
gminy Radziemice przeszły wojska powstańcze na
czele z Tadeuszem Kościuszką. Nie mogąc iść dalej
na Skalbmierz ani cofnąć się na Koniuszę, skręciły ku
zachodowi, między wsie Radziemice a Przemęczany.
Następnie powstańcy przeszli przez Kaczowice, Smoniowice, docierając na teren dziemierzycki, należący
do majątku Racławice.
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Pałecznica
O poranku 4 kwietnia Kościuszko wyruszył na
Przecławice i obok Rzędowic na Dalewice. W czasie marszu napływały niepokojące wieści o ruchach
wojsk pruskich na pograniczu, o zagonach kozackich pod Krakowem. Naczelnik liczył się ze starciem
z Rosjanami w okolicy Winiar. Około godz. 6 polska
straż przednia natknęła się między Ibramowicami
a Gruszowem na rabujących kozaków z formacji
majora Adriana Denisowa. Dowódca rosyjski, widząc wojska powstańcze, wysłał raport do gen. Aleksandra Tormasowa, prosząc o posiłki. W rejonie Gruszowa doszło do potyczki kawalerzystów polskich brygadiera Jana Ludwika Mangeta z kozakami, po obu
stronach były niewielkie straty.

Pomnik Bartosza Głowackiego na polach
racławickich, fot. M. Jabłoński

Racławice wraz Dziemięrzycami i Janowiczkami
Bitwa pod Racławicami należy do najbardziej rozsławionych batalii
Polaków. W związku z brakiem odzewu w Warszawie na działania powstańcze podjęte w Krakowie 1 kwietnia 1794 r. Tadeusz Kościuszko
podążył z wojskiem w kierunku stolicy. Po drodze dołączyły do niego
m.in. brygady kawalerii gen. Antoniego Madalińskiego i brygadiera
Jana Ludwika Mangeta. W tym czasie na rozkaz rosyjskiego ambasadora gen. Josifa Igelströma w kierunku Krakowa wyruszyły wojska
gen. Aleksandra Tormasowa oraz gen. Fiodora Denisowa. W okolicy
Skalbmierza zablokowały one marsz oddziałów polskich.
Do bitwy pod Racławicami doszło 4 kwietnia. Naprzeciwko siebie stanęły oddziały Kościuszki, składające się z około 4100 żołnierzy
regularnego wojska i około 2000 kosynierów, dysponujące 12 działami. Po stronie rosyjskiej oddziały gen.
Tormasowa w sile około 3000 żołnierzy i 12 dział, słabsze liczebnie, lecz lepiej uzbrojone i wyszkolone. Bitwa
została wygrana przez Polaków, a przybyły z odsieczą dopiero tuż przed zmrokiem oddział gen. Fiodora Denisowa nie podjął już walki. Rosjanie stracili w bitwie około tysiąca zabitych, rannych i jeńców oraz 12 dział.
Zwycięstwo polskie pod Racławicami okazało się sukcesem taktycznym, miało ogromne znaczenie propagandowe i moralne, stanowiąc impuls do działań powstańczych na innych terenach Polski.
Panorama Słomnik, fot. udostępniona
przez Urząd Miejski w Słomnikach

Słomniki

Obelisk upamiętniający pobyt Naczelnika Kościuszki i jego wojska w Bosutowie,
fot. M. Jabłoński

W miejscowości nastąpiło zgrupowanie
wojsk powstańczych po zwycięstwie racławickim. 5 kwietnia 1794 r., to jest nazajutrz po bitwie, na rynku w Słomnikach Tadeusz Kościuszko złożył Raport pierwszy narodowi polskiemu
o zwycięstwie pod Racławicami. W Słomnikach
Kościuszko przywdział sukmanę krakowską.

Bosutów gm. Zielonki
Dwa dni po zwycięstwie racławickim, 6 kwietnia 1794 r. Tadeusz Kościuszko, obawiając się otoczenia przez Rosjan, wycofał się
z wojskiem w kierunku południowym i założył w pobliżu Bosutowa
warowny obóz wojskowy. Dzięki pracy rzeszy żołnierzy i mieszkańców pobliskich wsi na odcinku 7 km wzdłuż rzeki Dłubni powstały
umocnienia, które zabezpieczały obóz. Pod Bosutowem intensywnie
starał się powiększyć i wyszkolić swą armię. W obozie gromadzono
w dużych ilościach żywność i furaż na zapas dla magazynów wojskowych. 24 kwietnia Kościuszko z wojskiem opuścił obóz bosutowski, udając się na wschód do Igołomi.

Igołomia-Wawrzyńczyce
25 kwietnia 1794 r. z Bosutowa Kościuszko z wojskiem
w liczbie ponad 8 tys. żołnierzy wyruszył na szlak wojenny. Przez Luboczę, Pleszów dotarł do Igołomi, tam też się
zatrzymał. Tutaj Naczelnik otrzymał informację, że Warszawa została wyzwolona z rąk Rosjan. Na następny dzień
zarządzono nabożeństwo dziękczynne, a następnie podjęto dalszy marsz.

Obóz Kościuszki w Igołomi, mal. M. Stachowicz

Szlak Powstania Krakowskiego

P

olacy w 1846 r. planowali wspólny zryw narodowo-wyzwoleńczy. Wskutek działań sił policyjnych i wywiadowczych zaborców ogniska powstańcze zduszono w zarodku. Powstanie
wybuchło jedynie w Rzeczypospolitej Krakowskiej (od 21 lutego do 4 marca 1846 r.) i zostało nazwane później krakowskim. Objęło ono miasto i jego najbliższe okolice w zaborze austriackim.
W Krakowie spiskowcy utworzyli Rząd Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej, który ogłosił manifest
wzywający do walki o wolność. Niestety Polacy ponieśli klęskę pod Gdowem (26 lutego 1846), a następnego dnia Austriacy zaatakowali demonstracyjną procesję na Podgórzu. Zginął wtedy Edward
Dembowski (1822–1846), jeden z przywódców. Przesądziło to o klęsce powstania. Dyktator Jan Józef
Tyssowski (1817–1857) złożył władzę i wraz z 1500 powstańcami udał się do Prus, gdzie zostali oni
internowani. Do Krakowa wkroczyły wojska rosyjskie i austriackie. Zlikwidowano autonomię Rzeczypospolitej Krakowskiej, a jej terytorium 16 listopada 1846 r. włączono do Austrii.

Szyb „Regis”, fot. A. Rogalska

Wieliczka
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Po ucieczce w nocy z 24 na 25 lutego austriackiego naczelnika administracji żup solnych
Franciszka Ursini de Blagay Edward Dembowski
wraz z Sydonem Szembekiem i innymi konspiratorami podjęli decyzję o zdobyciu Wieliczki.
Dembowski odczytał licznie zgromadzonym wieliczanom manifest Rządu Narodowego, a następnie ruszył z częścią mieszkańców do Krakowa.

Rynek w Bochni, fot. M. Jabłoński

Bochnia
Po przejęciu magazynów wojskowych w Podgórzu
oddziały majora Suchorzewskiego miały zająć Bochnię.
Major zmienił jednak plany i ruszył do Wieliczki. Urzędnicy austriaccy w Bochni pakowali akta, a wojsko przygotowywało się do opuszczenia miasta. Z uwagi na powszechną destabilizację Suchorzewski liczył, że wkroczy
do miasta równie łatwo jak wcześniej do Wieliczki. Jednak
uprzedził go podpułkownik Ludwig von Benedek, który
następnie objął dowództwo nad garnizonem w Bochni.

Gdów
Kościół paraﬁalny w Gdowie,
fot. M. Jabłoński

26 lutego 1846 roku rozegrała się pod Gdowem
jedyna bitwa powstania krakowskiego. Siły powstańcze w liczbie 320–350 ludzi pokonane zostały przez
piechotę austriacką wraz ze szwoleżerami. Na placu
boju pozostali kosynierzy oraz strzelcy, którzy ukrywając się po zabudowaniach próbowali walczyć z siłami austriackimi. Zostali jednak wymordowani lub
wzięci do niewoli.

Kościół paraﬁalny w Chochołowie,
fot. udostępniona przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

Tarnów był miejscem ciągłej agitacji przedpowstaniowej. Miasto mieli zaatakować powstańcy pod wodzą majora Leona Czechowskiego, który dowodząc
północnym zgrupowaniem oddziałów powstańczych
planował opanować koszary piechoty, kapitan Józef
Eisenbach z oddziałem miał zaś zdobyć koszary kawalerii. Ostatecznie zbyt mała liczba powstańców, brak
koordynacji, działania wojsk austriackich uniemożliwiły bezpośredni atak na miasto.
Z Tarnowa pochodził Jan Józef Tyssowski, dyktator powstania.

Dawny Ratusz w Tarnowie,
fot. M. Jabłoński

Tarnów

Chochołów, gm. Czarny Dunajec
W trakcie powstania krakowskiego walki podjęto także
w Chochołowie. Do historii wydarzenia te przeszły pod
nazwą „poruseństwa”. Agitację prowadzili Julian Maciej
Goslar, Jan Kanty Adrusikiewicz, ks. Józef Leopold Kmietowicz, ks. Michał Głowacki „Świętopełk”. Andrusikiewicz
zgromadził wokół siebie chłopów z Chochołowa, Witowa
i Dzianisza, z którymi napadł na koszary straży skarbowej
w Chochołowie. W nocy z 22 na 23 lutego z Czarnego
Dunajca ruszył na chochołowian oddział wiernych Austriakom strażników i ok. 150 chłopów (którzy nie brali
udziału w walkach). Powstańcy rozbili strażników. 23 lutego do Chochołowa ruszyła nowa grupa strażników wraz ze zmuszonymi do walki chłopami z Czarnego
Dunajca. W tej bitwie bohaterscy chochołowianie zostali pokonani.
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Magistrat byłego miasta Podgórze,
fot. M. Jabłoński

Kraków

Rynek w Proszowicach,
fot. udostępniona przez Urząd Gminy
i Miasta Proszowice

W nocy z 20 na 21 lutego doszło do pierwszych walk,
jednak wojska austriackie szybko opanowały sytuację.
23 lutego żołnierze gen. Collina, rezydenci, senatorzy
oraz milicja opuścili Kraków. Przez kilka dni miasto
było wolne. 27 lutego w trakcie pokojowej procesji
udającej się na Podgórze został zastrzelony przez Austriaków Edward Dembowski. 1 marca siły austriackie
rozlokowały się pod Krakowem i zażądały kapitulacji
powstańców. Dwa dni później J. Tyssowski wraz z żołnierzami opuścił miasto, do którego wkroczyły korpusy
państw zaborczych.

Proszowice
Proszowice oraz ziemia proszowicka były areną
wydarzeń powstańczych. Na organizatora powstania wybrany został Alojzy Wende, koordynował je
również Ludwik Mazaraki. Z jego rozkazu nakazano
wójtom i burmistrzom uzbrajać mężczyzn w wieku od 18 do 45 lat, którzy mieli się stawić w nocy
20 lutego w łaganowskiej karczmie oddalonej od
Proszowic o ponad 2 km. W wyznaczonym dniu
pod karczmą zebrały się dwie grupy: Franciszka
Staszewskiego i Zygmunta Jordana. Dołączyły do
nich siły Ludwika Mazarakiego. Tak sformowany oddział ruszył na Proszowice, gdzie pokonał nieduże oddziały kozackie. Następnie powstańcy rozbroili kilka
placówek rosyjskiej straży granicznej i celnej w Biórkowie, Igołomi, Wawrzeńczycach, Baranie i Zielonej.

Łazienki w Krzeszowicach,
fot. udostępniona przez Urząd Miejski
w Krzeszowicach

Krzeszowice

Kolegiata wojnicka, fot. udostępniona
przez Urząd Miejski w Wojniczu

1 marca 1846 r. 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 do śmierci w 1857 r.
Należy dodać, że ludność ziemi krzeszowickiej była
zaangażowana w działalność powstańczą.
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Wojnicz
W Wojniczu we dworze Dąmbskich emisariusze Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (w tym Edward
Dembowski i 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 proboszcz ksiądz Paweł
Białobrzeski przebywał w więzieniu w Bochni. To między
innymi dzięki jego postawie udało się uniknąć w Wojniczu i okolicy rabunków i mordów na właścicielach ziemskich w czasie rabacji.

Szlak Powstania Styczniowego

R

zeczpospolita Obojga Narodów, podzielona między zaborców, zniknęła z mapy politycznej Europy w 1795 r. W ciągu 123 lat niewoli narodowej Polacy i Litwini kilkakrotnie
próbowali zbrojnie odzyskać utraconą niepodległość walcząc z Prusakami, Austriakami i Rosjanami. Szczególny wymiar miał tu ostatni XIX-wieczny zryw wolnościowy – Powstanie Styczniowe. Miało ono charakter wojny partyzanckiej, a powstańcy stoczyli ponad 1200
potyczek z armią carską. Niepodległa II Rzeczpospolita pamiętała o weteranach Powstania
Styczniowego, należycie ich honorując. Podczas II wojny światowej polskie formacje konspiracyjne stosowały podobne metody walki z okupantami, tym razem: niemieckim i sowieckim.
W obu tych okresach polscy patrioci sformowali także – unikatowe na skalę europejską – państwa podziemne. My dzisiaj, wspominając wydarzenia walk o niepodległość z lat 1863–1864/5
i 1939–1945, uwieczniamy dzieło życia ich bohaterów.

Dąbrowa Tarnowska
Samo miasto, jak i powiat dąbrowski wspomagały powstanie styczniowe. Wyjątkowa była działalność
Ludwika Zakrzewskiego, który organizował chłopskie
oddziały powstańcze.
Brama wjazdowa na teren pałacu Lubomirskich, fot. udostępniona przez Urząd
Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej
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Dwór w Goszczy, fot. M. Jabłoński

Goszcza, gm. Kocmyrzów–Luborzyca
6–11 marca 1863 r. w miejscowym zespole
dworskim stacjonowały oddziały gen. Mariana
Langiewicza. Na prośbę powstańców ogłosił się
dyktatorem powstania.

Kuźnia w Igołomi, fot. M. Jabłoński

Igołomia
5 maja 1863 r. doszło do starcia w pobliskim Pobiedniku, 15 sierpnia tego roku miała zaś miejsce
bitwa na polach czernichowskich. Tutaj znajduje się
kuźnia – pierwowzór miejsca z ryciny Artura Grottgera Kucie kos. W Igołomi urodził się powstaniec
Adam Chmielowski – św. Brat Albert.

Kościół oo. Karmelitów na Piasku,
fot. M. Jabłoński

Kraków
Spacerując ulicami Krakowa napotykamy wiele miejsc związanych z powstaniem styczniowym.
To stąd wyruszały kolejne oddziały powstańców,
w mieście przygotowywano amunicję, szyto mundury, opiekę znajdowali ranni i kalecy powstańcy.

Krzeszowice
Po bitwie miechowskiej oraz rozbiciu oddziałów stacjonujących w Ojcowie wielu powstańców
znalazło tu schronienie i pomoc. Zofia z Branickich
Potocka zorganizowała dla rannych żołnierzy szpital. W pobliskiej Czernej żył św. Rafał Kalinowski,
powstaniec, przyjaciel św. Brata Alberta.

Stary pałac Potockich w Krzeszowicach, fot. M. Jabłoński
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Pałac w Książu Wielkim, fot. M. Jabłoński

Książ Wielki
Sama miejscowość nie była świadkiem walk, ale
to na okolicznych terenach znajdowali schronienie powstańcy. W pobliskiej Antolce i Zaryszynie
zatrzymywał się gen. Marian Langiewicz ze swoim sztabem.

Pomnik na Rynku w Miechowie,
fot. M. Jabloński

Miechów
17 lutego 1863 r. oddziały Apolinarego Kurowskiego przypuściły szturm na miasto. Wojska rosyjskie szybko poradziły sobie z powstańcami, rozbiły
i rozproszyły oddziały. Miechów ucierpiał z powodu represji, wywołano pożar, który pochłonął dużą
część zabudowy.

Stary cmentarz w Olkuszu, fot. M. Cupiał

Olkusz
W latach 1863–64 doszło na ziemi olkuskiej do
ponad trzydziestu potyczek z Rosjanami. Apolinary
Kurowski przepędził ich z powiatu i obsadził urzędy Polakami. 5 maja na przedpolach Olkusza pod
Krzykawką miała miejsce bitwa, w której poległ legendarny Francesco Nullo.

Skała
Po potyczce pod Pieskową Skałą gen. Marian Langiewicz i gen. Antoni Jeziorański z powstańcami uderzyli na rosyjski oddział stacjonujący w Skale. Po kilkugodzinnej walce udało
się pokonać Rosjan. W potyczce zginął m.in. Andriej Potebnia, walczący po polskiej stronie oficer wojsk carskich.

Cmentarz w Skale, fot. M. Jabłoński
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Słomniki
Kościół paraﬁalny w Słomnikach,
fot. M. Jabłoński

W początkach powstania przez Słomniki wiódł
szlak kampanii gen. Langiewicza, który po bitwie
pod Skałą i pobycie w Goszczy przedzierał się w stronę Grochowisk. W pobliskiej Sosnówce gen. Langiewicz otrzymał nominację dyktatorską i złożył przysięgę wojskową.

Sułoszowa
Zamek w Pieskowej Skale,
fot. M. Cupiał

Zimą 1863 r. dolina Prądnika była miejscem kluczowych wydarzeń. Działali tu Apolinary Kurowski,
Marian Langiewicz, Antoni Jeziorański, Franciszek
Rochenbrune. 4 marca oraz 15 sierpnia 1863 doszło
do bitew pod Pieskową Skałą.

Dawny Hotel Krakowski w Tarnowie,
fot. M. Jabłoński

Tarnów
W czasie powstania z Tarnowa wysyłano transporty broni, medykamentów oraz pieniądze. Do
miasta przywożono rannych, którzy znaleźli opiekę
w majątku księcia Romana Sanguszki w pobliskich
Gumniskach.

Myślenice
Miasto nie brało bezpośredniego udziału w walkach. Jednak na jego terenie mieszkali powstańcy,
wśród których byli: Piotr Pitala, Emil Schunke oraz
trzech burmistrzów: Jan Schally, Edwart Klebert
i Andrzej Marek.
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Rynek w Myślenicach,
fot. udostępniona przez Jarosława Pietrzaka

14 sierpnia 1863 r. wyruszyła z Krakowa wyprawa, w której brał udział około 400-osobowy oddział,
sformowany i uposażony przez Aleksandra Krukowieckiego, dowodzony przez niego oraz braci
Edwarda i Gustawa Habichów. Po stoczeniu dwóch
potyczek z wojskami austriackimi – w tym pod Szycami, przechodząc przez Pieskową Skałę odparł atak
wojsk rosyjskich i udał się w stronę Glanowa, potem
zaś skierował się ku Imbramowicom. Na miejscu
w Glanowie pozostał hrabia Krukowiecki z 20-osobową grupą, która postanowiła powstrzymać zbliżających się Rosjan i umożliwić bezpieczną wędrówkę
pozostałym. Ci zaś nadchodzili od strony Miechowa, Olkusza oraz Pieskowej Skały. Po czterech godzinach
walki zakończył się bój, który z czasem stał się legendą powstańczą

Dwór w Glanowie, fot. udostępniona
przez Urząd Gminy Trzyciąż

Glanów, gm. Trzyciąż

Szlak I Kompanii Kadrowej

K

orzystając ze sprzyjających warunków, na terenie Galicji, będącej częścią monarchii austro-węgierskiej, zaczęły powstawać polskie organizacje paramilitarne, przygotowujące się do
planowanego powstania przeciw Rosji (Związek Strzelecki, Towarzystwo „Strzelec” oraz
Polskie Drużyny Strzeleckie). Organizacje te podporządkowały się rozkazom Józefa Piłsudskiego.
Gdy wybuchła I wojna światowa (1914–1918), a zaborcy znaleźli się we wrogich sobie obozach,
Piłsudski zmobilizował podległych mu ochotników. 2 VIII
po uzyskaniu zgody Austriaków
do Królestwa Polskiego (zabór
rosyjski) wkroczył siedmioosobowy patrol Władysława Beliny-Prażmowskiego. Przed świtem 6 VIII w kierunku granicy
ruszyła sformowana na krakowskich Oleandrach I Kompania Kadrowa, dowodzona
przez Tadeusza Kasprzyckiego.
O godz. 9.45 pod Michałowicami przekroczyła ona granice
zaborów. „Kadrówce” nie udało
się wywołać planowanego antyrosyjskiego powstania, ale stała
się ona zalążkiem Legionów
Polskich.
Wymarsz I Kompanii Kadrowej, mal. J. Kossak
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Uczestnicy Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej (2017),
fot. A. Jachna

Kraków

Pod monumentem w Michałowicach
(2017), fot. M. Cupiał

Latem 1914 roku Józef Piłsudski utworzył w Krakowie I Kompanię Kadrową. Stąd wyruszyła ona w swój
bój o niepodległość Polski.
Na Oleandrach formuje się I Kompania Kadrowa
złożona ze strzelców i drużyniaków pod dowództwem
Tadeusza Kasprzyckiego. Ta właśnie kompania wczesnym rankiem 6 sierpnia, na kilka godzin przed wypowiedzeniem wojny Rosji przez Austro-Węgry, przekroczyła
o godzinie 9.45 granicę rosyjską pod Michałowicami.
Strzelcy, a teraz już polscy żołnierze w szarych mundurach i maciejówkach z orzełkami rozpoczęli marsz ku
wolnej Polsce. Sens tego kroku komendant potwierdził
specjalnym rozkazem w pierwszą rocznicę wymarszu.
Chłopcy! Naprzód! Na śmierć czy na życie, na zwycięstwo
czy na klęski – idźcie czynem wojennym budzić Polskę do
zmartwychwstania!
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Michałowice
6 sierpnia 1914 r. I Kompania Kadrowa jako
pierwsza polska formacja od 31 lat przekroczyła granicę Rosji i Austro-Węgier. W czasie pobytu
w Michałowicach odpoczęła w majątku hrabiego
Dąbrowskiego, który ugościł wojsko obiadem.

Apel na Rynku w Słomnikach (2013) , fot. ze zbiorów Komendy
Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Słomniki
Jako pierwsi do Słomnik przybyli ułani Władysława Beliny-Prażmowskiego, którzy stoczyli krótką potyczkę z żołnierzami rosyjskimi. Zajęli urząd
i przejęli władzę. Z wielką radością mieszkańcy
Słomnik witali polskich żołnierzy i użyczyli im nocnego schronienia. Następnego dnia, to jest 7 sierpnia 1914 r., na słomnickim rynku odczytany został
Manifest Rządu Narodowego. Żołnierze udali się
do Miechowa, natomiast do Słomnik przybył Józef Piłsudski z kolejnymi żołnierzami.
Uroczystość w Miechowie (2013),
fot. ze zbiorów Komendy Marszu Szlakiem
I Kompanii Kadrowej

Miechów

Kościół paraﬁalny w Książu Wielkim,
fot. M. Jabłoński

Do Miechowa „Kadrówka” przybyła 7 sierpnia.
Mieszkańcy podobnie jak w Słomnikach ugościli
żołnierzy. 8 sierpnia 1914 r. Józef Piłsudski mianował
Stanisława Tora komisarzem cywilnym w Miechowie,
na jego zastępcę wyznaczył zaś Ignacego Daszyńskiego. Komisariat cywilny stał się zalążkiem polskiej
administracji na terenach odbijanych z rąk Rosjan.

Książ Wielki
Po pobycie w Miechowie polscy żołnierze udali
się w stronę Jędrzejowa. Obiadem ugoszczeni zostali
w Książu Wielkim. W tamtejszym pałacu kwaterował
Józef Piłsudski ze sztabem I Kompanii.

Komendant i Dowódcy I Kompanii Kadrowej

Józef Piłsudski
(1867–1935)

Tadeusz Adam Kasprzycki
(1891–1978)

Kazimierz Piątek ps. Herwin
(1886–1915)

Henryk Krok-Paszkowski
(1886–1969)

Wczesnym rankiem 3 sierpnia 1914 r. sześcioosobowy patrol pod dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego udał się pieszo do Goszyc, do
majątku należącego do Zofii Zawiszanki. W czasie
dwugodzinnego postoju w Goszycach Belina uzyskał
bliższe informacje o położeniu rosyjskich oddziałów
wojskowych i przemyślał dalszy plan działania. Około godziny
6.30 patrol udał się
w stronę Jędrzejowa skupiając się na rozpoznaniu stacjonujących w okolicy
wojsk rosyjskich. W drodze powrotnej patrol ponownie zatrzymał się
na odpoczynek się w Goszycach, gdzie dołączył do niego Edward
Dzik-Kleszczyński.

Zoﬁa Zawiszanka

Dwór w Goszycach, fot. M. Cupiał

Goszyce, gm. Kocmyrzów-Luborzyca

Jurczyce, gm. Skawina
W Jurczycach gen. Józef Haller spędził dzieciństwo, w późniejszych latach wyjechał do Lwowa, Koszyc, Hranic, Wiednia, gdzie się kształcił.
W domu pojawiał się już tylko na uroczystościach rodzinnych. Dwór w Jurczycach jest drewniany, parterowy, z szeroką werandką na drewnianych słupach. Pokryty gontem. Zbudowany
został na przełomie XVII i XVIII w., była to typowa siedziba szlachecka. Po drugiej wojnie światowej dwór przeszedł w posiadanie Uniwersytetu Jagiellońskiego, nieremontowany ulegał zniszczeniu. Obecni właściciele przywracają do świetności
dworek oraz park. Gen. Józef Haller był instruktorem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, dowódcą
II Brygady Legionów, współtwórcą polskiego harcerstwa, współorganizatorem Legionu Wschodniego.
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Dwór w Jurczycach, fot. udostępniona
przez Towarzystwo Pamięci gen. Józefa
Hallera oraz Hallerczyków

Ułańska siódemka na ganku dworu w Goszycach. Leży Stefan Kulesza „Hanka”, od lewej
pierwszy szereg: Zygmunt Karwacki „Bończa”, Stanisław Skotnicki „Grzmot”, Janusz
Głuchowski „Janusz”, Antoni Jabłoński „Zdzisław”, drugi szereg: Ludwik Skrzyński „Kmicic”, Władysław Prażmowski „Belina”

