
 

 

 

Miechów w powstaniu styczniowym – fragmenty relacji i wspomnień 

na podstawie publikacji „Ojczyźnie naszej, Polsce, bądźmy wierni”. Bitwa miechowska 17 lutego 1863 

roku w relacjach uczestników powstania styczniowego i świadków zniszczenia miasta / wybór i 

redakcja Maria Słuszniak, ilustracje Marek Hołda. Miechów 2018 

 

Marek Hołda Francois Rochebrune - tyraliera żuawów 

1. 

Bullock Hall, William Henry (5 IV 1837 - 21 IV 1904), właśc. William Henry Bullock, po odziedziczeniu spadku, jaki zostawił mu wuj, gen. 

John Hall, przyjął jego nazwisko, angielski dziennikarz o wszechstronnych zainteresowaniach, korespondent specjalny gazety The Daily 

News, podróżnik, filantrop i sportsman, jeden z najbardziej błyskotliwych reprezentantów kultury angielskiej w epoce wiktoriańskiej. 

Doświadczenia polskie podczas powstania 1863-4 

 (…) Miechów jest ładnie położony, usadowił się w dolinie rzecznej, ku której z każdej strony stopniowo 

nachylają się  zbocza. Nie jest broniony przez żadne mury i jest dość otwarty na atak; kiedy powstańczy 

oddział dotarł do korony łagodnych wzgórz i spojrzał w dół na miasto z domami malowanymi na 

różowo, zielono i żółto, z dobrze zraszanymi ogrodami i sadami  - dającymi  przyjemny cień latem, ale 

wtedy obleczonymi w niegościnną zimową szatę - podejrzana cisza zdawała się panować w tym miejscu 

i było widać  tylko niewielkie, wręcz żadne oznaki obecności wroga. W tej sytuacji rozwaga 

nakazywałaby najpierw wysłać rekonesans, ale rozwaga jest - niezależnie od okoliczności - cechą 

zupełnie obcą Polakom, u których nie tylko że nie jest najcenniejszym, ale wręcz nie jest żadnym 

składnikiem waleczności (…) 

(...) Miechów, którego złupienie opisałem w poprzednim rozdziale, znajduje się jakieś piętnaście mil od 

granicy z Galicją. Po smutnej wędrówce wzdłuż zrujnowanych  domów, z których tylko kawałki fasad,  

dziwnie przypominające nam Pompeje, pozostały aby opowiedzieć historię, dotarliśmy do miejsca,  

które niegdyś było rynkiem,  teraz wypełnionego pstrokatym tłumem chłopów w ich jasnych 

świątecznych strojach, kontrastującym dziwnie z otaczającymi go rozsypanymi ruinami. 

Spostrzegliśmy, że Rosjanie rozbili namioty na cmentarzu kościelnym a nasze przybycie wzbudziło  



 

wśród nich spore emocje.  

(...) W niedzielę poprzedzająca moją wizytę przypadała rosyjska  Wielkanoc; świętując z tej okazji, 

wszyscy oficerowie z Sandomierza udali się do tamtejszej cukierni, która pełniła też rolę kawiarni. Po 

uraczeniu się winiakami i likierami przystąpili  do butelek z wódką, do picia której zmuszali syna 

właściciela, Szwajcara o nazwisku Kruzer. Chłopiec miał może z dziesięć lat i pan  Kruzer począł czynić 

wymówki oficerom, wśród których był major Niepienin, bohater z Miechowa. Schwycili go więc i zaczęli 

siarczyście bić po uszach, a potem zabrali do więzienia, gdzie został ponownie pobity; wypuszczono go 

dopiero wtedy, gdy podpisał dokument, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do sposobu potraktowania 

jego osoby. Jeśli więc tak zachowuje się dowódca, to czegóż można się spodziewać po szeregowych ? 

Tł. z ang. Marek Hołda 

 

 

Marek Hołda Powstańcy z oddziału płk Apolinarego Kurowskiego  

2.  

Czernuszkiewicz Michaił Pietrowicz (11.02.1857 – ?), generał rosyjski, historyk, służył w Oddzielnym Korpusie Straży Granicznej , autor 

monumentalnej, bogatej w dokumenty pracy Материалы к истории Пограничной Стражи Pogranicznoj (1900-1909), 6 XII 1909 

awansowany na generała majora, w 1913 na generała porucznika, zaginął bez wieści po rewolucji 1917. 

Materiały z historii straży granicznej 

(…) Mieszkańcy miasta dobrze wiedzieli, że Kurowski ze swoją szajką w tych dniach napadnie na 

Miechów, dlatego w każdym domu pieczono gęsi, smażono pączki, wytaczano węgrzyny i śliwowice z 

piwnic, wszystko to przygotowywano zupełnie jawnie jedynie wojsko pozostawało w niewiedzy robiąc 



 

nawet niepotrzebny przemarsz po fałszywym tropie. 17 lutego rzemieślnik Franz Hitler, pruski poddany 

przebywający w Miechowie doniósł Niepieninowi, że spodziewany jest  atak szajki Kurowskiego, za co 

dostał 3 ruble nagrody. Rzeczywiście, 17 lutego tuż po 5 rano, kiedy jeszcze było ciemno podjazdy 

objezdczyków wykryły szajkę Kurowskiego w liczbie 3500 ludzi (…)                                                      

Tł. z jęz. ros. Marek Hołda 

 

Marek Hołda Żołnierze garnizonu rosyjskiego w Miechowie  

3. 

 

Borkowski Feliks (1840 - ok. 1910), podoficer austriacki, zdezerterował z osiemnastoma strzelcami do oddziału Kurowskiego, walczył pod 

Sosnowcem, następnie pod Miechowem, a później pod komendą Jeziorańskiego pod Małogoszczą. 

Przejścia i wspomnienia uczestnika powstania polskiego 1963-64 

(…) Dlaczego agitowałem? Bo mając w pamięci barbarzyństwa, będąc naocznym świadkiem, co się 

działo w roku 1846 w Krakowie, a także pamiętając rok 1848/9, miałem świadomość, że były to dzieje 

rozpaczliwe i tylko dla zbiegu okoliczności pióro nie pozwala się rozpisywać… Miałem od dziecka 

wpojone słowa śp. ojca mego, kiedy wychodził na wyprawę z Krakowa i ostatnie czynił pożegnania, a 

zarazem i główne napomnienia, że jak dorosnę, abym był nieugiętym synem ukochanej Ojczyzny! 

Słowa te były tak wzruszające, że chociaż byłem podówczas dzieckiem, poczułem jednak, jak dreszcz 

przechodził po moim ciele. Nie znam do dziś przyczyny, może dlatego, że były to ostatnie słowa ojca 

mojego, które nie wygasną do ciemnej mogiły. 



 

(…) Do obozu Kurowskiego przybył Rochebrun, żuaw francuski, by sformować pułk. Do niego 

zaciągnąłem się z moimi ludźmi. Pułk ten przedstawiała szlachta, hrabiowie, szeregowcy i dobrzy 

strzelcy. 

(…) Sztandar nasz odznaczał się ideałem nieśmiertelności, był zupełnie czarny, z jednej strony posiadał 

krzyż biały, podczas gdy z drugiej strony przedstawiał wizerunek Matki Boskiej, naszej Królowej 

Polskiej! W tym miejscu nadmienić muszę, że Rochebrune przed każdą bitwą rozkazał stanąć przed 

rozpuszczonym sztandarem jako potwierdzenie przysięgi, aby tym zachęcić i wzmocnić ducha do 

walki walczącym za Ojczyznę. To poparcie ducha zjednało w ogóle zaufanie do niego jako wodza i 

wzmacniało miłość ku Ojczyźnie. Kiedy przyszło do bitwy, tośmy z zaparciem siebie, jako lwy 

rzucali się w grad kul nieprzyjacielskich z uśmiechem na ustach i otwartą piersią biegliśmy na wielki 

bój o wolność „Ojczyzny." Jeśli z ręki wroga padały ofiary z naszej strony, to od nas pałała 

mściwość na wroga za poległych bohaterską śmiercią, za poległych rodaków, chęć zemsty za niewinną 

krew, do czego dodawał nam otuchy dzielny dowódca Rochebrune, który zawsze po skończonej walce 

ściskał i całował najbliższych żołnierzy z powstania, płacząc i rozpaczając nad losem biednej, 

rozebranej Ojczyzny. Sam adiutant jego wyraził się słowy „że gdyby takich dowódców było więcej, 

z pewnością powstanie skończyłoby się zwycięstwem, ale niestety nie wszyscy dowódcy byli tego 

hartu i poświęcenia, jakim był śp. Rochebrune. 

(…) Po kilku dniach wyruszyliśmy na Miechów z całym zapałem, że się spotkamy z wrogiem naszym. W 

wyprawie tej przybyliśmy do Czapel około godziny dziewiątej wieczór. Sztab nasz ulokował się we 

dworze, podczas gdy cała załoga nasza przez całą noc obozowała w otwartym polu na śniegu. Nad 

ranem wyruszyliśmy w stronę Miechowa, a Moskale wpadli do Ojcowa od strony Smardzowic i wspólnie 

z miejscowymi chłopami pomordowali pozostałych powstańców, a nadto chłopi zrabowali nasze 

zabytki, a Kozacy - co gorsze - chwycili naszego kapelana, przywiązali go za ręce do kulbak pomiędzy 

siebie, podczas gdy drudzy bijąc go nahajkami, żywcem go roztargali. Smutny ten akt rozbestwiania się 

żołdaków miejscowej kozaczyzny moskiewsk ie j  miał miejsce na drodze prowadzącej od Ojcowa do 

Pieskowej Skały i tam też między górami złożono ciało kapelana męczennika, a nad mogiłą jego 

wystawiono pomnik kamienny. Odnosząc się do historii powyższej uzupełniam tym, że przybyliśmy 

blisko Miechowa, Moskale będąc natomiast uprzedzeni o naszym przybyciu, czekali całą noc na nas w 

ukryciu na miejscowym cmentarzu, prywatnych domach i zagrodach mieszczańskich. 

Wobec takich warunków rozsypaliśmy się w tyralierkę, której prawym skrzydłem dowodził kapitan hr. 

Moszyński, a który ugodzony nieprzyjacielskimi kulami w obie nogi, zaniemógł. Jako starszy wyćwiczony 

żołnierz objąłem po nim komendę i wśród gradu kul natarliśmy na Moskali, którzy się schronili na 

cmentarz, skąd zostali przez nas wyparci i cofnęli się do miasta. Rozpalony otrzymaną raną w prawą 

łopatkę  zakomenderowałem do ataku i starłem się sam między domami z dwoma na mnie 

napadającymi żołnierzami moskiewskimi. Jednego przebiłem bagnetem, a nie mając czasu, by odbić 

pchnięcie drugiego, zrobiłem skok w tył, przy czym otrzymałem końcem bagnetu ranę w pierś. W tej 

chwili jednakże przyskoczyło mi na pomoc kilku naszych i położyli Moskala trupem. Nie zważając na 

otrzymane dwie rany, z których krew ciekła, walczę dalej i wsparty męstwem mych kolegów żuawów 

przemykam się naprzód i naprzód! Gdy zwycięstwo przechyliło się już na naszą stronę, niedołężny 

dowódca Kurowski, który stał pod miastem, zobaczywszy Kozaków z miasta pierzchających, przysłał do nas 

adiutanta z okrzykiem: 

- Uciekajcie, kto w Boga wierzy, bo Moskale zabierają tył! 

Okrzyk ten wszczął między nami wielki popłoch, wszyscy stracili ducha i w chwili niewątpliwego 

zwycięstwa zachwiało się męstwo walczących żuawów, którzy przed godziną wśród gradu kul wdarli się do 



 

miasta. Po cofnięciu się naszym za Miechów i po przemówieniu dowódcy Kurowskiego oddział poszedł 

w rozsypkę (…)                                                   

 

Marek Hołda Przed dworkiem 

4. 

Chełmoński Maksymilian (1843-1905), urzędnik kolejowy w Częstochowie. 

W Falniowie przed karczmą 
 
17 lutego 1863 r. po krwawej bitwie miechowskiej. W odległości nie większej niż 3 kilometry od 
Miechowa, przy trakcie od Wolbromia. Karczma. 
 
Przed karczmą garstka jezdnych pozsiadała z koni i karmi je sianem. To resztki niedobitków z 2. plutonu 
jazdy. Smutni, przygnębieni, u niejednego łza w oku świeci, patrzą na miasto, w którym przed chwilą 
toczyła się walka krwawa, w którym tylu kolegów grób znalazło! 
Naraz buchnął w górę słup czarnego dymu, za chwilę drugi, tam trzeci - Miechów się pali! Moskwa 

swoim zwyczajem nie tylko morduje, ale pali i grabi. Miasto w kilku punktach podpalone, dym gęsty i 

czarny kłębami wzbija się w górę. Słychać szum ognia, trzask palącego się drzewa, jakieś dziwne, dzikie 

przerażające głosy, które lekki wiatr donosi do uszu naszych. To jęki i płacz mordowanych, to wycie 

pijanej krwią i wódką tłuszczy żołdactwa, któremu starszyzna rozkazała „pohulać". Więc hula, dopóki 

czuje świeży krwi zapach, dopóki nie zastygną trupy dzielnych Ojczyzny obrońców! A garstka bladych, 

zrozpaczonych niedobitków, ze łzą w oku, z sercem bolejącym zapatrzyła się w ten obraz pełen grozy i 

smutku, zasłuchała w te jęki ponure i głuche. Rwie się dusza i serce tam, gdzie na ulicach walają się 



 

jeszcze trupy poległych kolegów, gdzie jęczą ranni wleczeni do dołu przed kościółkiem św. Barbary; 

tam znajdą wspólny grób! (…) 

 

Marek Hołda Podjazd 

5. 

Frycz Kazimierz [pseud.] Grabówka (1845-1922), obywatel ziemski 

Wspomnienia z r. 1863-64 

(…) Miechów tuż przed nami; szosa idzie przez wąwóz, więc nie widzimy, co dzieje się po bokach. Wtem 

z ulicy, naprzeciw nam, wypada pełnym galopem, w nieładzie, kilkunastu, może kilkudziesięciu naszych 

kawalerzystów, niektórzy ranni; mijają nas, przelecieli. Jednocześnie rozlegają się gęste salwy strzałów, 

kule dzwonią po kosach i siekierach naszych, ten i ów pada, jakby się potknął, ktoś woła „na lewo, na 

górę", rzucamy się po pochyłości skarpy szosowej, wydostajemy się z wąwozu na cmentarz. Tu i ówdzie 

leżą ranni i zabici, nasi i Moskale. Przez ogrody i podwórza wdzieramy się do miasta, przeskakujemy 

płoty, parkany, docieramy do jakiegoś placyku czy miejsca przecięcia się uliczek, gdzie nasz wąż, już 

poszarpany, zamienia się w kupę, w ściśnięty tłum bezładny. Szukamy nieprzyjaciela, nie ma go!... Tylko 

ogromny klasztor  tuż przed nami. Ze wszystkich drzwi i okien, od dołu do góry, huczy i dymi strzałami; 

tłum krzyczy, ciśnie się, padają trupy. Niekiedy huknie z naszej strony dubeltówka. Rochebrun z 

pałaszem w jednej, z rewolwerem w drugiej ręce uwija się, zachęca, wskakuje na zwaliska pieca w 

spalonym domu, miota się, woła, klnie po francusku i po polsku. Tłum chwieje się to w tył, to naprzód, 

wreszcie rzuca się w wąską uliczkę wprost ku klasztorowi. Wtem pada na przedzie koń, zapewne 



 

zabłąkany, zapiera wąskie przejście ; trupy ścielą się gęsto... Ruch naprzód  wstrzymany; cofamy się, 

uciekamy przez te same podwórza, ogrody, parkany, wydostajemy się na cmentarz, potem na szosę...  

Cały ten napad i atak nie wiem, czy trwał godzinę lub mało co więcej. Nasza piątka trzymała się razem. 

Wszyscy wyszliśmy cało, tylko śmiertelnie zmęczeni, zziajani, rozbici na ciele i na duchu (…) 

 

Marek Hołda  Przez granicę 

6. 

Girtler Kazimierz (1804-1887), wybitny pamiętnikarz, syn Sebastiana Girtlera, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, już w 

latach licealnych dużo czytał, sięgając zarówno po literaturę piękną, jak i dzieła historyczne dotyczące głównie dziejów Polski, poszerzając 

w ten sposób horyzonty ogólnej wiedzy. Po ukończeniu studiów prawniczych, zgodnie z wolą ojca, związał się z zawodem rolnika, 

pozostając dożywotnim dzierżawcą dóbr ziemskich, w tym, przez 35 lat wsi Kalina Wielka (1849-1884). 

 

Kartka dziejowa Miechowa 

(…) Pan Nikodem Lenczewski, sprawujący wtedy urząd wójta gminy Miechów, w końcu 

stycznia jeździł po czynności urzędowej do Radomia, gdy wrócił, już prawie nie poznał 

w spokoju opuszczonego Miechowa (…) 



 

(…) Ostatnie dnie zapust w r [oku] 1863 w Miechowie były widownią takich okropności, o jakich 

rzadko wspominają stare nawet dzieje. Skoro w kraju wzmagało się powstanie i wiadomym się 

stało, że w Ojcowie tworzy się znaczny oddział ‚zbrojnych, w dniu 15 lutego w niedzielę 

zapustną przybył do Miechowa oddział straży granicznej składający się około z 90 ludzi, tak 

konnych jak i pieszych pod dowództwem majora Niepienina. W tymże samym dniu z Kielc 

przybyły dwie kompanie smoleńskiego pułku piechoty pod dowództwem kapitana 

Kwiatkowskiego, pół szwadronu dragonów i dwie armaty. W Miechowie był już batalion 

celnych strzelców pod wodzą k[sięcia] Bagrationa tudzież olkuskie, miechowskie komendy 

żandarmów i inwalidów oraz sotnia kozaków, co razem stanowiło do tysiąca ludzi zbrojnych.  

 W dniu 16 lutego z rana pod dowództwem k[się]cia Bagrationa wyszło pod Ojców: batalion 

strzelców [celnych], pół szwadronu dragonów, pół sotni kozaków i 2 armaty, czyli razem ludzi 

przeszło 700. Reszta wojska pozostała w Miechowie pod wodzą majora Niepienina. 

Że już poprzednio kilkakrotnie były przez powstańców czynione odgróżki napadu na Miechów 

i mieszkańcy alarmowani w ciągłej byli obawie, to jakoś w dniu tym pospokoili się 

przewidywaniem, że starcie nastąpi albo w drodze, albo też pod Ojcowem, gdzie znajdował się 

oddział powstańczy. Ze strony wojska pozostałego w Miechowie zachowaną była wszelka 

ostrożność, gdyż nikogo z miasta ani do miasta nie przepuszczano. Mnie, jako wójtowi gminy 

rządowej Miechów, wypadło wyjechać do Jaksic, a nawet p. Janowski, dzierżawca, przysłał 

konie. Udałem się, prosząc o pozwolenie na wyjazd, do majora Niepienina, przekładając mu za 

ważny powód interes rządowy, w którym wypada mi jechać do Jaksic, ale pozwolenia odmówił 

oświadczając, że jutro, tj. 17 lutego, będę mógł jechać. 

 

 

Marek Hołda W marszu 



 

 

Noc z d[nia] 16 na 17 przeszła spokojnie, dopiero rano około godziny 5-ej w d[niu] 17 lutego, 

od strony Krakowa dano parę strzałów i pomiędzy wojskiem ogromny zrobił się popłoch. Wnet 

wszystko wojsko wyległo na rynek, stanęło w szyku po stronie północnej, a następnie część 

pociągła w ulicę Krakowską, a druga w Wolbromską. Od cmentarza słychać było strzały, 

później w ulicy, która od Wolbromskiej z rynku w stronę północną prowadzi, dokąd przedarła 

się znaczna liczba powstańców, i srogi tam bój zawrzał. Gwar wojenny, przebieganie jeźdźców, 

tętent koni dowodziły napadu na Miechów, pomnażały trwogę mieszkańców zamkniętych 

w domach, którym wychodzenia zabroniono. Ja, wraz z siostrą Eufemią Czechowską, 

mieszkając w domu narożnym ulicy Krakowskiej (a ten jest narożny od rynku po stronie 

wschodniej), który jest bliskim, jak by sąsiednim z domem Pawła Piotra Orzechowskiego, 

burmistrza, sądząc, że tam będziemy spokojni i bezpieczni, pod zasłoną dwóch Kozaków, którzy 

stali w tymże samym domu, w którym ja mieszkałem, poszliśmy do Orzechowskich. Tam 

zaczęliśmy się modlić przed obrazem Matki Boskiej mówiąc, „Kto się w opiekę odda Panu 

swemu”. Po tej modlitwie Orzechowski przeszedł z pokoju do drugiego, z którego wychodziły 

okna na rynek. Po chwili wrócił pomieszany i blady mówiąc: „Nie wyobrażacie sobie, jak mnie 

przeraził wzrok żołnierza stojącego pod oknem, tak mnie przeszył, że aż febra mnie porwała”. 

Wkrótce potem padło kilka strzałów, świsnęły kule w pokoju. Zaraz okna i drzwi kolbami zaczęli 

wybijać, a następnie wpadło do pokoju kilku żołnierzy smoleńskiego pułku, z tych jedni 

wyprowadzili Orzechowskiego na rynek, a drudzy poczęli rabować, co tylko się dało, i strzelali 

do piwnicy, sądząc, że tam jest kto ukryty. Zaraz za Orzechowskim żołnierz ze straży granicznej 

wziął mnie za rękę i mówił: „Nie bój się, chodź ze mną”, a żołnierz smoleńskiego pułku szedł za 

nami i kilka razy kolbą za plecy uderzał mnie tak, że czapka z głowy mi spadała, którą żołnierz 

od straży podnosił. Byłbym pewnie upadł i zginął, gdyby nie chroniło mnie futro od silnych 

uderzeń kolby (…) 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Marek Hołda Paweł Piotr Orzechowski 

 

(…) Katastrofa skończyła się około 8 godziny, w Kalinie słychać było pojedyncze wystrzały, 

najpodobniej kończącej się walki. 

  

Wojsko potem zeszło się w rynku, po stronie północnej. Major Niepienin winszował mu 

waleczności, częstował bez miary wódką i mówił, że teraz potrzeba zrobić w mieście 

porządek. Co by to wyrażenie znaczyło, nie wiadomo, czy ściągało się to do uprzątnienia 

trupów i opatrzenia rannych, czy do przyaresztowania tych, których miano za sprzyjających 

powstańcom w mieście.  

Dosyć, że szeregi pijanych żołnierzy, przemową majora Niepienina zachęcone, pojęły jego 

odezwę po swojemu, to jest że kiedy już dosyć są pijani, mogą mordować, palić i rabować. 

Wnet rozbiegły się szyki, a raczej gromady, jedni zestawiwszy broń legli pijani, inni rzucali się 

jak wściekli na wszelką zdobycz. 

(…) Z mieszkańców pozostałych po domach ten jedynie wyszedł, którego wyrzucono dla 

spełnienia rabunku, lub którego dym pożogi wygnał. 



 

(…) Stały domy otworem, a rynek wyglądał na wielką jatkę, gdzie obok pobitego na jadło 

bydła leżały trupy, wyglądał na wielką tandetę, pełną rozmaitych nowych i starych sprzętów, 

odzieży, jaskrawych szmat i przeróżnych łachmanów. Co trzeźwiejszy żołnierz kroczył 

obładowany pod szynela ukrytymi rzeczami. Ranek tego dnia, zaczęty mordem, kończył 

wieczór oświecony blaskiem na rynku rozłożonego obozowiska i łuną pożaru. 

 W dniu następnym, 18 lutego, kończono, co zaczęto, znowu pijaństwo, rabunek i pożoga. 

Major Niepienin chodząc wołał wskazując żołnierzowi dom: „Wot toho zażegaj”. Tak też 

komenderując, spalił stronę południową rynku, zgorzały szacowne zbiory Piątkowskiego, 

godne pożałowania. 

 Gorzała strona wschodnia i północna, jedynie spokojnemu wiatrowi zachodniemu ocalenie 

reszty można przypisać. Po tej też połaci, od strony kościoła ku Wolbromskiej ulicy ocalały 

domy (…) 

Gdy poczęli rabować, wtedy kobiety, to jest moja siostra i Orzechowska z dziećmi, wybiegły na 

podwórze, ale żołnierze mówili im: „Nie bójcie się bądźcie spokojne, my was przeprowadzimy 

do klasztoru i tam będziecie spokojne i bezpieczne”. Kiedy zaś mnie wyprowadzili na rynek, 

zaraz obstąpiło kilkunastu żołnierzy i mówili. „Wziąć go na bagnety” – i bagnetami skierowali 

broń ku mnie. Ja pośrodku nich stałem, jak ofiara. Dopiero za łaską Bożą, oficer od straży 

granicznej, porucznik Rokitin, biegł chcąc ratować Orzechowskiego, ale już było za późno, bo 

już leżał na mostku przed odwachem, żołnierze zakłuli go bagnetami, a żołnierz z inwalidnej 

miechowskiej komendy ściągnął mu buty i spodnie, i następnie przebił bagnetem pod brodę 

tak, że ciemieniem koniec wyszedł. Co spostrzegłszy Rokitin zwrócił się szybko ku mnie, wbiegł 

pomiędzy żołnierzy i zawołał wskazując na mnie: „Aresztowany! a kto go dotknie, łeb mu 

zetnę” - i zastawił mnie pałaszem. Do mnie odezwał się: „Bądź pan spokojnym, na odwachu 

będziesz bezpiecznym i ujdziesz śmierci”. A kiedy mnie prowadził na odwach, Kozak podjechał 

na koniu i chciał mnie przebić lancą, ale on mu lancę odbił pałaszem tak silnie, że mu z ręki 

wypadła. 

Wszedłszy na odwach zastałem tam trzech aresztowanych, po niejakiej chwili przyprowadzono 

kilku powstańców, a za nimi Gidlewskiego  podsędka i czterech czeladników od szewca 

Gurbiela.  

Potem znowu kilkunastu powstańców, a między nimi młodego hrabię Tarnowskiego, i było nas 

razem około 40 osób w jednej małej stancji. Pomiędzy powstańcami sprowadzonymi dwóch 

ciężko rannych wkrótce zmarło.  

Żołnierze na odwachu tak byli pijani, iż ustawicznie nas bagnetami przez okno trącali chcąc 

koniecznie kaleczyć. Orzechowską z dziećmi i siostrę moją oficerowie szczęśliwie z domu 

przeprowadzili do domu proboszczowskiego, do pomieszkania Preanicznikowa, porucznika od 

inwalidów(…) 

 

7. 
Autor nieznany, 24. letni Litwin, były student prawa, który tuż przed wybuchem powstania 1863, nękany wielokrotnie przez policję i w 

obawie przed wywózką na Sybir, przybywa do Krakowa, aby aktywnie uczestniczyć w walkach z Moskalami, w tym bierze udział w bitwie 

miechowskiej 17 II 1863. 



 

Kartki z pamiętnika z czasów ostatniego powstania 

(…) 17 lutego z rana otrzymaliśmy rozkaz w gotowości do wymarszu na zdobycie Miechowa, a o 

godzinie drugiej po południu cały oddział był już pod bronią. Pół godziny potem cały oddział był w 

marszu. Miechów - powiatowe miasto w dawnym województwie krakowskim, a w 1863 r. w guberni 

radomskiej, liczące ludności osiem do dziewięciu tysięcy i w czasie powstania obsadzone wojskiem 

nieprzyjacielskim w sile przeszło dwóch tysięcy, które posiadało cztery działa - to punkt, o którym 

wszelkie przygotowania powstańcze od 1846 r. marzyły jako o pierwszym do zdobycia i w 1863 r. 

wszyscy się spodziewali w Krakowie, że wyprawa z Krakowa zrobioną będzie wprost na Miechów. 

(…) O godzinie dziesiątej oddział zatrzymał się we wsi Czaple i my się tu zatrzymamy, bo tu się rozwiązał 

krwawy dramat bitwy miechowskiej, która jest punktem kulminacyjnym naszego opowiadania. 

Stanęliśmy w Czapli o godzinie dziesiątej wieczorem. Zatrzymano nas na drodze i stanęliśmy w szeregu 

(a mówię o żuawach) i kto był znużony więcej i nie mógł stać, to się położył i zasnął snem 

błogosławionych; ja jeszcze czuwałem. Spoczynek nasz w [Czaplach] miał na celu wyczekanie do rana, 

aby jednocześnie z oddziałem, który z Dąbrowy miał atakować na Miechów, i nam uderzyć. Przyniósł 

zaś on  skutek wręcz przeciwny, bośmy się spóźnili i właśnie nie uderzyliśmy jednocześnie. Złośliwi 

mówili, że spoczynek w [Czaplach] był dlatego zrobiony, aby panowie naczelnicy i sztab wypić mogli 

kawę. Ja nie wiem, co się tam działo we dworze, czy może kawy nie było i posyłano po nią do Miechowa, 

czy może zaspali dostojnicy nasi, dosyć, że ten spoczynek trwał za długo i dał czas Moskalom w 

Miechowie dowiedzieć się o nas, przygotować się do walki i wyprawić gońca do swojego oddziału z 

zawiadomieniem, że Miechów ma być atakowany, że zaraz się poddać będzie musiał prawie bez oporu, 

jeżeli z odsieczą nie pospieszą. Szczęściem tego gońca przytrzymano.  

Staliśmy. Byliśmy głodni, więc i rozmowa toczyła się o jedzeniu. Mówiono, że w Miechowie 

mają nas przyjąć bardzo gościnnie, właśnie w tłusty wtorek mieliśmy tam przybyć. O bitwie nie 

mówiliśmy, paręset ciurów - zdawało się nam - nie będą stawić czoła takiej znakomitej sile jak nasza, a 

gdyby i nastawili się, no to sprzątniemy. Wszakże to było dla nas nieprawdopodobnym. Więc też 

marzyliśmy, jak nas rozstawią po kwaterach, jak nasamprzód wyrzniemy tęgiego snu, a potem podjemy 

pączków i znowu będziemy spać. Potem zaś, jak przyjdą Moskale, będziemy ich tłuc i zgnieciemy na 

miazgę. Te pączki zapustne taką napawały nas rozkoszą, że o nich głównie mówiliśmy, a nadto 

powiadano nam, że przygotowania na nasze przyjęcie zrobiono olbrzymie i czym chata bogata, tym nas 

miano uraczyć w Miechowie. Miechów więc był dla nas ponętnym i okropnie złorzeczyliśmy 

przywódcom, że nas trzymają w otchłani głodu i bezsenności na mrozie, a nie dają nam dostąpić do 

tego raju łóżek i półmisków w ciepłej izbie. To były nasze marzenia. Ale wiadomo, człek strzela, pan 

Bóg kule nosi. Staliśmy w szeregu tylko my, żuawi, bo zresztą, cały oddział rozsypał się po wsi, szukając 

pożywienia.  

(…) Była już godzina może szósta, może siódma, było jeszcze ciemno. Nie wiem, która była godzina, 

gdyż mój zegarek miał tę osobliwość, że  regularnie zawsze stawał przed bitwą i był to dla mnie 

prognostyk nieomylny, którego dnia mieliśmy mieć bitwę. Nie był jednak tak grzeczny, aby po bitwie 

znowu maszerował bez naprawy, ale nie zawsze go trzeba było dawać do zegarmistrza. Ot, i zegarki 

mają swoje kaprysy.  

Byliśmy okropnie znużeni i głodni, spać i jeść szalenie się chciało. Już to co do spania, to po 

trosze spało się w marszu. Niech nikt nie posądza, abym zmyślał, spaliśmy wszyscy prawie, a jako 

nienawykli do marszu regularnego porozłaziliśmy się po całej drodze i co pięć minut musiano 

zatrzymywać oddział (…)  



 

(…) Było jeszcze ciemno i niewiele przed sobą można było widzieć, przypuszczam więc tylko, że byliśmy 

o dwie wiorsty od Miechowa, którego jednak do tej chwili widzieć nie mogłem, gdy już z miasta poczęto 

do nas, czy właściwiej w stronę skądeśmy szli, strzelać.  

(…) Zdaje mi się, że nie wspomniałem powyżej, iż my żuawi byliśmy uzbrojeni w nędzne karabiny, na 

których jednak były bagnety; niektóre z tych karabinów były skałkowe jeszcze, karabiny zdobyte na 

Moskalach, pogranicznej straży. Mogliśmy więc iść na bagnety, chociaż nam nikt nie pokazywał, w jaki 

sposób na bagnety się bije. Na komendę ruszyliśmy kłusem przed siebie, a kule moskiewskie poczęły 

przerzedzać nasze szeregi. Ujrzeliśmy w pobliżu przed sobą Moskali i kto usypiał w biegu, wypalił, co 

także nie pozostawało bez skutku.  

Gdyśmy tak biegli i zbliżali się do Moskali, co stali na jednym miejscu, przypuściwszy nas na kroków 

kilkanaście, dali ognia i w tej chwili wpadliśmy do wąwozu, który przedzielał nas od Moskali; oni właśnie 

czekali na tę chwilę i właśnie wtedy siarczystym ogniem nas przywitali, który nie tyle szkody wyrządził 

co przestrachu, gdyż wszyscy wpadaliśmy do wąwozu i każdemu się zdawało, widząc upadających, że 

prawie wszystkich zabito. Można jednak przypuścić, że w tej chwili ponad połowa naszego oddziału 

(złożonego z siedemdziesięciu i kilku ludzi) była albo zabitych albo ranionych i garstka nas tylko 

dobiegła do przeciwnego brzegu wąwozu, brzegu stromego, na wierzchołku, którego stali Moskale. Nie 

mieliśmy odwagi spróbować szczęścia. Stanęliśmy. Ani my do nich, ani oni do nas strzelać w tej pozycji 

nie mogli. Poczęliśmy wołać na kosynierów. Co do mnie, to w chwili, kiedy powstałem w wąwozie i 

zdążałem na brzeg przeciwny, zdało się, iż ktoś kułakiem uderzył mię po plecach. Obejrzałem się z 

wściekłością, nie było nikogo za mną. Zdaje mi się, że to kula moskiewska uderzyła w mój rewolwer, 

który się właśnie w tej chwili rozsypał. Tak przynajmniej powiadają, że kiedy kula uderza z przodu, to 

ugodzonemu zdaje się, iż go z tyłu uderzono. Jeżeli tak jest, byłby to dosyć szczęśliwy traf, bo rewolwer 

zasłoniłby mię od śmiertelnej rany.  

Nie będę się wdawał w dalszy opis naszego oddziału, bo już działanie zbiorowe zakończone 

zostało. Gdyśmy siedzieli w wąwozie garstka kosynierów (około pięćdziesięciu) zapewne na ochotnika 

się wyrwawszy, przybiegła ku nam, a na widok kosy, której Moskale najbardziej się obawiają, wojsko 

schowało się do miasta i my poprzedzając kosynierów, tamże wpadliśmy. Z kosynierów niewielu jednak 

znalazło się na ochotnika iść do miasta i zatrzymali się oni na brzegu przy pierwszym na osobności 

stojącym kościółku. My pomni komendy „na bagnety" wleźliśmy do miasta. Była to niełatwa sprawa, 

bo Moskale pochowawszy się do domów, strzelali do nas z okiem, a my ich nie widząc, biegaliśmy po 

ulicach każdy sobie na osobniaka. Tu dodać potrzeba, że żuawów przystrojono w czerwone czapki, a 

właściwie jarmułki, których jednak nie dostarczono dla wszystkich. Ci, którzy je mieli na głowach, brani 

byli szczególniej na cel przez Moskali i wyginęli zaraz wszyscy, innych ten zaszczyt później spotkał.  

Tak biegając po ulicach a postępując naprzód, dotarliśmy do rynku, gdzie spotkaliśmy 

Rechebruna, który dowiedziawszy się, żeśmy już ruszyli do miasta, zostawiwszy swój oddzialik, sam 

pospieszył konno i dotarł również do rynku. Zabito pod nim konia,  później i jego raniono lekko, gdyż o 

ile był bezczelnie śmiałym, o tyle szczęśliwym. Pomimo swej rany mógł wyjść i z miasta i wrócić do 

Krakowa. 

(…) Szczęśliwie jakoś wyszliśmy z miasta i stanęliśmy pod kościółkiem, gdzie znaleźliśmy naszych 

kosynierów śpiewających: „Kto się w opiekę... Właśnie pozostały mi w pamięci słowa, które - zbliżając 

się tam – zasłyszałem: „Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga"...  

Kościółek był otoczony wałem a z wału widać było o dwie wiorsty naszą armię stojącą. Naprzód chmara, 

bo przeszło tysiąc osób kosynierów, za nimi kawaleria, a w bok strzelcy.  



 

Właśnie gdy stanęliśmy na wałach, jakiś kosynier ujrzawszy nas, zawołał: .„rejterada!", a chociaż głos 

jego nie mógł być słyszany przez oddział tak daleko stojący, to jednak jakby na zaklęcie widziałem, jak 

w tej chwili cała kawaleria poczęła co sił stało uciekać, a tuż za nią kosynierzy zbili się w kupę i się 

zakotłowało jak w garnku. Wszystko to poczęło się cofać, wkrótce ta kupa kosynierska rozdzieliła się 

na trzy wielkie kupy: do pierwszej należeli ci, którym najpilniej było za kawalerią podążać, druga za nią 

i trzecia. 

A tu od kościółka wymaszerowali kosynierzy pojedynczo za nimi, ale i kozunie w tej chwili się 

pokazali po bokach, na widok których ktoś potrafił tę uciekającą tłuszczę kosynierów na chwilę 

wstrzymać, ale i w tejże chwili znikli Kozacy z horyzontu. Wszystko to obserwowałem z wałów, gdyż ze 

znużenia iść nie mogłem, opatrywaliśmy przy tym rannych.  

Nareszcie i my trzej pozostali żuawi ruszyliśmy i ze dwóch rannych z nami podążało, ale trudno nam 

było dawać im pomoc, gdyż sami byliśmy bez sił. Nawet i w ucieczce niełatwo kupą iść i zanim wszyscy 

ruszyli, już i my zdążyliśmy do kupy. Był tam jeden wóz, na który zabrano szesnastu rannych i nam 

zrobiono ten zaszczyt, że posadzono na wóz, lecz z powodu niewygody, tak własnej jak i rannych, 

woleliśmy, dobywając ostatnich sił, iść pieszo.  

Nie sądźcie jednak czytelnicy, aby z tego dwutysięcznego oddziału idącego na zdobycie 

Miechowa tylko nas siedemdziesięciu tam posłano dla spełnienia tego czynu - nie, oprócz nas inną 

ulicą posłano dwa plutony kawalerii, złożone z sześćdziesięciu ludzi, które także zrobiły atak i dotarły 

aż do rynku; czterej zdrowi i piąty ranny wrócili z miasta. 

Czy z naszego oddziału pozostał kto więcej oprócz nas trzech, nie umiem powiedzieć, nie udało mi się 

bowiem zebrać pod tym względem wiadomości. Wiem tylko, że spomiędzy rannych przyszedł do 

zdrowia Wędrychowski, drugi, jego brat także ciężko ranny umarł. 

Na tym skończyła się wyprawa na Miechów.  

Kogo tu winić? Nas? Cóż mogliśmy więcej zrobić, nadto cośmy zrobili? Kazano nam iść - szliśmy; 

innym kazano stać - stali. Żołnierz wtedy tylko jest winien, gdy nie słucha rozkazu, myśmy słuchali. 

Kurowskiego? Zapewne, bo wiedząc, że nie umie, nie tylko był głupi obejmując dowództwo, ale 

postąpił sobie nikczemnie, bo na niego spada współwina za krew przelaną i wymordowany kwiat 

bohaterskiej młodzieży (…)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marek Hołda En avant, zouaves! – bój o cmentarz. Szkic do obrazu 

8. 

Moszyński Jerzy (1847-1924), publicysta, konserwatysta i ziemianin. Urodzony w Krakowie, był synem Piotra, właściciela dóbr na Ukrainie, 

zesłańca na Syberię. Jako uczeń Gimnazjum św. Anny chciał iść do powstania, tak jak jego starszy brat Emanuel (który zginął w bitwie pod 

Miechowem), ale rodzina skutecznie się temu sprzeciwiła. 

Słowo prawdy 

(…) Opowiedział, że widział maszerującego mojego brata.  

- Nie bójcie się o niego – mówił – nic mu nie będzie, maszerując  najspokojniej zajadał kiełbasę. 

Następnie opowiadał, że widział jakiegoś kilkunastoletniego chłopaka maszerującego boso, 

który za całe uzbrojenie miał gwóźdź nabity na kiju, a za całe umundurowanie kokardę amarantową i 

białą przypiętą orzełkiem polskim do ramienia i ciągle z dumą spoglądał to na gwóźdź, to na kokardę. 

Opowiadał wreszcie, że do sztabu Kurowskiego przyszła wiadomość, że jenerał Bagration, 

obsadziwszy tylko jednym batalionem Miechów, wyruszył w nocy całą swą siłą na Ojców. Powzięto 

więc zamiar skorzystania z tego i marszem nocnym wyminąć atak Bagrationa i zdobyć Miechów 

broniony tylko przez słabą załogę jednego batalionu strzelców finlandzkich. W tym celu podzielono 

oddział na dwie części. Główna siła pod Kurowskim i Rochebrunem miała napaść od traktu 

krakowskiego; druga część, głównie złożona z kawalerii pod dowództwem Mięty i Lipczyńskiego, 

miała obejść Miechów i zaatakować od tyłu. Wszystko to miało być wykonane pod osłoną nocy. 

Przypuszczam, że cały ten plan był Michała Dobrzańskiego, który ujrzał w nim jedyną sposobność do 

zaatakowania Moskali przeważającymi siłami, a nie do uzyskania częściowego sukcesu. Zapewne 

sądził, że wówczas można by resztę idących na bezowocną śmierć ludzi wycofać z honorem do 

Krakowa i zaniechać dalszego marnowania najszlachetniejszej krwi polskiej. Plan ten jednak o tyle się 

tylko udał, że zdołano wyminąć w marszu na Miechów główne siły Bagrationa maszerujące na Ojców. 



 

Marsz jednak kolumny Kurowskiego przedłużył się niespodziewanie. Zamiast napaść na Miechów pod 

osłoną nocy wykonano atak od szosy krakowskiej już w biały dzień. Moskale byli przygotowani na 

atak. Obsadzili oni budujący się kościół na cmentarzu, w którego murze zrobili strzelnice. Kosynierzy, 

pomiędzy którymi był sam kwiat młodzieży akademickiej, a miedzy innymi mój dobry znajomy jeszcze 

z lat dziecinnych Kazimierz Straszewski, rzucili się z bohaterską odwagą na cmentarz, na którym 

kilkudziesięciu ich poległo,  miedzy innymi K. Starszewski. Rochebrun, mając u swego boku mego 

brata Emanuela i Jana Tomkowicza, zapuścił się ze swymi żuawami w ulicę Miechowa ostrzeliwaną  z 

dwóch stron przez zatarasowanych po domach strzelców finlandzkich. Jakim sposobem z życiem 

wyszedł z tej rozprawy, nie wiem, ale to pewne, że należał do tych, których kule się nie czepiały. U 

jego boku zginął mój brat, a prawie jednocześnie Jan Tomkowicz. 

(…) O tym wszystkim nikt prawie jeszcze nie wiedział w Krakowie, gdy kołysany błogą nadzieją 

tryumfów powstańczych położyłem się spać zaraz po kolacji. Siostry moje pojechały na herbatę do 

wujostwa Karwickich mieszkających we własnym domu na ulicy Grodzkiej. Naraz około godziny 11 

wieczór budzi mię mój nauczyciel p. Michał Szmitt i mówi wzruszony: 

- Emanio zginął, Jaś zginął, Michał Dobrzański zginął, Kazimierz Straszewski zginął; cały oddział 

Kurowskiego rozbity i ucieka do Krakowa. 

(…) Nazajutrz dowiedziałem się, że siostry moje, wracając z herbaty od wujostwa Karwickich, spotkały 

na ulicy Grodzkiej dwie fury z rannymi spod Miechowa.  

(…) Cały Kraków pogrążył się w żałobie, setki rannych zwożono ze wszystkich stron i umieszczano w 

szpitalach, tysiące zdrowych internowano w ujeżdżalniach wojskowych. Po kościołach odprawiały się 

nabożeństwa za poległych synów i braci. Zaraz w środę popielcową ojciec mój, wzruszony do głębi tym 

nieszczęściem, ale znoszący je ze zwykłym poddaniem się woli Bożej, udał się do komendanta 

krakowskiego korpusu, jenerała Bamberga, który napisał dla Józefa i Łukasza Dobrzańskich list 

polecający do rosyjskiego jenerała Bagrationa. Z tym listem pojechali oni natychmiast do Miechowa 

dla otrzymania autentycznych wiadomości o losie mojego brata. W Miechowie zastali tylko zgliszcza, 

Moskale bowiem, mszcząc się za napad powstańców, podpalili miasto. Tylko niektóre domy na rynku 

ocalały. Wśród tych zgliszczy obozowała pijana tłuszcza sołdactwa rosyjskiego, rozwścieczona do tego 

stopnia, że czterech oficerów z rewolwerami musiało konwojować Dobrzańskich, żeby ochronić ich 

życie przed krwiożerczością Moskali. Poszli na cmentarz, gdzie zastali dwa duże doły, jeszcze 

niezasypane, w których złożono 180 ciał poległych naszych braci obdartych do naga. Z jednego dołu 

sterczało pośród trupów skostniałe ciało Kazimierza Straszewskiego zupełnie w pozycji stojącej. 

Żołnierze nie chcieli za żadne pieniądze przerzucać trupów dla odnalezienia ciała mojego brata. Łukasz 

Dobrzański poznał sterczącą spomiędzy trupów rękę swojego bliźniaka Michała w rękawiczce 

wojskowej, ale nie chciał go rozdzielać od towarzyszy jego bohaterskiej śmierci. Oficerowie rosyjscy, z 

powodu listu jenerała Bamberga, byli dla nich bardzo uprzejmi. Od nich też, jako od naocznych 

świadków, dowiedzieli się o szczegółach śmierci mojego brata i Jana Tomkowicza. Mój brat trafiony był 

najpierw w bok, a gdy się oparł o mur, druga kula trafiła go w głowę i powaliła na ziemię. Jan Tomkowicz 

prawie jednocześnie z nim był śmiertelnie ranny i umierał, gdy go mieli brać do niewoli. Szczegóły te 

potwierdził potem w Krakowie Rochebrun, który wystawił akt zejścia mojego brata. Wojskowy doktor 

rosyjski, który przebiegowi bitwy przypatrywał się z okna pierwszego piętra na rynku, opowiadał 

Dobrzańskim, że gdy już wszyscy powstańcy zostali z miasta wyparci, wjechał konno na rynek Michał 

Dobrzański. Z początku przypuszczano, że jest to jakiś parlamentariusz i nie strzelano do niego. Ale gdy 

zaczął strzelać z rewolweru do stojących w oknie oficerów, dano do niego ognia i powalono z konia. 

Pod przygnębiającym wrażeniem wrócił z Miechowa Łukasz Dobrzański. Mówił, że widział pobojowisko 

po bitwie pod Solferno w 1859 r., ale niczego podobnego i wielką zgrozą przejmującego nie widział w 



 

życiu, jak te trupy poległych obdarte do naga, jak ta pijana i wściekła tłuszcza żołdactwa moskiewskiego 

obozująca wśród dymiących zgliszczy Miechowa. 

 

Marek Hołda Bitwa – ulica Skalbmierska 

9. 

Ostrowski Aleksander (ur. 1845), student Uniwersytetu Jagiellońskiego, podoficer strzelecki, uczestnik bitwy miechowskiej. 

Atak na Miechów 17 lutego 1863 r. 

(…) Już wieczór, wydawało nam się, że coś zanadto długo maszerujemy, bo prawie wszyscy 

wiedzieliśmy, iż Miechów jest od Ojcowa tylko o trzy mile oddalony, więc najpóźniej około godziny 9  

wieczór powinniśmy byli stanąć pod Miechowem. Tymczasem północ się zbliża, a my jeszcze ciągle 

maszerujemy, głodni i piekielnie zmęczeni. Przy najmniejszym zatrzymaniu się kolumny, setki 

pomęczonych kładą się wśród drogi, zasypiają na poczekaniu, a chcąc dalej wyruszyć,  musieliśmy tych 

biedaków podnieść i pod ręce dalej prowadzić. Koło północy dowlekliśmy się dopiero do wsi Czaple, tj. 

do połowy drogi do Miechowa, gdyż całkiem niepotrzebnie prowadzono nas naokoło po najgorszych 

drogach, jak gdyby z rozmysłem chciano cały oddział w marszu wytępić. W czasie między 10 a 12 

godziną w nocy jedna sotnia Kozaków byłaby nas w puch rozbiła – tacy byliśmy strudzeni. 

(…) W Czaplach wyznaczono trzygodzinny odpoczynek. Tutaj sztab poszedł do dworu na kolację, dla 

Żuawów postarano się o schronienie w budynkach gospodarskich, dostarczono im chleba i wódki, zaś 

o strzelcach i kosynierach pies nawet nie pomyślał, lecz zdano nas tylko na opatrzność Boską. Oburzeni 

tym niedbalstwem naszych oficerów szukaliśmy na własną rękę jakiegoś posiłku i schronienia. Na nasze 

szczęście spotkaliśmy ludzi dworskich, którzy nieśli cebry z wódką dla Żuawów. Będąc podoficerem, 

kazałem się im zatrzymać, a wszyscy z mojego plutonu napełnili manierki siwuchą, łyknęli po kilka 



 

haustów, zakąsili po kawałku chleba z torb wydobytego, którym jeden z drugim po koleżeńsku się 

podzielił, wreszcie w pomieszkaniu ekonoma na gołej podłodze każdy legł jak nieżywy.  

 O godzinie 3 nad ranem zbudzono nas i na pół senni dalej w drogę. O samym świtaniu 

zatrzymano nas znowu, bo na jakie dwie wiorsty przed nami leżał upragniony Miechów. Ta nazwa jak 

iskra elektryczna oddziaływała na nas; zapomnieliśmy o zmęczeniu i wygłodzeniu, ręce i nogi 

przeziębnięte w momencie się rozgrzały, każdy opatrywał strzelbę i przygotowywał naboje. 

 Kurowski nie chciał jednak ani w nocy, ani przy pierwszym brzasku atakować nieprzyjaciela, 

czekaliśmy więc, dopóki biały dzień nie zajaśniał. 

 Był to pamiętny ostatni wtorek, dnia 17 lutego 1863 roku! 

 Zanim wydano rozkaz do ataku, koledzy i znajomi biegali wzdłuż kolumny, ściskając się za ręce 

i żegnając na wypadek śmierci w boju. 

(…) Teraz pędem zbliżyliśmy się do miasta, a kiedy stanęliśmy w tym punkcie, gdzie gościniec zniżył się 

ku miastu, zza płotów i domów posypał się grad kul, które to obok twarzy, to ponad głową, to około 

nóg, świszcząc i gwiżdżąc na różne tony, jak osy przelatywały. Przyznać się muszę, że w pierwszej chwili 

ten atak wrogi dziwne na mnie wywarł wrażenie, apatia mnie opanowała, bezwiednie wraz z innymi 

postępowałem naprzód, z odwiedzionym kurkiem, lecz nie strzelając, bom wiedział, że z tej odległości, 

jaka nas jeszcze dzieliła od Moskali, moja pojedynka nawet by do nich nie doniosła. Za każdym świstem 

przelatującej koło ucha kuli schylałem się, a to w bok, to naprzód, a widziałem, że towarzysze to samo 

robili. Rzucaliśmy się jak szaleńcy. 

(…) Tegoż dnia poległo z naszej strony w Miechowie sto kilkadziesiąt ludzi, do niewoli pojmali Moskale 

kilkudziesięciu, z którymi się rozjuszone żołdactwo w pierwszym dniu bezlitośnie obchodziło; rannych 

dobijali, obdarłszy wszystkich prawie do koszuli. Moskale, upojeni zwycięstwem i gorzałą, 

kilkudziesięciu naszych poległych zawlekli do studni, którą potem kamieniami i ziemią zawalili, wreszcie 

podpalili miasto i mieszkańcom płonących domów ratować się nie pozwolili (…) 

 



 

 

Marek Hołda  Potyczka pod Miechowem 

10. 

SKAŁKOWSKI Tadeusz Antoni (1845-1909), powstaniec styczniowy, adwokat, publicysta, poseł na Sejm Krajowy Galicji. Urodzony                                

w Tarnowie, brał udział w ataku na Miechów, walczył w kompanii strzelców "Dzieci tarnowskie" 

Szkice z niedawnej przeszłości: 1863-1864 

(…) Gdyśmy już byli w niewoli moskiewskiej zabrał głos więzień najmłodszy z naszego grona:  

- Świetnym był atak na cmentarz i kościół, wykonany podczas bitwy miechowskiej przez 

żuawów i jedną kompanię kosynierską. Pozycję wspomnianą obsadziła Moskwa przez 150. finlandzkich 

strzelców, którzy wraz z dragonami i gwardią carską stanowią jądro armii. Z naszej strony nacierała 

równie wielka ilość młodzieży, po raz pierwszy będącej w ogniu, a jednak pomimo rzęsistego gradu 

celnych kul, w parę minut zdobyto całe to silne stanowisko. Moskale straciwszy kilkunastu, od naszych 

kos i bagnetów, zemknęli w popłochu do miasta. W ślad za nimi postępowała kolumna powstańcza. 

Na cmentarzu ucichł gwar walki i huk wystrzałów. Lekki powiew wiatru odsunął gęste kłęby 

prochowego dymu, obfite żniwo śmierci zaścielało rolę umarłych. Tuż pod samym kościołem 

moskiewskie trupy. Bliżej drogi i wału cmentarnego ciała zabitych i rannych powstańców. Drogo 

opłaciliśmy chwilowe zwycięstwo, kule moskiewskie wyszczerbiły znacznie nasze szeregi. 

Pomiędzy rannymi i ja się znajdowałem, powalony kulą, która trafiając w blaszaną ładownicę 

przebiła takową i dopiero na sztylecie zatkniętym za pasem, wstrzymała się strzaskawszy jednak sztylet 

w kawałki. Uderzenie było tak gwałtowne, że sądziłem zrazu na wylot przestrzelonym i zdziwiłem się 

wielce nie znajdując rany. Lecz odchyliwszy suknie ujrzałem strumień krwi oblewający piersi moje, lewa 

ręka obwisła bezwładnie. Teraz dopiero uczułem, że oprócz kuli powstrzymanej sztyletem, 

równocześnie otrzymałem dwie inne, które przeszyły moją rękę i lewy bok. Inna kula, łaskawsza, 

poprzestała na potarganiu pugilaresu i kieszeni. Inna wreszcie tylko kaptur od burki cokolwiek 

rozstrzępiła. Przysłuchując się łoskotowi zaciętej strzelaniny w mieście, kładłem śnieg na usta i czoło 

rozpalone. Przytomność nie opuszczała mnie, ale słabłem widocznie. Lżej ranni towarzysze broni 



 

przywlekli się ku mnie, dla udzielenia pomocy, lecz wszelkie usiłowania w celu zatamowania upływu 

krwi były daremne. Widząc się trafionym tuż obok serca, uważałem ranę jako śmiertelną. Położyłem 

się, zamknąłem oczy i oczekiwałem końca. 

- Umarł już - rzekli po chwili koledzy.  

- Jeszcze żyję – odpowiedziałem - ale wnet się umrzeć spodziewam. Jak tam słychać z losem 

bitwy, przy kim wygrana? 

- O ile z kierunku i rozległości strzałów wnioskować można - to trwa dalej na wszystkich 

punktach i jest nierozstrzygniętą. 

Rzeczywiście walka toczyła się ciągle, a zbłąkane kule przelatywały często nad naszymi 

głowami. Zagrzmiała straszliwa salwa, potem ucichło na chwilę i znów tenże sam łoskot ognia 

karabinowego, ale nam coraz bliższy. Były to pierwsze oznaki przegranej. 

Myśl, że mogliśmy wpaść w ręce Moskali, dodała nam nowych sił. Lubo z trudnością 

podniósłszy się poszliśmy w tę stronę, gdzie był ambulans naszego oddziału. Sam nie wiem, jakim 

sposobem potrafiłem wyleźć na wóz i na nim się ułożyć. Nie było już czasu na opatrywanie ran. Moskale 

z kolei atakowali powstańców. Nawet kozactwo poważyło się wyjrzeć za rogatki, lecz straciwszy 

jednego ze swoich, jeszcze prędzej powróciło i zaniechało zaczepki. 

Napełnione rannymi wozy ruszyły ku Krakowa. Każde wstrząśnienie na grudnej drodze 

wywoływało u mniej cierpliwych, bolesne jęki. Ci, których nie można było unieść z pobojowiska, zostali 

dobici przez Moskali, jeżeli pierwej wystrzałem z pistoletu nie odebrali sobie życia. 

Przeszło pół mili od Miechowa jest wieś Szczepanowice. Tam we dworze  założono tymczasowy 

lazaret polowy. Gdy mnie towarzysze broni zdjęli z wozu i zanieśli do dworu, zastałem wszystkie pokoje 

pełne rannych. Lekarze krzątali się z pomocą. Rozcinano ubrania, zawiązywano rany, tamowano krew 

lub wyjmowano kule. Całe powietrze przesiąkło tą dziwną wonią krwi, która jakiś odrzucający wpływ 

wywiera. Ponieważ wszystkie łóżka, sofy, kanapy, a nawet i krzesła były zajęte, więc złożono mnie na 

podłodze. Byłem tak dalece bezwładny, że nawet głową poruszyć nie mogłem. Lekarz żuawów ubrany 

w pancerz stalowy, który go podczas bitwy ochronił od śmierci, gdyż kula ześlizgnęła się po stali, 

obandażował moje rany i upływ krwi powstrzymał. 

Jeszcze dwie godziny prawie byłem zupełnie przytomny. Przyglądałem się operacjom 

lekarskim, mówiłem do otaczających mnie, jednemu z kolegów oddałem moje pistolety. Ale później 

uległem gorączce i nie wiedziałem zupełnie, że oddział poszedł dalej, rannych powieziono do Krakowa, 

mnie zaś jako nazbyt osłabionego musiano pozostawić. W nocy przebudził mnie blask łuny płonącego 

Miechowa. Moskale obchodzili zwycięstwo mordem, rabunkiem i pożogą. 

Nazajutrz prosiłem gospodarza, aby mnie do Krakowa odesłał. Odpowiedział, że uczyni 

wszystko, co można, lecz było już za późno. Patrol kozacki przejeżdżając przez wieś, nakazał sołtysowi, 

aby pod karą spalenia wsi odstawiono wszystkich powstańców, którzy by się tu mogli znajdować. Jakoż 

niebawem weszło kilku chłopów i oznajmili mi, że mam jechać z nimi nie mówiąc dokąd i w jakim celu. 

Dorozumiałem się łatwo treści tego wezwania, więc bez oporu wsiadłem na wóz, a gdy zwrócono na 

drogę do Miechowa byłem już pewny mego losu (…)  

(…) Pędem potoczył się wóz w miasto. Po obu stronach gościńca sterczały szczątki spalonych domów, 

nagie kominy otoczone popiołem i głowniami. Po gruzach plądrowało jeszcze żołnierstwo, rozbite 

sprzęty świadczyły o niedawnym rabunku. Trupy zabitych lub zamordowanych powstańców leżały po 

drodze odarte z odzieży, zeszpecone i pokaleczone, bo barbarzyńcy Moskale nawet na trupach swą 



 

wściekłość wywierali. Psy domowe okrążały z dala te ciała  wietrząc żer, ale szlachetniejsze od Moskali 

jeszcze nie tknęły się pobitych. 

Te obrazy mijały szybko przede mną, wjechałem w rynek, gdzie przy rozłożonych ogniskach 

grzało się żołdactwo. Rynek także zupełnie zniszczony, tylko dwie kamienice przypadkowo ocalały. 

Przyjęto mnie dzikim okrzykiem radości, bo byłem pierwszym jeńcem przywiezionym do miasta. 

Zewsząd zbiegano się oglądać Lacha sypiąc mnóstwo obelg i naigrywań. Szczególnie żołnierze z pułku 

smoleńskiego, wsławionego pożogą wielu miast i wiosek, odznaczali się brutalstwem i bezczelnością. 

Jeden zaś chcąc mi zapewne dobitnie okazać całe oburzenie, jakim go przejmował widok 

zbuntowanego przeciw carskiemu majestatowi człowieka, uderzył mnie po dwakroć w głowę tak silnie 

kolbą karabinu, że kość czaszki zagięła się pod gwałtownością ciosów. Znając Moskali byłem 

przygotowany na wszystko, to też zachowałem się spokojnie obojętnie, nawet uważając całe to 

przyjęcie jako wstęp tylko do nowych udręczeń. Stało się jednak inaczej. Przywitanie smoleńca było już 

kulminacyjnym punktem mojego nieszczęsnego położenia. 

Wóz zawrócił przed główną kwaterę, umieszczoną w kilku obszernych domach obok klasztoru 

i kościoła. W skutek położenia na uboczu ocalały te zabudowania od pożogi. Kilkunastu oficerów, 

konno, pieszo, w ogromnych baranich czapkach lub francuskich kepi, kręciło się wśród żołnierstwa na 

obszernym podwórzu. Kazali stanąć, odpędzili nazbyt ciekawych i natrętnych żołnierzy i krzyknęli na 

chłopów, aby mnie co prędzej zanieśli do koszar. Na głos energicznego rozkazu zeskoczyli chłopi 

pochwycili mnie za ręce chcieli prowadzić, a gdy im nadążyć nie mogłem, podnieśli mnie za ręce do 

góry i tak wiszącego zawlekli.  Zelektryzowani moskiewską komendą nie uważali, że skutkiem takiego 

przeniesienia rany moje na nowo się otwarły i świeżą trysnęły krwią. Złożyli mnie na słomie w wielkiej 

izbie kasarni i odeszli. Podczas tego jeden z Moskali ukradł torbę moją wraz z zawartą w niej bielizną. 

W kilka minut przyszedł felczer, ogolił mi głowę, obwiązał rany. Jeden z oficerów poczęstował 

mnie szklanką herbaty i kawałkiem czarnego chleba. Pokrzepiony cokolwiek, położyłem się, aby 

odpocząć po tylu wrażeniach i pomyśleć nad nagłą zmianą stosunków. Przed tygodniem byłem 

spokojnym obywatelem Galicji, przed dwoma dniami jeszcze, byłem żołnierzem powstańczego wojska, 

dziś jestem niewolnikiem Moskwy. Czymże będę jutro? Któż wie, azali opiłe żołdactwo nie rozszarpie 

mnie na bagnetach lub nie wrzuci w płomień dogorywających zgliszczy? Lecz wnet osłabienie 

przemogło, usnąłem twardo i nie ocuciłem się aż nad wieczorem. 

Leżałem na ogromnej pryczy, mogącej wygodnie kilkunastu pomieścić, cokolwiek słomy 

stanowiło pościel, deska zastępowała poduszkę. Podesłałem więc kożuch, a przykryłem się burką. Tak 

urządziwszy się, o ile to jedną ręką wykonać się dało, nie mogłem uskarżać się na los mój, zwłaszcza, 

że dwaj tuż obok mnie leżący powstańcy, w gorszych jeszcze znajdowali się stosunkach.  

(…) I znowu minął dzień cały bez żadnej zmiany. Wieczór dopiero przywieziono kilkunastu rannych, 

których Kozacy wyszukali po dworach lub chłopi na ich rozkaz odstawili. Że, zaś często przy rannym 

powstańcu zostawał dla pielęgnowania i opieki przyjaciel lub kolega, który towarzysza broni w 

nieszczęściu opuścić nie chciał, wiec i tych także ujęli Moskale, chwytając zarazem po drogach, gdzie 

tylko kogo dopaść zdołali. Tak napełniła się cała izba jeńcami pomimo, że po bitwie nikt się nie dostał 

do niewoli. Wina w tym naczelnika powstańców, który nie postarał się nawet o dostateczną ilość 

furmanek dla przewiezienia rannych, ale zostawiał ich bez potrzeby po dworach lub nawet własnemu 

poruczał przemysłowi. 

Przybyłych rannych kładziono jednego po drugim na pryczę tak, iż leżeli podwójnym szeregiem, 

stykając się prawie głowami.  

(…) Brakło miejsca, więc musieliśmy przysuwać się bliżej, każde poruszenie musiało dotknąć sąsiada.  



 

(…) Na trzeci dzień po bitwie wchodził kniaź Bagration w zgliszcza Miechowa, zdał raport do Warszawy, 

że buntownicy spalili miasto, za którą to zbrodnię ukarali ich dzielni obrońcy prawnego porządku w 

Polsce, waleczni żołnierze carscy. Zapewnił także, że w całym krakowskiem panuje spokój wzorowy, że 

powstanie na zawsze przygnębione. Za tak wielkie usługi zaszczycono kniazia awansem na stopień 

jenerała brygady. Żołnierze Bagrationa chcieli oglądać buntowników, wnet izba nasza napełniła się 

tłumem opojonej dziczy, która ze wszech stron nagabywała nas rozlicznymi zapytaniami, groziła 

szubienicą, obrzucała nawałem przekleństw. Zauważyłem, że najbezpieczniej było udawać śpiącego i 

nic nie odpowiadać. Leżący obok mnie ułan powstańczy z nogą strzaskaną, wdał się w rozmowę z 

Moskalem. Ten przekonywał go długo o wielkości zbrodni, jakiej się dopuścił przez udział w powstaniu. 

Wreszcie, aby poprzeć swoje argumentacje poskoczył, pochwycił biedaka za długie włosy, podniósł 

prawie do góry i rzucił nim ze złością. 

(…) Pomimo tak przykrych stosunków wiara nasza nie upadała na duchu. Owszem znosiła cierpienia z 

godnością, jaka przystoi cierpiącym za świętą sprawę. Wyrodziła się jednak między nami obojętność, 

która graniczyła z zimną zupełnie nieczułością tak względem siebie samego, jak też i względem 

najbliższych sercu.  

(…) Dolegliwości, jakie dręczyły biedną wiarę naszą, były bardzo rozmaite. I tak np. Feliks K. z 

krakowskiego, przestrzelony przez usta i gardło, nie mógł posilić się tą nędzną strawą, jaką nam 

podawano i ledwo nie zmorzył się głodem, gdyż musiał się ograniczać na kilku łyżkach kapuśniaku. 

Jeden z warszawiaków, uczeń zakładu botanicznego, dopadnięty po bitwie przez kozaków tuż za 

miastem, został porąbany pałaszami, następnie odarty zupełnie z ubrania i tak przez całą dobę leżał na 

śniegu, w skutek czego odmroził wszystkie członki.  

(…) Wszyscy zaś musieliśmy znosić przez cały dzień prawie urągania i obelgi ze strony żołnierstwa, a 

nawet i kobiet żołnierskich, które wyrzucały nam, że z naszej przyczyny tylu Moskali zginęło, a tylu 

jeszcze w lazarecie. Pomimo tego nikt nie słyszał z naszej strony jęków boleści lub narzekania rozpaczy.  

Przeszło tydzień pozostawaliśmy w takim stanie, gdy oznajmiono nam, że będziemy 

przeniesieni do szpitalu. Zadziwiła nas ta zmiana, której się bynajmniej nie spodziewaliśmy. Pytaliśmy 

o przyczynę tej łaski. Spowodowało ją przybycie Felicjanek z Warszawy, które nam wyprosiły u 

Bagrationa tę folgę. Jakoż w samej rzeczy dano nam szpital, gdzie każdy miał oddzielne łóżko, siennik, 

poduszkę słomianą i nakrycie. Zakonnice zarządziły kwestę po dworach dla zebrania żywności. Same 

zajęły się gotowaniem, gdyż spalone miasto stało pustką, a ludność rozpierzchła się. 

Kniaź Bagration, który podobnie jak wszyscy oficerowie zyskał nie mało na rabunku miasta, 

ustąpił część łupu dla powstańców, przysłał cukru i herbaty, nawet codziennie odwiedzał nas, uwolnił 

od nieznośnego towarzystwa żołnierzy przeznaczając wartę, która miała surowy nakaz nikogo nie 

wpuszczać, dozwolił lekarzowi powiatowemu zająć się naszym zdrowiem. 

Taki zwrot w postępowaniu pana jenerała dozwalał wnosić, że może zdołamy wydobyć się z 

niewoli i być jeszcze pożytecznymi Ojczyźnie. Całą prawie zasługę tej zmiany zawdzięczaliśmy 

Felicjankom, które z bohaterską odwagą nie wahały się stanąć w pośrodku dziczy moskiewskiej i 

przypomnieć jej dowódcy obowiązki ludzkości. Odtąd nawet Moskale przeznaczeni na wartę, byli dość 

względni i grzeczni, wyjąwszy smoleńców, którzy z barbarzyńskim szyderstwem opowiadali nam jak 

trupy powstańców leżały przez trzy dni niepogrzebane, oddane na pastwę zwierząt, aż wreszcie 

wrzucono je do dołu, z obawy zapowietrzenia. Lecz żołnierze innych pułków nieraz przyjacielską 

prowadzili pogadankę. Nieszczęśliwe te ofiary carskiego despotyzmu nie mogły pojąć, dlaczego my 

dobrowolnie szliśmy na wojnę, a w przekonaniu ich czekało nas piekło za tę zbrodnię. Dowodzili nam, 

jak płonne muszą być wszelkie nasze usiłowania wobec niezwalczonej potęgi cara, który jest 

najpierwszym po Bogu.  



 

(…) Na pierwszego maja ogłosili Moskale amnestię. Chcąc dać dowód swej łaskawości, odesłali nas do 

Krakowa. Naród odrzucił amnestię, walka trwała dalej, a ci spomiędzy nas, którym jeszcze pozostało 

dosyć sił i krwi na nowo spieszyli w szeregi. 

11. 

SZULC Przemysław Aleksander (1848-1917), uczeń Gimnazjum św. Anny w Krakowie, uczestnik powstania styczniowego, służył jako strzelec 

w oddziale Kurowskiego. 

Trzynastoletni wojak 

Należąc wówczas do młodzieży szkolnej krakowskiej, zorganizowaliśmy  naprędce nieliczną  

garstkę towarzyszy, przeważnie  studentów gimnazjum  św. Anny i wyruszyliśmy z Krakowa do 

oznaczonego miejsca zbornego, na Kleparzu, skąd nocą udaliśmy się dalej do Ojcowa. 

Przybywszy tam, zameldowaliśmy zachowaniem wymaganej formy. Zapisano w księgi nasze 

nazwiska, po czym przedstawiono nas naczeln ikowi  Kurowskiemu, który robił m n i e  i k i lku 

towarzyszom nie mało trudności w przyjęciu nas do obozu z powodu młodocianego w i e k u ;  trudności te 

jednak niebawem ustąpiły, bośmy stanowczo oświadczyli, że o powrocie do domu nie myślimy. Potem 

rozlokowano nas na kwatery i przeznaczono młodszych towarzyszy do oddziału strzelców. 

(…) Mówiono ogólnie w obozie, że w Miechowie nie ma Moskali tylko mały oddział „objeszczyków” do 

strzeżenia granicy. Jakaż była nasza rozpacz, gdyśmy w mieście w wąskiej a długiej ulicy zostali 

przywitani ogniem karabinowym z rusztowania kaplicy cmentarnej, którą wówczas budowano, jako też 

z okien i dachów. 

Położenie było rozpaczliwe, narażeni byliśmy na niechybną śmierć, Moskali skrytych nawet 

dosięgnąć nie mogliśmy. Tylne szeregi widząc przed sobą gęsto padające trupy, rozprzęgły się i w 

nie ładzie pierzchły. 

Tak rozbici na dwie części, bowiem przednia część przedarła się do rynku w głąb miasta, schroniłem się 

z dwoma towarzyszami do pobliskiej  stodoły, niedaleko cmentarza i wyczekiwałem stosownej 

chwi l i ,  aby wydobyć się z tej niebezpiecznej kryjówki, śledząc każdy ruch wściekle uganiających się 

Kozaków za rozbitkami, których kłuli dzidami bez litości. 

Wskutek zbliżającego się pożaru ku stodole i nie dającego się bl iżej  opisać przestrachu, 

opuściłem swoją kryjówkę, a wydostawszy się ze stodoły na ul icę ,  biegiem bezmyślnie ku pożarowi i 

jak szalony  wpadłem do gorejącego domu, z którego właśnie różne przedmioty wynoszono. Tam 

spotkałem kobietę,  której padłem do nóg z prośbą, aby się mną zaopiekowała. Mąż tejże -  ślusarz czy 

kowal z zawodu, nazwiskiem Balcarek - nie chciał w pierwszej chwili u d z i e l i ć  mi pomocy n a r zekając, 

że powstańcy są przyczyną ich nieszczęścia, lecz ludzkie uczucia nad zrozpaczonym chłopcem (liczyłem 

naówczas zaledwie trzynaście lat  życia) przezwyciężyły niechęć Balcerka i w mgnieniu oka przebrał mię 

w rzemieślniczy kożuch i kapelusz (miałem na sobie burkę i czapkę kroju francuskiego). 

Pomagając im w wynoszeniu różnych sprzętów z k u ź ni  i domu mieszkalnego na dosyć odległy 

ogród, odgrywałem rolę ich robotnika i tym sposobem uniknąłem  śmierci, której ofiarą padli dwaj 

moi towarzysze z ukrycia. 

Balcarkowie lękając się odpowiedzialności, odesłali mnie  wkrótce do Kozłowa, do księdza 

proboszcza, a ten znowu do swoich znajomych pod Pilicę (…)  



 

 

Marek Hołda Bitwa - ulica Krakowska 
 
 
 
 
 
 



 

12. 
 

Szulc Wojciech, imię zakonne Serafin (1831–1905), kapelan powstańczy 1863, ksiądz diecezjalny, pamiętnikarz. 
 

Pamiętnik kapelana księdza Serafina Szulca 
 
(…) Na dowódcę województwa krakowskiego przeznaczył tymczasowo Komitet pana Apolinarego 
Kurowskiego, obywatela ziemskiego, mieszkającego we wsi Tyniec w jędrzejowskim powiecie. Wkrótce 
miał go zastąpić wezwany z emigracji pułkownik Czapski człowiek wojskowy, na którego niecierpliwie 
oczekiwano. Pan Kurowski całą duszą i sercem Polak, dla niezawisłości i dobra Ojczyzny, gotów 
poświęcić całe swoje mienie, życie i wszystko co mu jest najdroższym. Chęci okazał najlepsze, lecz nie 
posiadał wiadomości wojskowych i doświadczenia w bojach. O wojnie miał wyobrażenie z powstania 
narodowego w poznańskiem, w którym walczył za niepodległość Polski przeciwko Prusakom w roku 
1848, pod komendą Ludwika Mierosławskiego. 

Naczelnik więc województwa krakowskiego pan Kurowski, po otrzymanej nominacji (…) po 
pewnym czasie założył obóz w Ojcowie.  

Ochotnicy licznie na ten punkt zborny przybywali z Królestwa, z Krakowa i z Galicji. 
Sprowadzeni kowale przysposabiali sieczną broń, powstańców formowano w sekcje i w kompanie. Na 
komendanta placu i organizatorami wybrani panowie Winnicki i Gniewosz. Lecz główne i rzeczywiste 
kierownictwo organizacji wojskowej, powierzono panu Andrzejowi Łopackiemu, doświadczonemu 
oficerowi z wojska austriackiego, któremu pomagali panowie Groblewski i Rose. 
(…) Ja zaś, ksiądz Serafin Szulc, z zakonu oo. bernardynów, przybywszy do oddziału dla pełnienia służby 
kapelana wojsk narodowych, w te słowa powitałem zgromadzonych powstańców:  

Bracia Rodacy! Trzydzieści przeszło lat stękając ciężko pod jarzmem srogiego wroga Ojczyzny 
naszej, gorzko płakaliśmy przyciśnięci  żelazną ręką ciemięzcy. Dzisiaj wybiła nam godzina, uderzył 
dzwon powołujący wszystkich pod sztandar narodowy, na którym lśnią litery: Za naszą i waszą wolność.  
(…) Pułkownik Kurowski posiadał dobre chęci i dobre rozumienie sprawy, ale nie był wojskowym, 
niewłaściwym więc zaatakowaniem Miechowa, utracił tę podstawę, która dla Kościuszki w 1794 r. była 
głównym punktem wyjścia.  

Gdyby atak Miechowa w nocy był dokonany i to wszystkimi siłami, było prawdopodobieństwo 
jego wzięcia. Otoczeni i przestraszeni Moskale byliby się może poddali, tak sami przynajmniej potem 
mówili. 

Obeznany z miejscowością Matter, jako stamtąd pochodzący, prosił naczelnika, ażeby mu 
pozwolił zakrytym wąwozem, niepostrzeżenie od Moskwy, wprowadzić kosynierów aż w miasto pod 
kościółek, skąd nas później najstraszliwiej Moskale prażyli, lecz nie wiem dlaczego pan Kurowski nie 
zgodził się na jego propozycję. Matter był dzielnym młodzieńcem i wiernym synem Ojczyzny. Raniony 
w nogę pod Miechowem, wyleczył się w Krakowie i w pierwszy dzień Wielkiejnocy wyszedł z oddziałem 
Grekowicza na nowe boje. Pod Szklarami ugodzony został kulą w to samo miejsce, gdzie otrzymał 
pierwszą ranę. Padł na ziemię, nie miał go kto ratować, krew uszła, i tak zakończył życie na polu sławy 
ten waleczny żołnierz.  
(…) Po przegranej miechowskiej duch upadł, zaczęto szemrać i wszystko się już trudniej składało, a 
jenerał Józef Wysocki, mianowany przez Rząd Narodowy dnia 17 lutego naczelnym dowódcą sił 
zbrojnych na lewym brzegu Wisły, nie mógł już naprawić zepsutego stanu rzeczy (…) 



 

 

Marek Hołda Po bitwie – płonący Miechów 
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WEBERSFELD Edward (1845-1918), urodzony w Rzeszowie, syn austriackiego nauczyciela szkół ludowych w Galicji, wychowywany w 

spolszczonej rodzinie o silnych tradycjach niepodległościowych i narodowo-katolickich, po ukończeniu gimnazjum zaciągnął się wraz z 

przyjaciółmi do oddziału żuawów śmierci Rochebruna w Ojcowie. 

Wyprawa na Miechów 17 lutego 1863 

Na godzinę siódmą wieczorem dnia 2 lutego 1863 r., w święto Gromnicznej Matki Boskiej 

naznaczono nam punkt zborny na polach łobzowskich, w lewo od rogatki Kleparskiej. Już od szóstej 

przemykały się ulicą Długą gromadki po kilku młodych ludzi, dążąc na oznaczone miejsce zebrania.  W 

cieni chmurnej, bezksiężycowej nocy snuły się pomiędzy wierzbami polnej drogi różnorodne postacie 

bądź w pojedynkę lub w zbitych kupkach, zawierając znajomość z nowymi towarzyszami wspólnej 

wyprawy, gwarząc o przyszłych losach, osłoniętych nieprzejrzaną mgłą tajemnicy i stawiając pomyślne 

horoskopy dla podjętej z wrogiem śmiertelnej walki.  

(…) Żadnemu z nas i przez myśl nie przeszło, że w razie zetknięcia się z najmniejszym patrolem kozackim 

jesteśmy właściwie bezbronni i skazani na pewną zagładę. Dziwna wiara w Opatrzność ożywiała te 

młode serca i ze swobodnym umysłem, pełni otuchy przekroczyliśmy granicę Królestwa Polskiego, tuż 

za lasem. 

(…) We wtorek 16 lutego odnotowano wcześniej jak zwykle i przed godziną 12 wyruszył cały oddział 

drogą do Skały, zostawiwszy w Ojcowie chorych i kilkunastu ludzi dla strzeżenia nieopróżnionych 

jeszcze całkowicie magazynów. W Skale zatrzymaliśmy się do zmroku. Tam rozdano nam amunicję, a 

składała się ona z garści prochu, który pozawijaliśmy w końce chustek, z dwóch pełnych garści 



 

siekanego na prędce ołowiu i ze szczypty kapsli. Tak uzbrojeni ruszyliśmy pochodem na zdobycie 

Miechowa, obsadzonego przez dwie roty strzelców finlandzkich, najlepszego żołnierza rosyjskiego i 

przez sotnię Kozaków. 

Późną nocą przystanął oddział w lesie za wsią Czaplą, gdzie odgotowano naprędce, rozdzielono do 

manierek okowitę i po stosownej przemowie Kurowskiego, zagrzewającej nas do męstwa, ruszono 

zmienionym szykiem w dalszą drogę. Żuawi, którzy w dotychczasowym marszu tworzyli tylną straż, 

zostali teraz wysunięci na czoło i otwierali pochód oddziału. 

Opuściwszy las, równo z brzaskiem weszliśmy na obszerne pola, na których rozsiadły się w 

pewnych odstępach liczne sioła, zabudowane dostatnio i odznaczające się zamożnością gospodarzy. W 

oddaleniu widniała przez zalegające jeszcze mgły wysoka wieża jakiegoś kościoła..., to Miechów, cel 

naszej wyprawy. 

(…) Podeszliśmy już pod miasto, otoczone z tej strony dość wysokim okopem, utworzonym przez 

naturę. Na całej linii cicho i spokojnie, jak gdyby tam, przed nami, rozciągało się królestwo umarłych -  

żadnego ruchu, żadnego znaku życia, tylko stado wron przelatywały tam i na powrót z piekielnym swym 

krakaniem...węszyły ucztę. Pod samym okopem przystanęliśmy. Rochebrune ściągnął szeroki dotąd 

łańcuch tyralierski i ustawił oddział w linię bojową, wstrzymując się z przekroczeniem wyniosłości aż 

do nadejścia całego oddziału. Gdy Kurowski zbliżył się na jakie trzysta kroków, pchnął Rochebrune 

czterech swoich żołnierzy na grzbiet wału dla rozejrzenia się w sytuacji, ale gorąca krew przemogła w 

nim względy osobistego bezpieczeństwa i zlazłszy z konia, pobiegł za nimi (…) 

(…) Jeszcześmy nie stanęli pewną nogą na okopie, gdy z umieszczonego tuż za okopem cmentarza 

posypał się na nas grad kul, dziesiątkując od razu nasz oddział. Moskale przyczajeni w pojedynkę za 

nagrobkami, drzewami i mogiłami, przetrzymali w spokoju zjawienie się Rochebruna z czterema 

naszymi, czekając z salwą na pojawienie się luźniejszych sił. Nastąpiła druga salwa i znów kilkunastu 

żuawów stoczyło się do rowu. Nie upłynęły dwie minuty, a została zaledwie połowa z oddziału, 

liczącego przed chwilą sto sześćdziesiąt wyborowej młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej. Reszta 

pozostałych rzuciła się bez zastanowienia na następstwa w środek cmentarza i tutaj rozgrywały się 

sceny graniczące wprost z nieprawdopodobieństwem. Chłopcy wpadli między groby i rozpoczęła się w 

pojedynkę bójka na pięści i kolby między nami a sołdatami. 

(…) Biegiem wzięliśmy ulicę, lecz gdy pierwsza czwórka zjawiła się na wylocie do rynku, zagrzmiała 

salwa ustawionej tam piechoty rosyjskiej i kilkanaście trupów potoczyło się po bruku. Zaraz potem 

nastąpiła druga salwa i nieunikniony nasz odwrót w popłochu. Teraz dopiero rozpoczęło się formalne 

polowanie na cofający się oddział. Moskale ustawiwszy jedną rotę swoich strzelców w rynku, obsadzili 

drugą rotą wszystkie domy wzdłuż ulicy, którą oddział nasz przechodził w miasto. Z każdego okna, z 

dymników, nawet z dzwonnicy kościelnej prażyli nas strzelcy finlandzcy, waląc jak do kaczek na 

bagnisku, sami bezpieczni pod osłoną ukrywających ich ścian. Złamany na duchu, przerażony tak nagłą 

klęską i mnogością krwawych ofiar, wycofał się młody żołnierz bezradny i zdemoralizowany. 

(…) Kurowski stał ze swoim sztabem z dala do placu boju, poza miastem, gdzie wyczekiwał na wynik 

zarządzonego ataku. Otrzymawszy szczegółowy raport o przebiegu nie bitwy, ale formalnej rzezi (boć 

trudno nazwać bitwą rozprawę, gdzie jedna ze stron walczących, a w tym wypadku oddział powstańczy, 

nie przyszła do możności prawidłowej palby), pchnął co prędzej jednego z licznych swych adiutantów 

do wyczekującego na rozkazy Ludwika Mięty, dowodzącego kawalerią i polecił mu wykonać szarżę na 

uszykowaną w rynku moskiewską kolumnę. 

- Jak to! Wąską ulicą mam wykonać atak na uformowaną piechotę? Ależ to szaleństwo! - 

zauważył Miętta. 



 

- Jesteś pan tchórzem! - rzucił Kurowski w uniesieniu. 

- Kto? Ja tchórz? 

Z tymi słowy spiął Miętta konia, szalonym karierem przypadł przed front swej kawalerii i 

zakomenderował: 

- Czwórkami, galopem, marsz, marsz! - i dobywszy pałasza, wpadł jak huragan w miasto. 

Lotem błyskawicy przeleciała kawaleria ulicą, nie ostrzeliwana przez ukrytych po domach 

Moskali, którzy na widok tego szalonego ataku potracili głowy. Wpadł w rynek...lecz tu musiał 

przystanąć dla rozwinięcia frontu dla szarży. Rota moskiewska dała ognia, kilkunastu jeźdźców spadło 

z koni, ale pluton sformował się i z okrzykiem „Jezus Maria”! wpadł jak lawina na karki Moskwy.  Atak 

był wykonany z niesłychanym impetem, mimo że szarżujących dzieliła przestrzeń zaledwie stu kroków 

od zaatakowanych.  Miętta przełamał kolumnę moskiewską, nasi ułani nasiekli sporo mięsa, ale 

wypadłszy drugą stroną rynku za miasto, obliczyli, że stracili ze stu dwudziestu towarzyszy, okrągło 

siedemdziesięciu sześciu. 

Taki był rezultat lekkomyślnej zachcianki Kurowskiego, który się uwziął zaznaczyć swoją 

działalność jakimś zwycięstwem, chociażby za cenę krwi i życia przeszło trzystu ofiarnych synów 

Ojczyzny. Sam pan dowódca ulotnił się szybko po wyniku ostatniego ataku i nikt go więcej nie wiedział 

przy resztkach oddziału.  

Trudno dziś notować nazwiska tych bohaterów, którzy uzbrojeni w drągi i najlichszą broń, 

podążyli tam, gdzie ich powołał obowiązek (…) 

(…) Z oddziału Żuawów, który wstępując w mury Miechowa, liczył stu sześćdziesięciu żołnierzy, padło 

osiemdziesięciu czterech, a rannych zostało trzydziestu jeden - po półgodzinnej bitwie wyszło z życiem 

czterdziestu pięciu. 



 

 

Marek Hołda Na zgliszczach miasta 


