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FILIPOWICE: 
Duża wieś położona w dolinie rzeczki Filipówki zwanej często „cudowną” bo podobno 
po używaniu jej wody ustępowały liczne dolegliwości. Wieś, swoją nazwę zawdzięcza 
prawdopodobnie założycielowi lub też właścicielowi Filipowi. Tutejsza legenda mówi 
że założycielem mógł być niejaki książę Filip któremu, bardzo spodobały się tutejsze 
tereny gdy polował w okolicznych lasach. Nazwisko Filipek przetrwało zresztą w Fili-
powicach do dziś. Pierwsze udokumentowane informacje o wsi pochodzą z ok. 1340 
r. i znajdują się w dokumentach kościelnych dekanatu nowogórskiego. Wynika z nich 
że Filipowice były wsią dużo bogatszą od innych (oddawały proboszczowi z Nowej 
Góry bardzo wysoką dziesięcinę). Wieś od początku należała do dóbr tenczyńskich 
i krzeszowickich. Swój znakomity rozwój i znaczne bogactwo mieszkańcy Filipowic 
zawdzięczali występowaniu w okolicy bogatych złóż surowców naturalnych, ich wy-
dobywaniu oraz własnej pracowitości. Od niepamiętnych czasów istniały we wsi ka-
mieniołomy tufu wulkanicznego często nazywanego tufem filipowickim,, lub „mar-
murem filipowickim”, który ze względu na swój piękny ciemnoróżowy kolor, łatwość 
obróbki i trwałość był doskonałym materiałem budowlanym. Wiele budynków w Fili-
powicach, bliższej i dalszej okolicy, jest zbudowanych z tego materiału. Do pomnaża-
nia bogactwa wsi przyczyniały się również lokalne kopalnie węgla kamiennego. Były 
one eksploatowane na skalę półprzemysłową w I połowie XIX w, choć dokumenty 
informują o wizycie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego który 2 VI 1787 osobi-
ście oglądał kopanie „węgli ziemnych” w czasie wizyty w Krzeszowicach. Wnioski są 
takie że górnictwem węglowym mieszkańcy Filipowic zajmowali się dużo wcześniej. 
Wtedy również król odwiedził sąsiednią Miękinię gdzie oglądał „łomy kamienne”. 
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Najbardziej znaną budowlą w Filipowicach jest Kościół pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny konsekrowany w 1953 roku. Wybudowany z tufu filipowickiego jest 
dziełem miejscowych kamieniarzy. Inicjatorem powstania parafii w Filipowicach był 
ksiądz Józef Gorzelany budowniczy „Arki Pana” w Nowej Hucie. Przy kościele w 1998 
roku z okazji milenium odsłonięto pomnik Chrystusa Króla Wszechświata ufundo-
wany przez mieszkańców oraz okolicznościowy kamień poświęcony mieszkańcom 
Filipowic którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej.

Z Filipowicami związani są m in.: 
• Znakomita aktorka MAGDALENA ZAWADZKA ur. 29 X 1944r (w Filipowicach 

znalazła się z matką z Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego)
• Ksiądz ANDRZEJ PLEWA długoletnim proboszcz zmarły w 2016. Pochowany na 

lokalnym cmentarzu 
• BRONISŁAW GAJ działacz samorządowy, wieloletni sołtys Filipowic, inicjator wielu 

cennych działań na rzecz sołectwa (patron miejscowego Domu Kultury)
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MIĘKINIA: 
Wieś położona na pd.- zach. zboczu doliny Miękinki, oraz na wsch. zboczu Miękiń-
skiej Góry. Wieś istniała już w XIV w. i rozwijała się w obrębie Nowej Góry. Pierwszym 
właścicielem tych terenów był ród Nawojów z Morawicy (późniejsi tenczyńscy). Od 
XIV w. wieś Miękinia była zawsze gromadą w gminie Nowa Góra lub Krzeszowice. 
Nazwa wsi wywodzi się na pewno z określenia terenu miękkiego, mokradła lub ba-
gienka. Nazwa ta byłaby w pełni uzasadniona warunkami panującymi na terenie wsi. 
Chociaż w niektórych dokumentach pojawia się nazwisko Mynkyna, doszukiwanie 
genezy nazwy wsi od tego człowieka który mógł być jej sołtysem lub założycielem 
jest mało prawdopodobne. Jednak całkowicie wykluczyć tej wersji nazwy wsi się nie 
da, bo z pierwszych wieków istnienia wsi nie zachowały się żadne dokumenty. 
Lata wspaniałego rozwoju Miękini przypadają na czas funkcjonowania kamienioło-
mu porfiru. Nowoczesne technologie, które wtedy tam stosowano były unikatowe 
nie tylko na skalę europejską ale i światową (kolejka linowa do transportu kamienia 
z Miękini do Krzeszowic, doskonałe kruszarki do kamienia itp.), to tylko niektóre przy-
kłady na poparcie tej tezy. 
Przy kamieniołomie rozwijało się życie kulturalne, działał teatr amatorski, klub spor-
towy „Porfir” Miękinia, Ochotnicza Straż Pożarna osiągająca znaczne sukcesy w za-
wodach pożarniczych różnych szczebli. O.S.P. obchodzi w tym roku 90-lecie swojego 
istnienia. Orkiestra dęta kamieniołomu założona w okresie międzywojennym stała 
się podstawą orkiestry dętej K.W.C. Czatkowice. Obecnie wizytówka Miękini to Ośro-
dek A.G.H., remiza O.S.P, Szkoła Podstawowa. Wieś jest terenem niewykorzystanych 
możliwości. Być może obecne władze Gminy Krzeszowice przyczynią się do ich wy-
korzystania.
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Z Miękinią związani są m in.:
• FABIAN ŁAGAN - dziejów, historyk ama-

tor, badacz dziejów wsi i okolicy
• JULIAN ZINKOW - autor opracowań 

o Krzeszowicach i okolicy
• WŁADYSŁAW TRYLIŃSKI - inżynier 

pracownik kamieniołomu autor wielu 
patentów m in. tzw. trylinki 

• ANIELA PIECHOTA - jedna z najstarszych 
mieszkanek Gminy Krzeszowice (w tym 
roku skończyła 105 lat)
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PRZEJŚCIE DROGĄ FIIPO-
WICKĄ DO MIĘKINI: 
Sąsiedztwo Filipowic i Mięki-
ni, a także przynależność do 
parafii Nowa Góra skazywały 
mieszkańców obu wsi na ko-
rzystanie z łączących je licz-
nych dróg i ścieżek. 
Z istniejących i wykorzystywa-
nych przez naszych przodków 
połączeń wiele obecnie jest 
pozarastanych trawą, chasz-
czami, samosiejkami chociaż 
żyjący mieszkańcy obu miej-
scowości dobrze pamiętają je 
tętniące życiem. Trzeba pa-
miętać o tzw. drodze „kościel-
nej” filipowickiej prowadzącej 
od Filipowic poprzez „Skałki” 
do Nowej Góry z odgałęzie-
niem w Dołach do przysiółka 
Stawiska. Bardzo ważna była 
droga „kościelna” prowadzą-
ca z Filipowic koło Pipkowej 
Skały, kapliczki koło szkoły do 
Nowej Góry. 
Obecnie te drogi są mniej wy-
korzystywane ale w dalszym 
ciągu stanowią połączenie 
z Filipowicami, są ścieżkami 
spacerowymi i turystyczny-
mi do ciekawych miejsc: kra-
jobrazowych, turystycznych 
i geologicznych. Przy tych 
dwóch drogach znajduje się 
osiem starych pamiątkowych 
kapliczek i krzyży ufundowa-
nych przez mieszkańców obu 
wsi. 

PRZEJŚCIE DROGĄ FIIPOWICKĄ DO MIĘKINI 



Stanowiąca obecnie główne połączenie Filipowic i Miękini to stara droga przez ka-
mieniołom. Pierwotnie prowadziła od kamieniołomu nad cmentarzem cholernym 
do centrum Filipowic. Według ewidencji 1938 roku korzystało z niej 315 osób, 
a w 1964 roku 104 osoby z Filipowic. Było i jest to najkrótsze połączenie wsi (według 
załączonej mapy odległość od kościoła w Filipowicach do kamieniołomu w Miękini 
wynosi ok. 4600m). Droga obecny kształt osiągnęła po 4- krotnym przesuwaniu jej 
w terenie na skutek zmian granic kamieniołomu. Wyasfaltowana w części ok. roku 
1975 była używana przy transporcie tufu „filipowickiego” z „Czerwonej Skały” do ka-
mieniołomu, dziś jest wyjątkowym miejscem spacerowym , widokowym, turystycz-
nym. Jest to również część zielonego szlaku rowerowego wokół Krzeszowic. Na ma-
pie zaznaczono ciekawe miejsca. Opisy niektórych z nich zostały umieszczone poniżej.

PRZEJŚCIE DROGĄ FIIPOWICKĄ DO MIĘKINI 



CMENTARZ CHOLERNY (CHOLERYCZNY):
Cmentarze lokowane były w w dużych odległościach od miejsc zamieszkałych, w po-
lach, na „skotnicach” (pastwiskach).Po wielu z nich nie pozostał ślad. 
Na cmentarzach grzebano również ofiary różnych epidemii „zaraz”, które nie oszczę-
dzały naszych miejscowości Takie „zarazy” panowały w naszym rejonie w latach 1750 
- 1753, ok. roku 1826 (epidemia tyfusu) ,oraz latach 1850-1855. W parafialnych do-
kumentach z tego czasu odnotowano zwiększoną umieralność w Nowej Górze, Fili-
powicach, Miękini ludzi o tych samych nazwiskach w krótkim okresie czasu. Według 
odnotowań zmarłych grzebano daleko od siedzib ludzkich. Miejsca pochówków były 
wykorzystywane wielokrotnie, w czasie kolejnych epidemii. Cmentarze te nazywano 
„cholernymi”(cholerycznymi). W parafii Nowa Góra było wiele takich miejsc rozloko-
wanych na obrzeżach terenu parafii. Jednym z nich jest cmentarz „cholerny” leżący 
przy granicy Miękini i Filipowic. Z racji swego położenia służył jako miejsce ostatnie-
go spoczynku mieszkańcom obu miejscowości. Cmentarz znajdował się na zachód 
od kamieniołomu poniżej tzw. „Skały Widynowej”. Jeszcze niedawno „kopce” będące 
śladami mogił były dobrze widoczne. Dziś czas i przyroda zaciera te ślady. Przy dro-
dze do szczytu „Skały Widynowej” na skraju lasu zachował się duży kamienny krzyż 
z pustą wnęką na tabliczkę. Według tabliczki sporządzonej przez p. Fabiana Łagana 
jest to miejsce pochówku Salomei Smółka z Filipowic rok 1854.
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SKAŁA WIDYNOWA:
Skała Widynowa nazywana jest często „Białą Skałą” a na początku XX w również „Ska-
łą Kosmołowa”, ponieważ rodzina Widynów przybyła do Miękini z miejscowości Ko-
smołów koło Olkusza. Jest to najbardziej atrakcyjne i widokowe w okolicy miejsce dla 
wycieczek zarówno pieszych jak i rowerowych. Wysokość wzniesienia to 400 mnpm. 
Bardzo charakterystyczne są tu wystające obok siebie wapienne skały „głowia-
ste” a poniżej szczytu kamienie „stojące” wystające z ziemi na wysokość ok. 1,5 m. 
Ze szczytu rozciągają się wspaniałe widoki na cały rów krzeszowicki, Filipowice oraz 
założoną w 2011 roku winnicę. Obecnie szczyt porośnięty jest krzakami tarniny i lesz-
czyny. Niedaleko stąd na szczycie „Góry Miękińskiej” w 1938 roku w czasie wkopywa-
nia punktu triangulacyjnego natrafiono na grób człowieka z epoki późnego neolitu 
(ok. 7000 lat temu). Jest zatem bardzo duże prawdopodobieństwo, że także w rejonie 
„Skały Widynowej” mogło istnieć osiadłe życie bo warunki do tego były tu doskonałe.

SKAŁA WIDYNOWA



SKŁAD MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH:
Zlokalizowany po prawej stronie drogi Filipowice – Miękina poniżej jej poziomu, 
w odległości ok. 500m od tego szlaku. Pierwszy skład materiałów wybucho-
wych w kamieniołomie w Miękini wybudowano w 1903 roku na Górze Miękińskiej 
(oddalone pastwisko), służył do 1943 roku. Wtedy, we wschodniej części kamienio-
łomu wykuto w skale magazyn amunicyjny (skład materiałów wybuchowych). Ten 
przy którym się znajdujemy został wybudowany i oddany do użytku ok. roku 1969. 
Konieczność budowy nowego składu wiązała się ze skróceniem transportu materia-
łu wybuchowego do zachodniej części kamieniołomu, oraz zaostrzeniem przepisów 
górniczych w zakresie techniki strzałowej. Ten spełniał wszystkie wymagania a po-
nadto po utworzeniu Krzeszowickich Kamieniołomów Drogowych był centralnym 
składem materiałów wybuchowych dla zakładów tego przedsiębiorstwa. Do dziś za-
chowały się fragmenty ogrodzenia, bramy wjazdowej, właściwego pomieszczenia w 
którym przechowywano materiał wybuchowy. Opuszczony i pozbawiony jakiejkol-
wiek konserwacji jest ostoją dzikiej zwierzyny (lisy, dziki, sarny, jelenie, sowy i inne) 
oraz zwłaszcza na wiosnę zachwyca różnorodnością roślinności.
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GŁÓWNE WYROBISKO KAMIENIOŁOMU:
Eksploatację porfiru prowadzi się w Miękini od ok.1750. Początkowo wykorzystywa-
no skałę na potrzeby lokalne, jednak ze względu na jej właściwości (twardość, wspa-
niały niepowtarzalny kolor) znaczenie porfiru miękińskiego stale rosło. Pierwsze 
łomy w Miękini istniały we wschodniej części wsi. Do naszych czasów zachowały się 
pamiątki które świadczą o świetności tego zakładu.
Ściana północna stanowi pozostałość po wyeksploatowanej zachodniej części ka-
mieniołomu. Wydobycie porfiru prowadzono tu od początku XX wieku do czasu li-
kwidacji kamieniołomu w 1975roku. Dla celów naukowo- dydaktycznych nie została 
ona zrekultywowana. Odsłonięte złoże porfirowe jest widoczne zwłaszcza w zachod-
niej, górnej części poziomu wyrobiska. Grubość wybieranej warstwy sięgała ok. 25m.
Wysokość ściany od podstawy do szczytu wynosi ok. 50 m, a jej całkowita długość 
to ok. 700m. Obecnie ściana północna stanowi bazę dla geologów, przyrodników, 
geofizyków, mineralogów i innych np. wojskowych. Wykorzystują oni dla swoich 
potrzeb unikatowe warunki stworzone przez naturę i człowieka. Znalezione w tych 
miejscach ciekawe eksponaty przyrody ożywionej nieożywionej (bogate i różnorod-
ne amonity, opale) są ozdobą wielu prywatnych i publicznych kolekcji. Amfiteatralne 
położenie wyrobiska tworzy piękny widok, a poznawanie tajników geologii poprzez: 
porfir gruboziarnisty, drobnoziarnisty, zwietrzały popiół wulkaniczny, glinkę marglo-
wą, martwicę wapienną, wapienie, zlepieńce stanowi dodatkowy powód do zwie-
dzania tego uroczego zakątka naszej „małej ojczyzny”. W części zrekultywowanej ka-
mieniołomu w latach 1978 -1980 wykonano ścieżkę zdrowia, strzelnicę dla potrzeb 
Ligi Obrony Kraju oraz wypoziomowano wiele części po eksploatacji porfiru.

GŁÓWNE WYROBISKO KAMIENIOŁOMU



Przy trasie przejścia widać POZOSTAŁOŚCI DAWNYCH BUDYNKÓW KAMIENIO-
ŁOMU: fundamenty betonowe kruszarek, sortowni bębnowej kamienia, budynek 
kompresorowni, ostrzalni narzędzi, kuźni, budynek socjalny tzw. „Dom Chłopa”. 

POZOSTAŁOŚCI DAWNYCH BUDYNKÓW KAMIENIOŁOMU



STAW: 
Zbiornik wodny o pow. ok. 0.6 ha znajduje się u podnóża zachodniej ściany nie-
czynnego kamieniołomu. W okresie funkcjonowania tego zakładu wodę ze stawu 
wykorzystywano do chłodzenia sprężarek zasilających maszyny urządzenia kamie-
niołomu. W czasie i po zakończeniu eksploatacji porfiru silnie zanieczyszczony sub-
stancjami ropopochodnymi. Dzięki inicjatywie i działaniom ówczesnego naczelnika 
O.S.P. w Miękini Stanisława Lasonia, przy wydatnej pomocy Kopalni Wapienia Czatko-
wice został wyczyszczony pogłębiony i zarybiony. Od 1991 roku użyczony kołu P.Z.W. 
w Krzeszowicach jest łowiskiem specjalnym. Wyjątkowo czysta woda sprawia że, 
staw jest siedliskiem wielu gatunków ryb słodkowodnych, i będących pod całkowitą 
ochroną raków i małży.

POZOSTAŁOŚCI DAWNYCH BUDYNKÓW KAMIENIOŁOMU STAW



BUDYNEK OBECNEJ „SOŁTYSÓWKI” przystosowany dla potrzeb wsi przez poprzed-
nią sołtys p. Janinę Lasoń, pochodzi z okresu międzywojennego. W czasie funkcjono-
wania kamieniołomu pełnił również funkcje: magazynu, kancelarii, i kuźni. Obecnie 
oprócz pomieszczeń „sołtysówki” znajdują się tu między innymi: mieszkania socjalne, 
pomieszczenia ekologicznej kotłowni AGH. W 2016 dzięki staraniom obecnego soł-
tysa Miękini Bogdana Kurdziela przeprowadzono generalny remont pomieszczeń. W 
wyniku tych działań uzyskano w miarę nowoczesne, przystosowane do obecnych 
potrzeb wsi wnętrza. 

BUDYNEK OBECNEJ „SOŁTYSÓWKI”



BUDYNEK AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ:
Wybudowany w latach 1948 - 1949 służył dla potrzeb administracyjnych Miękińskich 
Kamieniołomów Drogowych. Wykonany z bloków porfiru miękińskiego i dolomitu 
z Libiąża (kamieniołom w Libiążu był filią Miękini). Zwany popularnie „Sztygarówką” 
funkcjonował do roku 1977. W budynku znajdował się ośrodek zdrowia, poradnia 
dentystyczna. Po przejęciu majątku kamieniołomu przez Kopalnię Wapieni Czatko-
wice do 1989 roku był w zasadzie niewykorzystany. W tymże 1989 roku (23 grudnia) 
dzięki inicjatywie, staraniom i działaniom ówczesnego Dziekana Wydziału Geolo-
giczno – Poszukiwawczego Prof. dr hab. inż. Andrzeja Maneckiego właściciel kamie-
niołomu Kopalnia Wapienia Czatkowice przekazała budynek Akademii Górniczo 
– Hutniczej w Krakowie na rzecz tego wydziału. Po wykonaniu kapitalnego remontu 
budynek przez wiele lat służył jako baza szkoleniowa dla studenckich praktyk i ćwi-
czeń terenowych oraz wymiennych praktyk krajowych i zagranicznych. Szkoda że 
wtedy nie zachowano oryginalnego wyglądu który mieszkańcy Miękini tak dosko-
nale pamiętają. W 2011 roku z inicjatywy Kierownika Katedry Surowców Energetycz-
nych A.G.H Prof. dr hab. inż. Wojciecha Góreckiego, zespół pod jego kierownictwem 
złożył wniosek o dofinansowanie budowy „Centrum” w Miękini w ramach funduszy 
europejskich. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku budynek w Miękini został całko-
wicie przebudowany w technologiach energooszczędnych stając się nowoczesnym 
ośrodkiem dydaktycznym, edukacyjnym i badawczym w zakresie odnawialnych źró-
deł energii i problematyki naftowej. Na placu stał budynek garażowy z okresu mię-
dzywojennego. Była to do 1953 roku remiza O.S.P. 

BUDYNEK AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ



Więzi łączące nasze wsie istniały od zawsze. Sąsiedztwo terytorialne, uprawianie 
często sąsiadujących ze sobą pól  przyczyniało się do ich pogłębiania i ugruntowa-
nia. Obecnie wieloletnie i długotrwałe związki  stopniowo zanikają. Kamieniołom 
w Miękini miejsce pracy wielu pokoleń mieszkańców Miękini i Filipowic nie istnieje 

od ponad 40 lat. Nieuprawiane pola powoli zarastają. Tylko starsi mieszkańcy pamiętają jeszcze 
o znajdujących się w naszych wsiach pamiątkach świadczących o tym, że Miękinia i Filipowice 
miały swoje znaczące miejsce w historii Gminy Krzeszowice. Młodszych  mieszkańców raczej 
nie interesuje  przeszłość naszych „małych ojczyzn”.
Autorzy poniższego opracowania  chcieli  przedstawić  kilka ciekawych miejsc położo-
nych przy dawnej trasie transportu kamienia z „czerwonej skały” w Filipowicach do 
kamieniołomu w Miękini. 
Naszym celem  było przypomnienie starszym mieszkańcom obu wsi  tego co 
dla nich stanowiło codzienność, młodszym pokazanie i zachęcenie do 
poznawania  bogatej historii tego małego zakątka. Jeżeli osiągnęli-
śmy jeden z tych celów to poniższe opracowanie spełniło 
planowane zadanie.        

Z wyrazami szacunku : Autorzy

Poniższe opracowanie powstało i zostało wydane dzięki:
Bogdanowi Kurdzielowi, Mirosławowi Kłosowskiemu,
Andrzejowi Gonciarzowi, Arturowi Baranowskiemu
Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu 
„Na Wulkanie” w Miękini

Projekt zrealizowany 
przy wsparciu �nansowym 
Gminy Krzeszowice


