
 

Olkuski Powiat. Trzyciąż 

Trzyciąż to wieś znajdująca się w gminie Trzyciąż w powiecie olkuskim.  

Gmina Trzyciąż składa się z 14 sołectw, a są to: Glanów, Imbramowice, Jangrot, Małyszyce, 

Michałówka, Milonki, Podchybie, Porąbka, Sucha, Ściborzyce, Tarnawa, Trzyciąż – siedziba 

gminy, Zadroże, Zagórowa. 

Początki Trzyciąża datują się na 1228 r.  

Na początku była to osada położona wśród lasów. 

W XIII w. Trzyciąż przeszedł wskutek nadania na własność klasztoru sióstr Norbertanek. 

W 1275 r. nadano Trzyciążowi przywilej lokacyjny na prawie niemieckim. 

W 1265 r. Trzyciąż najechali Tatarzy, wskutek czego  we wsi rozgorzały walki, podczas 

których połowa ludności została zamordowana i wiele mieszkańców zostało wziętych w jasyr. 

W związku ze znacznym  ubytkiem ludności wskutek najazdu tatarskiego, wieś ponownie 

zaludniono, sprowadzając kolonistów. 

Nowi osadnicy wykarczowali lasy  a nieużytki przekształcili na znaczne połacie ziemi 

uprawnej. 

W 1703 r. Szwedzi podczas najazdu spalili większość chałup a mieszkańcom zrabowali 

dobytek. 

Po upadku powstania styczniowego w  1863 r. klasztor Norbertanek i Trzyciąż zostały 

przekazane przez cara Rosji cesarskiemu generałowi. 

Po odzyskaniu niepodległości  przez Polskę, dobra te przejął Sejmik w Olkuszu. Folwark 

został w 1921 r. przemianowany na Szkołę Rolniczą. 

W 1944 r. w czasie okupacji niemieckiej, działał we wsi 116. Pułk piechoty Armii Krajowej. 

Trzyciąż leżał na dawnym szlaku komunikacyjnym - „Drodze Królewskiej”: Kraków – Skała – 

Wolbrom – Pilica – Częstochowa, biegnącym wąwozem Karboń (obecna Karbania). 

Na tym trakcie znajdowały się myta i karczmy, wśród których największa z nich to karczma 

„Zbójecka”, dzisiaj nieistniejąca. 

Przypatrzmy się bliżej wsi Imbramowice. 

W 1225 r. biskup Iwo Odrowąż sprowadził do Imbramowic siostry Norbertanki, dla których 

ufundował klasztor i kościół. 



Klasztor został wybudowany w stylu barokowym. Wnętrza klasztoru są przepiękne, 

zaprojektowane przez Kacpra Bażankę.  

Warto odwiedzić Trzyciąż i okolice. 
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