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Kontrowersje wokół żywienia w olkuskich przedszkolach z polityką w tle
W ostatnich dniach rozgorzała szeroka dyskusja na temat planowanej zmiany systemu żywienia w olkuskich przedszkolach.
Władze miasta przedstawiły bowiem pomysł zastąpienia od 1 września posiłków gotowanych na miejscu cateringiem. Dużej
części rodziców olkuskich pociech takie plany nie przypadły jednak do gustu, co argumentowane jest faktem, że jedzenie
z cateringu nigdy nie zastąpi posiłków przygotowywanych w szkolnych kuchniach. [...]
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Narodowe Święto Pracy
Wśród wielu świąt, obchodzonych w Polsce oficjalnie i nieoficjalnie, jest jedno, którego praktycznie dziś już nie ma, czyli Święto Pracy.
W naszej historii dużo jest przykładów, iż Polacy potrafili
dobrze pracować i gospodarować, więc to właśnie ta nasza
tradycja powinna lec u podstawy Narodowego Święta Pracy.
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Gorenice jakich nie znacie:
Znachor Edward Nawara
„Zasłużył na pamięć” - taki napis widnieje na grobie znachora z Gorenic Edwarda Nawary, który w ciągu swojego życia
pomógł wielu ludziom. Niedawno miała
miejsce 113. rocznica jego urodzin, stąd dobra okazja, by przypomnieć jego historię.
Edward Nawara nie był lekarzem. Nie miał
nawet wyższego wykształcenia, gdyż ukończył
jedynie podstawówkę. Był jednak znachorem, czyli, jak podaje Słownik Języka Polskiego, osobą bez wykształcenia medycznego [...]
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Kontrowersje wokół żywienia w olkuskich przedszkolach z polityką w tle
W ostatnich dniach rozgorzała szeroka dyskusja na
temat planowanej zmiany
systemu żywienia w olkuskich przedszkolach. Władze miasta przedstawiły
bowiem pomysł zastąpienia
od 1 września posiłków gotowanych na miejscu cateringiem. Dużej części rodziców olkuskich pociech takie
plany nie przypadły jednak
do gustu, co argumentowane jest faktem, że jedzenie
z cateringu nigdy nie zastąpi
posiłków przygotowywanych
w szkolnych kuchniach.
Niestety, tam gdzie duże
emocje społeczne, tam zazwyczaj prędzej czy później
pojawia się również polityka oraz chęć, mówiąc kolokwialnie, zbicia własnego, politycznego kapitału
na emocjach mieszkańców
- i tak też stało się tym razem.
„Przede wszystkim chciałbym wyjaśnić, że nie planujemy likwidacji kuchni,
a ich reorganizację. Oznacza to, że wyposażenie
kuchenne
pozostałoby
w przedszkolach i w razie
potrzeby byłoby wykorzystywane. Nie ma również żadnego zagrożenia,
by ktokolwiek pracujący
w kuchni stracił pracę,
jako że dla wszystkich
osób przygotowane zostały odpowiednie propozycje
porozumień.
Ostateczne
decyzje zostaną podję-

te dopiero po zakończeniu rozmów z rodzicami”
- mówi nam Rzecznik
Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu Michał Latos.
Zacznijmy jednak od początku: skąd w ogóle wziął się
pomysł reorganizacji przedszkolnych kuchni i stołówek?
Olkuski magistrat tłumaczy
taką inicjatywę rosnącymi
z roku na rok wydatkami na
edukację. Gwoli wyjaśnienia, samorządy otrzymują co
roku od państwa subwencję
oświatową właśnie na utrzymanie lokalnych szkół oraz
zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania. Z roku
na rok obserwujemy jednak
niebezpieczny trend coraz
większego niedofinansowania
oświaty przez rząd, w wyniku czego w 2021 roku łączny
koszt związany z systemem
oświaty w Gminie Olkusz
wyniesie ponad 80,6 miliona
złotych, podczas gdy otrzymana na ten cel subwencja
pokryła zaledwie... 46% tej
kwoty. Tym samym samorządy w całej Polsce nie dysponują środkami wystarczającymi
do zapewniania prawidłowego funkcjonowania szkół i są
zmuszane albo do coraz większego cięcia kosztów w oświacie albo do „łatania” dziur
pieniędzmi, które miały być
pierwotnie przeznaczone na
lokalne inwestycje, takie jak
chociażby budowy i remonty

dróg czy chodników. Catering został już zatem wprowadzony w wielu miastach
i gminach na terenie Polski,
np. w Modlniczce, Dobczycach, Gorlicach, Białymstoku,
Wałbrzychu czy Wielkiej Wsi.
Dość znamienny wydaje
się zatem fakt, że głównymi
politycznymi przeciwnikami
planowanych zmian są radni
klubu Odnowa-Kontynuacja
oraz... Prawa i Sprawiedliwości, którzy raz za razem mówią o braku gospodarności
czy umiejętności znalezienia
środków w budżecie Olkusza.
O tym, że słuszne i zasadne
obawy rodziców z Gminy
Olkusz o jakość żywienia ich
dzieci są niestety próbowane
być wykorzystywane przez
polityków do osiągnięcia
własnych korzyści może również świadczyć fakt, że radni PiS w swojej interpelacji
protestują przeciw likwidacji
kuchni również w szkołach
podstawowych w Olkuszu,
w sytuacji, gdy zostały one
zlikwidowane w... 2003 roku.
Przedstawiciele olkuskiego
magistratu nie kryją zatem
zdziwienia, że przez ostatnie 18 lat tym samym radnym, będącym na dodatek
niejednokrotnie członkami
gminnej komisji oświaty, taki
stan rzeczy nie przeszkadzał
i uznali oni za zasadne wygłaszanie swojego oburzenia
akurat w chwili wzburzonych nastrojów społecznych.

„Jesteśmy na etapie konsultacji. Pierwsze rozmowy,
z dyrektorami przedszkoli,
dotyczyły tego, czy istnieje
w ogóle możliwość przeprowadzenia takiej reorganizacji. Drugie konsultacje
były natomiast prowadzone
z pracownikami kuchni,
tak by nikt nie pozostał bez
pracy. Trzecie konsultacje,
z rodzicami, właśnie rozpoczęliśmy i tu niestety wkradł
się element polityczny, polegający na podburzaniu rodziców przeciw rozwiązaniu,
którego jeszcze nie zdążyliśmy im de facto przedstawić.
Nieprawdziwe są zatem informacje o próbach przeprowadzenia tej reorganizacji
potajemnie, ponieważ włączyliśmy wszystkich rodziców
w ten proces, a pismo zastępcy burmistrza zostało skierowane do wszystkich rodziców.
Niestety wcześniej, zanim
jeszcze rodzice dowiedzieli
się o naszej propozycji, ktoś
zaczął ich straszyć skrajnie
patologicznymi przykładami
działania cateringu, przez co
dziś rodzice myślą, że w olkuskich przedszkolach będzie
podobnie. Na to nigdy nie
będzie jednak naszej zgody”
- dodaje Michał Latos.
Cała sytuacja wygląda zatem
łudząco podobnie do tej sprzed
dwóch lat, kiedy to nastała konieczność podwyższenia opłat
za wywóz odpadów. Te również

lawinowo rosły bowiem w całej
Polsce, co było spowodowane
m.in. 63% podwyżką opłaty
środowiskowej, którą firmy
wywozowe regulują u marszałka województwa (zależnego
od PiS), a ponadto przepisy
centralne (znów zależne od
partii rządzącej) nakazują, by
opłaty od mieszkańców finansowały koszty wywozu śmieci
w 100%, zabraniając dopłat
dla mieszkańców z budżetu
miasta, przez co samorządy
nie mają praktycznie żadnych
możliwości, by opłaty za wywóz śmieci obniżyć. Wówczas
również najgłośniej swoje oburzenie wyrażali jednak olkuscy
radni Prawa i Sprawiedliwości.
Wracając jednak do tematu
żywienia w olkuskich przedszkolach - władze miasta
wyjaśniają, że firmę cateringową mieliby wybierać dyrektorzy przedszkoli po konsultacji
z rodzicami. Obowiązkiem
takiej firmy byłoby ponadto
zatrudnienie specjalisty-dietetyka, który dobierałby dietę
dopasowaną do potrzeb dzieci,
a jadłospis byłby przedstawiany
do zatwierdzenia dyrektorom
oraz rodzicom. Samo jedzenie
miałoby być także przygotowane w ten sposób, aby do
przedszkoli docierało ciepłe.
Poszczególne dania (np. zupa,
ziemniaki, surówka czy mięso)
byłyby również przewożone
oddzielnie, dzięki czemu, tak
jak dotychczas w kuchniach,
istniałaby możliwość utrzymania ich temperatury. Olkuski
magistrat przekonuje na dodatek, że w takim wariancie
nie byłoby żadnego zagrożenia wzrostu cen wyżywienia.
„Niestety w Internecie najłatwiej rozprzestrzeniają się
negatywne emocje. Widzę to
również w komentarzach na
Facebooku, gdzie gdy tylko
ktoś odezwie się, że jest bardzo zadowolony z cateringu
w przedszkolu prywatnym
lub w szkole podstawowej,
to od razu znajdzie się kilka
osób publikujących zdjęcia
niewiadomego pochodzenia,
twierdząc że tak będzie wyglądał catering, niestety bez
żadnej weryfikacji tych informacji. My chcemy z rodzicami na ten temat rozmawiać
i na spokojnie wytłumaczyć,
dlaczego uznaliśmy to za
dobre rozwiązanie. Jesteśmy
bowiem przekonani, że reorganizacja stołówek byłaby
dobrym pomysłem na poprawę sytuacji finansowej gminnej oświaty, zwłaszcza, że
w samym Olkuszu mamy
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wiele przykładów, że catering
w edukacji spełnia swoją rolę”
- podsumowuje Rzecznik
Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu.
Na Facebooku powstała
również ostatnio grupa o nazwie „Sprzeciw dla cateringu
w olkuskich przedszkolach
i szkołach”. Co ciekawe, została ona jednak ustawiona
jako grupa tajna, co oznacza,
że jest ona niewidoczna dla
osób do niej nienależących
i jedyną możliwością „dostania” się do środka jest osobiste
zaproszenie przez członków
grupy. To właśnie w tym przypadku najbardziej widoczne
są próby upolitycznienia tematu cateringu w olkuskich
przedszkolach, jako że wkrótce z grupy... zaczęto usuwać
mieszkańców: „Nazwisko robi
swoje. Byłem wczoraj a dziś
już nie jestem”, „Mnie też tam
nie ma a jeszcze wczoraj byłam
- chyba nazwisko im się nie
podoba”, „Przejrzałem teraz
wpisy na grupie - wszystko co
związane z moim nazwiskiem
zostało zbanowane. Zaś wpisy
i promocja olkuskiego pisu
idzie tam w najlepsze. To jak
już tak mocno bronicie i piszecie różne komentarze to może
zaapelujecie i zapytacie przedstawicieli dobrej zmiany, dlaczego ich koledzy w warszawce
tak spier***li prawo i zabrali
kasę i na posiłki, i na edukację,
i na śmieci, i na wodę, i ... moge
tak jeszcze dość długo. Robicie
politykę na dzieciach! [...] Dla
jasności - nie jestem za likwidacją stołówek przedszkolnych!”
(pisownia oryginalna) - tak
brzmią niektóre z komentarzy
mieszkańców ziemi olkuskiej.
Pozostaje zatem mieć nadzieję, że kwestia reorganizacji
przedszkolnych kuchni i stołówek zostanie merytorycznie uzgodniona przez mieszkańców oraz władze miasta.
Rodzice mają bowiem pełne
prawo niepokoić się o jakość
żywienia ich pociech, wyrażać swoje zdanie oraz żądać od władz uwzględnienia
swoich racji. Ważne jednak,
by konsultacje odbywały się
w sposób spokojny i rzeczowy,
a nie były zawłaszczane przez
polityków w celu zbijania własnych politycznych zysków
na emocjach mieszkańców.

Michał
Pasternak
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Narodowe Święto Pracy

Wśród wielu świąt, obchodzonych w Polsce oficjalnie
i nieoficjalnie, jest jedno,
którego praktycznie dziś już
nie ma, czyli Święto Pracy.
W III RP pojawiło się
trochę nowych świąt, które
świetnie się przyjęły, gdyż,
pomijając aspekty państwowe, są one okazją do świętowania i imprezowania,
czego najlepszym przykładem jest chyba najmłodsze
Święto Trzech Króli. Istnieją
również takie święta, które przestały być już obchodzone, jak chociażby Święto Odrodzenia Polski z 22
lipca czy Dzień Ludowego
Wojska Polskiego z 12 października. Święto Pracy nadal natomiast istnieje, choć
(prawie) wszyscy udają, że
tak naprawdę go nie ma, co
jest spowodowane otoczką
polityczno-ideologiczną,
jaka zgromadziła się wokół
niego po II wojnie światowej.
Każde święto, żeby istnieć,
musi posiadać własną tradycję. Międzynarodowe Święto
Pracy, ustanowione dla upamiętnienia masakry robotników z Chicago w 1886 roku,
stało się później tak naprawdę świętem walki proletariatu z kapitalistami i burżuazją.
Hucznie obchodzone, miało
szczególną wagę propagandową przed rokiem 1989 i to
właśnie z tego powodu (prawie) wszyscy udają, że tego
święta już nie ma. Sama idea
święta pracy nigdy nie została jednak odrzucona przez
ludzi pracy, czego świetnym
przykładem są chociażby
kontrmanifestacje organizowane w latach osiemdziesiątych przez podziemną „Solidarność”. Skoro zatem dzień
1 maja nadal formalnie pozostaje świętem pracy, to dlaczego tego nie wykorzystać?
Aby obchodzić dziś jednak
Święto Pracy należy odrzucić
narosłą otoczkę polityczno-ideologiczną i wprowadzić
przymiotnik
„Narodowe”
zamiast „Międzynarodowe”.

W naszej historii dużo
jest przykładów, iż Polacy potrafili dobrze pracować i gospodarować, więc
to właśnie ta nasza tradycja powinna lec u podstawy
Narodowego Święta Pracy.
Srebrne Miasto Olkusz ze
swoją wspaniałą historią jest
szczególnym źródłem dla
tworzenia tradycji Narodowego Święta Pracy. W 1446
roku przy olkuskim klasztorze Augustianów powstało
bowiem „Bractwo Kopackie”,
czyli górnicze (kopacz - ten,
który kopie pod ziemią).
Używając współczesnej terminologii można założyć,
że była to... pierwsza organizacja robotnicza w Polsce.
Bractwo zrzeszające podstawową grupę fachowców
górniczych zostało zatwierdzone przez słynnego biskupa krakowskiego Zbigniewa
Oleśnickiego najprawdopodobniej w niedzielę 3 maja.
Taki stan rzeczy zdecydowanie świadczył o poczuciu
tożsamości tej grupy zawodowej. W Bazylice Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja
Apostoła w Olkuszu znajdują
się także najstarsze w Polsce
wizerunki górników z 1592
roku. Ponad metrowej wysokości freski, znajdujące się
nad ołtarzem, przedstawiające m.in. olkuskich gwarków
trzymających Godło Polski Białego Orła, mają niewątpliwie wymiar ponadczasowy.
Olkuskich gwarków odnajdziemy nawet na Jasnej Górze, gdzie na sklepieniu nawy
głównej w swoim fresku pt.
„Skarby Głęboko Zakopane”
upamiętnił ich Karol Dankwart. Przedstawia on ocalenie górników przez Matkę
Boską Częstochowską z katastrofy w 1609 roku, kiedy to
w wyniku zawału górniczego
odciętych od świata zostało pięciu z nich. Co warto
podkreślić, wszyscy posiadali nazwiska, co wśród ludzi pracujących pod ziemią
było wówczas niespotykane.

Warto również wspomnieć o Olkuskich Wodociągach, których historia
sięga co najmniej połowy
XV wieku (wodę do miasta
dostarczano wtedy drewnianymi rurami). W muzeum
PTTK znajduje się także
piękny sztandar Olkuskiej
Kongregacji
Kupieckiej
z 1924 roku. Tych parę, być
może najciekawszych wśród
wielu innych przykładów,
pokazuje nam spuściznę, na
której możemy dziś budować naszą tradycję Narodowego Święta Pracy. Współcześnie także posiadamy
liczne przykłady dobrej pracy, jako że wokół nas istnieją
przecież przedsiębiorstwa,
które powstawały kiedyś
w przysłowiowym garażu,
a dziś skutecznie działają
na rynkach międzynarodowych. Potrafimy zatem mądrze i skutecznie pracować
zarówno w obszarze pracowniczym, jak i w obszarze przedsiębiorczym. Małe
i średnie firmy, powstałe po
1989 roku, wytwarzają dziś
70% PKB oraz są źródłem
innowacyjnych rozwiązań
w polskim przemyśle. Przedsiębiorcy zajmują się tym
samym budową i akumulacją kapitału, a więc dbaniem
o naszą polską własność.
Narodowe Święto Pracy to doskonały sposób
na połączenie tradycji ze

współczesnością poprzez
przywrócenie etosu pracy
oraz zogniskowanie działań i inicjatyw związanych
z szeroko pojętym patriotyzmem
gospodarczym,
wraz
z
wyznaczeniem
wspólnych kierunków na
przyszłość. Pojęcie patriotyzmu
gospodarczego powoli zanika bowiem
w przestrzeni publicznej
i staje się dostępne jedynie
dla wąskich elit. Czyżby zabrakło paliwa? Było i jest
przecież wiele inicjatyw
promujących polskie firmy i towary, jak np. „590”
w różnych odmianach, ale
działania te są rozproszone i co najważniejsze nie
współdziałają ze sobą. Historyczne doświadczenia
ukształtowały w Polakach
podejście do zagadnienia
patriotyzmu, opartego na
przekazie kulturowym, wynikającym z nieustannego
zagrożenia militarnego. We
współczesnym świecie zagrożenie to jednak zasadniczo zmalało, a pojawiły się
za to nowe wyzwania, którym powinniśmy sprostać.
Potrzebny jest zatem
spinacz, wspólny mianownik dla inicjatyw i postaw
w obszarze patriotyzmu gospodarczego, tak aby mogły one sobie wzajemnie
pomagać dla osiągnięcia
wspólnych celów i były stale
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obecne w świadomości społecznej. Takim spinaczem
powinno być właśnie, mające charakter państwowy,
Narodowe Święto Pracy.
Ważnym aspektem jest
również podjęcie odpowiednich działań w sferze
edukacji. Bardzo ciekawym
przykładem jest moja rozmowa z Prezesem Olkuskiego Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie” Genowefą
Bugajską: „Babciu wyłącz
gaz, żeby się niepotrzebnie nie palił” - usłyszała
pani Gienia podczas wizyty
wnuków w swoim domu.
„A jak ładnie potrafią segregować śmieci” - dodaje.
Przy okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego mała wnuczka pochwaliła się także znajomością
wiersza „Polak mały”, nawiązującego do umiłowania ojczyzny, na którym
wychowały się pokolenia
Polaków. Takim samym elementem umiłowania ojczyzny powinno być również
dla dzieci kupno polskiego
cukierka albo czekolady,
ale tego nie są już jednak
uczone. Przykłady z gazem
i śmieciami udowadniają
skuteczność edukacji szkolnej, jako że na zachodzie
obywatele
zdecydowanie
bardziej preferują produkty
i usługi wytworzone właśnie
w oparciu o kapitał krajowy,

pracowników
krajowych
oraz przedsiębiorstwa mające krajowych właścicieli.
Takie zachowania mogą być
ważnym czynnikiem ekonomicznym, tylko ludzie
muszą dostrzec, że niesie
to za sobą realną wartość.
1 maja mamy też święto św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika). Dobrym
miejscem dla wspomnienia „Bractwa Kopackiego” jest katedra wawelska,
zważywszy dawny patronat
Zbigniewa
Oleśnickiego.
Nasi przodkowie swoją
pracą i dokonaniami pozostawili nam tradycję, będącą swoistym kapitałem.
Z tego kapitału powinniśmy
zatem dziś korzystać, by
sprostać wymaganiom, jakie stawia nam współczesny
świat. Jeśli tego nie robimy,
to nie będzie to oznaczało, że nie szanujemy swoich przodków, tylko że nie
szanujemy samych siebie.

Franciszek Rozmus
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Gorenice jakich nie znacie: Znachor Edward Nawara
„Zasłużył na pamięć”
- taki napis widnieje na grobie
znachora z Gorenic Edwarda Nawary, który w ciągu
swojego życia pomógł wielu
ludziom. Niedawno miała
miejsce 113. rocznica jego
urodzin, stąd dobra okazja,
by przypomnieć jego historię.
Edward Nawara nie był lekarzem. Nie miał nawet wyższego wykształcenia, gdyż
ukończył jedynie podstawówkę. Był jednak znachorem, czyli, jak podaje Słownik
Języka Polskiego, osobą bez
wykształcenia medycznego,
mimo to zajmującą się leczeniem ludzi. Jeszcze w trakcie
wojny ukończył on specjalne
kursy felczerskie, uprawniające do leczenia. Egzamin przed
specjalną komisją lekarską
zdał natomiast 30 czerwca
1944 roku, a między 5 a 10
lipca 1944 roku otrzymał oficjalne zezwolenie na wykonywanie praktyki felczerskiej.
Ponownie, za Słownikiem,
felczer to osoba uprawniona do wykonywania prostych zabiegów medycznych.
Jego zdolności medycznie
nie wzięły się znikąd: prawdopodobnie jego pradziadek
przebywał na dworze sułtana w Turcji, gdzie pomagał tamtejszemu lekarzowi
jako pielęgniarz. Z kolei jego
dziadek Jakub Nawara służył
w armii carskiej na Syberii,
gdzie zdobył wiadomości o
leczeniu z moczu. Te przekazał swojemu synowi, czyli
ojcu Edwarda, Pawłowi Nawarze (zmarłemu w wieku
47 lat i pochowanemu za
grobem bohatera niniejszego
artykułu), który przekazał następnie wiedzę swojemu sy-

nowi oraz nauczył go łaciny.
Z fragmentu wiersza Andrzeja Derejskiego „Stara szkoła”
możemy się dowiedzieć, że
w Gorenicach przed Edwardem Nawarą był też inny
znachor: „Los dotąd sprzyjający zmienił się na wrogi Bo
szanowany proboszcz nagle
zachorował I nie było nadziei
wcale by wyzdrowiał, Gdyż
sprowadzony znachor ze wsi
Gorenice Kazał mieć w pogotowiu święconą gromnicę!”.
Wspomnianym w utworze
proboszczem był Mateusz
Kluba, który przybył do parafii w Jerzmanowicach w 1873
roku, zatem gorenickim znachorem, który za bardzo mu
nie pomógł, mógł być właśnie
dziadek Edwarda Nawary.
Metody leczenia znachora były niekonwencjonalne:
przynoszono mu bowiem
słoik, w którym znajdował
się mocz osoby chorej, który
następnie unosił do góry, potrząsał i diagnozował. Czasem
nie kończyło się tylko na wykryciu choroby i przepisaniu
skutecznego leku, ale także
orzeknięciu ile danej osobie
zostało jeszcze lat czy nawet
dni życia. Jak zaznacza wnuk
bohatera niniejszego artykułu
Jarosław Szczurek, sztuka odczytywania stanu zdrowia na
podstawie moczu, czyli tak
zwana uroskopia, była znana
już w starożytności, jako że
wspominał o niej Hipokrates.
Jej szczególny rozkwit przypada jednak na czasy średniowieczne. Obecnie nie istnieje
natomiast taka specjalizacja.
Edward Nawara zajmował się leczeniem różnych
chorób, od dolegliwości żołądkowych, łuszczyc, chorób

dróg moczowych i nerek,
przez drogi oddechowe, aż
do chorób psychicznych. Leczenie osób z zaburzeniami
psychicznymi odbywało się
poprzez upuszczanie krwi
z okolicy skroni, jednak warto
nadmienić, że gorenicki felczer stosował tę metodę tylko,
gdy był młody i zaniechał jej
w latach późniejszych. Mieszkańcy wspominają, że potrafił
wyleczyć nawet nowotwór.
Wypisywał on recepty po
łacinie, które, jako że Edward
Nawara nie był lekarzem, respektowały jedynie apteki
w Sułoszowie, Krakowie
(przy ulicy Długiej 66) oraz
w Bolesławiu. Był on jednak
cały czas na bieżąco z lekami
i znał wszystkie nowe lekarstwa. Pomagał ludziom niezależnie od wieku i stopnia
zamożności: jeśli ktoś był
ubogi, to nie brał od niego
pieniędzy, a często jeszcze
wspomagał go finansowo, co
ukrywał przed żoną, lecz prędzej czy później wychodziło
to na jaw, gdy obdarowywani
przysyłali listy z podziękowaniami. Znachor, który miał
również zwyczaj leczenia za
darmo osób z Gorenic, przyjmował we własnym domu
(który znajdował się przy
końcu sołectwa, od strony
Czernej) w zasadzie od wczesnego ranka do późnego wieczora. Zdarzało się, że także
i w nocy, jako że starał się on
nie odmawiać nikomu pomocy. Jego córki wspominają, że
w domu i na podwórku zawsze
było dużo ludzi przybywających z różnych stron kraju.
Bohater niniejszego artykułu
był bowiem tak skuteczny, że
dla chorych nie miały znaczenia kilometry. Zdarzyło
się, że przybył do niego ktoś
z Gdańska, a pamiętał o nim
nawet syn leśniczego Badury
z Niemiec. Przysyłano mu
także paczki, w których znajdowały się pojemniki z moczem, na które zawsze starał
się odpisywać. Listy z prośbą
o pomoc przychodziły jeszcze długo po jego śmierci,
a jeden z ostatnich przyszedł...
27 lat po jego śmierci z Detroit w Stanach Zjednoczonych.
Historii uzdrowień było
mnóstwo. Warto jednak
wspomnieć o pewnym księdzu, który nie chodził, a dzięki pomocy Nawary nie dość,
że stanął na nogach, to jeszcze
zaczął się na nich sprawnie
się poruszać. By udowodnić
wszystkim o swoim wyleczeniu, kapłan przyjechał

do Gorenic samochodem,
zatrzymał się na początku
wsi i przeszedł na własnych
nogach przez całe sołectwo.
Inna ciekawa historia dotyczy
dziecka, które często chorowało, a pomoc lekarzy nie
przynosiła rezultatu. Dolegliwości ustąpiły dopiero po
przepisaniu odpowiednich
lekarstw przez gorenickiego
felczera. Co ciekawe, Nawara miał powiedzieć, że jeśli
dziecko dożyje dwunastego
roku życia, to będzie żyć dalej. Dziś ten mężczyzna nadal
żyje i ma już ponad 60 lat.
Oczywiście zdarzały się również sytuacje, w których Nawara nie był w stanie pomóc
i ze smutkiem przyznawał, że
jest bezradny. Tak było chociażby w przypadku własnego wnuka, którego dosięgła
choroba Heinego-Medina.
Zdarzały się także oskarżenia
o wyrządzenie szkód swoimi
metodami leczniczymi, jako
że mąż pewnej kobiety z Nowej Huty, którą leczył Edward
Nawara, żądał odszkodowania za rzekome szkody.
Mieszkańcowi Gorenic nie
udowodniono jednak winy.
W czasie wojny znachor
musiał się ukrywać m.in.
za swoją działalność konspiracyjną, która została
potwierdzona przez dr Mariana Kiciarskiego ps. „Jur”.
Nawara został przez niego
wymieniony wśród prominentnych lekarzy z powiatu
olkuskiego, zaangażowanych
w konspiracyjną służbę zdrowia. Przyczyną ukrywania
się mógł być również fakt, że
Niemcy chcieli, by leczył on
tylko i wyłącznie Niemców,
na co felczer nigdy się nie
zgodził. Gdy naziści przyjechali po niego celem wywiezienia do Oświęcimia,
cudem udało mu się zbiec
pod pretekstem wyjścia do
toalety. Przez następne dwa
lata ukrywał się w Racławicach, przy czym warto wspomnieć o okazanej mu w tym
czasie pomocy przez majora
Cebulę, Kazimierza Maciejskiego oraz Stanisława Smólskiego (nauczyciela z Osieka,
który zginął w Oświęcimiu).
Jego działalność została potwierdzona w dokumencie
sporządzonym w Gorenicach 9 lutego 1945 roku
przez Mariana Nakierskiego:
„Stwierdzam, że p. Edward
Nawara, obywatel gromady
Gorenice, okazywał wielkie
zainteresowanie się armią
polską rozbitą, ofiarował
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im własne garnitury celem
przebrania ich. Posiadał
własną stację odbiornik
radiowy, informował armię naszą o ruchach wojsk
i skierowywał ich w miejsce
bezpieczne. Czynił to z wielkim narażeniem własnego
życia. Przenosił przez granicę tajne gazetki. Przeprowadzał przez granicę ludzi,
którzy byli ścigani przez Gestapo. Mieszkając na granicy polnej w bardzo sprytny
sposób zawiadamiał ludność polską przed ewentualnymi groźnymi następstwami. Przez co uchronił wielu
ludzi. Wiarygodność faktów
stwierdzam w zamian przysięgi. Marian Nakierski,
uchodźca... (dalej nieczytelne) ... Gorenice 9.02.1945r.”
Co ciekawe, o posunięciach
hitlerowców Nawara informowany był przez Niemca
leśniczego Badurę. Po wojnie jego życie w dalszym ciągu było niespokojne, jako że
miejsce miał napad na jego
dom, podczas którego został on okradziony i cudem
razem z rodziną uszedł z życiem. Przyczyną napadu mogły być właśnie jego związki
z AK w czasie wojny, za które
został odznaczony brązowym
oraz srebrnym krzyżem AK.
Prywatnie był natomiast bardzo wesołym człowiekiem
z dużym poczuciem humoru. Słynna jest anegdotka,
że gdy kiedyś ktoś przyniósł
mu słoik z końskim moczem, zapewne po to, aby go
ośmieszyć, błyskotliwie odpowiedział: „Panie, kup mu
pan owsa, bo jakiś on chory!”.
Pewną niewiadomą pozostaje, dlaczego Edward Nawara
nie przekazał swojej wiedzy
dzieciom. Prawdopodobnie,
ze względu na brak prywatności i ciągłą pracę, chciał
on oszczędzić im kłopotów.
Być może chodziło także
o instytucje państwowe, które
niezbyt przychylnie patrzyły

na jego metody... a być może
ma to związek z pewną legendą, zgodnie z którą tylko
trzy pokolenia miały potrafić
leczyć z moczu. Faktycznie
żaden z potomków nie posiadł jednak tej wiedzy, ale,
co ciekawe, jego nieżyjący
już syn był chirurgiem, a jego
wnuki również są lekarzami.
Kiedy w święta Bożego
Narodzenia w 1970 roku
bohater niniejszego artykułu oznajmił rodzinie, że są
to jego ostatnie święta, nikt
nie chciał mu uwierzyć. Jednakże, mimo że sam pomógł
tak wielu osobom, sobie nie
potrafił. Zgodnie z własną
zapowiedzią, Edward Nawara zmarł 24 lipca 1971 roku
w wieku 63 lat. Jego śmierć
była szokiem dla wielu osób,
a w jego ostatniej drodze towarzyszyła mu ogromna liczba ludzi: według świadków
tego wydarzenia, pogrzeb
żadnej osoby w historii Gorenic nie zgromadził tak dużej
frekwencji. Dla wielu osób
jego śmierć oznaczała również
koniec ich samych, gdyż nie
tylko pomagał on walczyć im
z chorobami, ale także dla był
dla nich oparciem. Jego grób
znajduje się na cmentarzu parafialnym w Gorenicach (na
starym cmentarzu, na prawo
od wejścia; pochowany jest
tam wraz z żoną Janiną, synem Wacławem i matką Marią). Nie posiada on jednak
w Gorenicach żadnego pomnika, nie istnieje już dom,
w którym mieszkał i w którym pomógł ogromnej liczbie osób, a nawet żadna z ulic
w jego rodzinnej wsi nie została nazwana jego nazwiskiem.

Dawid
Przybylski
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„Litwinka”, czyli kto?
„Poległym z oddziału Surowiec i Litwinki AK” - głosi
napis na znajdującej się na
olkuskim cmentarzu tablicy
nagrobnej, poświęconej poległym m.in. Mieczysławowi
Karbownikowi „Szaremu”
i Janowi Żurkowi „Warcie”.
O ile historii żołnierzy
„Surowca” nie trzeba specjalnie przypominać, ponieważ każdy w Olkuszu
słyszał już o Gerardzie Woźnicy „Hardym” i jego obozie
w Górach Bydlińskich, o tyle
nieco bardziej tajemniczo
brzmi pseudonim „Litwinka”. W Olkuszu, zarówno
wśród kombatantów, jak
i pasjonatów historii, nie ma
bowiem powszechnej wiedzy kim była ta postać. Wątpliwości pozostawały także
co do faktycznego stopnia
tej osoby (mówiło się o kapitanie) i charakteru jej
działalności w AK (wywiad
lub propaganda). Nieścisłości pojawiały się również
w stosunku co do płci, bo
choć sam pseudonim ma rodzaj żeński, to Wacław Kalarus „Tarzan” wspominał

o mężczyźnie. Pytanie nasuwa się zatem samo: kto to
był? Zadałem je sobie kilka
lat temu i udało mi się znaleźć na nie odpowiedź.
Felicja Dylkiewicz herbu
Nałęcz, bo to o niej mowa,
przyszła na świat 20 lutego 1900 roku w Wilnie.
Aleksander, czyli ojciec
bohaterki niniejszego artykułu, był właścicielem
firmy budowlanej i zmarł
w 1910 roku. Utrzymaniem i wychowaniem piątki dzieci zajęła się zatem
matka - Felicja z domu
Mieczonis. Siostrą przyszłej
konspiratorki była z kolei
Franciszka, czyli żona dobrze znanego i cenionego
na ziemi olkuskiej harcerza
i społecznika Innocentego
Libury. Felicja, po ukończeniu gimnazjum, podjęła
studia wyższe na kierunku
medycznym na wileńskim
uniwersytecie, ale z powodu braku środków zmuszona była przerwać naukę
po kilku latach. Nabyte
doświadczenie przydało jej
się w późniejszym życiu.
W Wilnie poznała nauczyciela
święciańskiego
gimnazjum pochodzącego
z Budzynia (dziś powiat
olkuski) Stanisława Grzywnowicza. Był on ponadto
absolwentem filologii klasycznej na tej samej uczelni oraz weteranem wojny
polsko-bolszewickiej. Felicja i Stanisław wzięli ślub
w 1925 roku, a w następnym przenieśli się do Rybnika, gdzie małżonek uczył
w gimnazjum.
Po wybuchu II wojny światowej mąż Felicji trafił do
Dachau. Ona zaś podjęła starania, aby go uwolnić, równolegle związując się z konspiracją niepodległościową.
Słuchała radia, przekazując
zasłyszane informacje wśród
znajomych,
kolportowała
ulotki i prasę, a także włączyła się w pomoc więzionym Polakom oraz biednym.
Utrzymywała się ze sprzedaży własnoręcznie robionych
na drutach swetrów. Felicji
udało się wydostać męża
z obozu w 1941 roku,
w czym miał pomóc jego

były uczeń, piastujący wysokie stanowisko w III
Rzeszy. W czerwcu małżeństwo przeniosło się do
Generalnego Gubernatorstwa, gdzie znalazło schronienie u brata Stanisława,
Józefa, działacza ludowego
i gospodarza z Budzynia.
Tam mąż Felicji rozpoczął tajne nauczanie około
20 miejscowych dzieci. Ona
z kolei na przełomie lat
1942/1943 ponownie zaangażowała się w ruch oporu,
tym razem w oddziale dywersyjnym miechowskiego
obwodu AK - Juliusza Nowaka „Babinicza” z Witowic. Tam przyjęła pseudonim „Litwinka” i stworzyła
punkt sanitarny złożony
z miejscowych dziewczyn,
będący zapleczem wymienionej grupy. Równolegle,
na własną rękę, organizowała także mężczyzn
do dywersyjnej placówki
w Budzyniu, Buku, Lgocie
Wielkiej, Mostku oraz innych okolicznych wioskach.
Ćwiczenia wojskowe w lesie
koło Imbramowic i Glanowa przechodziło kilkadziesiąt osób. Prowadzone były
również wykłady dotyczące
różnych sytuacji, takich jak
naloty lotnicze czy łapanki
uliczne. Pouczano ponadto o zasadach konspiracji
i prowadzenia walki oraz
kolportowano prasę. Siedziba placówki znajdowała się
w domu Grzywnowiczów
w Budzyniu. W październiku 1944 roku, w wyniku
utraty kontaktu z oddziałem „Babinicza”, Felicja, za
pośrednictwem
szwagra,
nawiązała kontakt z olkuskim obwodem AK, wchodząc tym samym ze swoimi
ludźmi w jego struktury
jako 4. kompania III batalionu, 116. Pułku Piechoty
„Winiarnia”.
W tym samym czasie
Oddział „Hardego” opuścił nasze okolice i udał się
w lasy Gościbii w Beskidach. Pustkę po tak dużym zgrupowaniu wypełniła grupa „Litwinki”, nad
którą dowodzenie przejął
powstaniec
warszawski,
bardziej doświadczony por.
Michał Sieradzki „Grzmot”.

Felicja miała z kolei otrzymać funkcję oficera oświatowo-propagandowego. Jej
podwładni musieli być z nią
zatem bardzo silnie związani, skoro przeszli do historii właśnie jako Oddział
„Litwinki”.
Początkiem
grudnia, po udanej akcji na
emaliernie, w której udało się zdobyć kilkadziesiąt
karabinów, dołączyli do
niego również olkuscy dywersanci pod dowództwem
„Tarzana”. W styczniu 1945
roku podjęto natomiast
kilka przedsięwzięć m.in.
w Osieku, Psarach czy Budzyniu, gdzie starto się
z wycofującymi żołnierzami niemieckimi, skutkiem
czego zginęli wspomnieni
wcześniej „Warta” i „Szary”.
Po zakończonej wojnie
Felicja wraz z mężem udała się ostatecznie do Szczyrzyca, gdzie wspólnie z nim
pracowała w miejscowej
szkole przy klasztorze cystersów. Namierzono ją
w 1954 roku, kiedy to została zarejestrowana jako
informator Urzędu Bezpieczeństwa ps. Vir (lub Wir),
którym była do 1958 roku.
Nie jest jednak do końca
jasne jaki charakter miała
jej współpraca z organami
bezpieczeństwa, a przede
wszystkim czy była ona
dobrowolna czy pod przymusem. Do śmierci Felicji
latem 1961 roku doprowadziła z kolei postępująca
choroba
nowotworowa.
Bohaterka niniejszego artykułu spoczęła na cmentarzu
w Rybniku.

OGŁOSZENIE
Mateusz
Radomski
Wiceprezes
olkuskiego
koła Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
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Czy w Olkuszu są pasjonaci sportów ekstremalnych?
W obecnym czasie najczęstszą podejmowaną aktywnością fizyczną jest ruch na łonie
natury. Zazwyczaj wybieramy
się na spacer, jazdę na rowerze, a w sezonie zimowym na
jazdę na nartach i sankach.
A gdyby tak zejść pod ziemię
lub wspiąć się na ściankę?
W bezpiecznym przygotowaniu do takiej przygody pomogą członkowie Speleoklubu
mającego siedzibę w Olkuszu.
Wspinaczka na Jurze
i w Tatrach
„... wspinanie należy zaliczyć do rozrywek intelektualnych, z tą różnicą, że zmusza do myślenia ciałem, nie
umysłem. Wyegzekwowanie
każdego, pojedynczego ruchu jest jak kolejne posunięcie w grze w szachy z własnym ciałem” - Al Alvarez.

W rejonie dolinek podkrakowskich, takich jak
m.in. Dolina Kobylańska,
Bolechowicka i Będkowska, Garb Tenczyński czy
okolice rezerwatu Pazurek,
istnieją doskonałe warunki, przyciągające wspinaczy
z całej Polski. Aby rozpocząć przygodę ze wspinaczką skałkową, należy zapisać
się na kurs wspinaczkowy
prowadzony przez instruktora zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu.
W jego ramach kursant poznaje technikę wspinania,
uczy się wiązać węzły na
linach (np. ósemkę czy wyblinkę), klarować linę, asekurować z kubka, a także
zapoznaje się z podstawami
wspinania na własnej asekuracji (tzw trad). Po ukończonym kursie można zacząć się bezpiecznie wspinać

wraz z poznanymi na kursie
pasjonatami
wspinaczki
w skałkach, a w okresie jesienno-zimowym
kontynuować treningi na ściance
wspinaczkowej należącej
do olkuskiego speleoklubu znajdującej się w szkole
podstawowej przy ulicy Kochanowskiego 2 w Olkuszu.
Chętni mogą również dalej
szlifować swoje umiejętności
i zwiększać trudności pokonywanych przez siebie dróg
wspinaczkowych. Dla przykładu, jeśli danego wspinacza
skałkowego fascynuje wspinanie w Tatrach, to kolejnym
stopniem
wtajemniczenia
będzie dla niego kurs taternicki, na którym będziemy
pokonywać pionowe ściany tatrzańskie, niedostępne
perci oraz przepaściste granie. Jako klubowicz Spele-

oklubu należącego do Polskiego Związku Alpinizmu,
mam możliwość nocowania
w taternickich schroniskach:
Betlejemce i na Taborze.
Eksploracja jaskiń, czyli
tajemniczy świat podziemi
„Według podań najrozmaitszych
cywilizacji
wnętrza jaskiń zostały
niegdyś stworzone na podobieństwo kształtów ich
legendarnych mieszkańców
- węży, potworów i smoków” - Pierre Minvielle.
Na Jurze znajduje się wiele
jaskiń dostępnych dla ruchu
turystycznego, jak chociażby
Jaskinia Wierzchowska Górna czy Jaskinia Ciemna. Jedną z największych jaskiń na
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej jest natomiast Jaskinia Nietoperzowa w Jerzmanowicach (454 metrów
długości), o której napisano:
„W jej wnętrzu można podziwiać efektowne nacieki,
taki jak m.in. wodospad
naciekowy z kropielnicą,
ambony oraz olbrzymie
kotły wirowe znajdujące się w stropie jaskini. Wśród innych jaskiń
znajdujących się w okolicy wyróżnia się jednym
z największych siedlisk
nietoperzy, wielkością sal,

a także bogatym katalogiem
znalezisk
archeologicznych” (za: jaskinianietoperzowa.wordpress.com).
Pozostałe jaskinie, niedostępne do zwiedzania,
eksplorują grotołazi posiadający kartę taternika, którzy, używając profesjonalnego sprzętu jaskiniowego,
zapuszczają się w czeluście
ziemi. Niejednokrotnie, aby
dostać się do środka, muszą
się wczołgać, wpełznąć lub
zjechać na linie. Wymaga to
wyjątkowych umiejętności,
nabywanych i doskonalonych na kursie taternictwa
jaskiniowego, który prowadzi Speleoklub Olkusz. Na
kursie tym adept zapoznaje
się z obsługą sprzętu jaskiniowego oraz technikami
jaskiniowymi, najpierw wyćwiczonymi „na sucho” na
klubowejściancewspinaczkowej,
a następnie bezpiecznie
i pod nadzorem instruktora
szlifuje swoje umiejętności
w skałkach, tak by na końcu kursu zejść do jaskini.
Co znajduje się pod powierzchnią ziemi? Panuje
tam idealna, nieprzenikniona ciemność, rozświetlana
jedynie światłem czołówek
oraz cisza, w której słychać
tylko odgłos spadających
kropli wody. W jaskiniach
krasowych występuje szczególny mikroklimat. Na ścianach tworzą się bowiem niesamowite nacieki krasowe,
draperie, ze stropów zwisają
wiekowe stalaktyty, a od podłoża piętrzą się stalagmity.
W miesiącach zimowych
często hibernują w nich
nietoperze.

tywności. Jest on zrzeszony
w Polskim Związku Alpinizmu i posiada własną ściankę
wspinaczkową udostępnioną
dla klubowiczów. W ramach
obchodzonego obecnie Roku
Jaskiń i Krasu zapraszamy
na Dni Otwarte, w trakcie
których poznasz Speleoklub
i jego członków. Wszystkie
aktualności i informacje na
temat wydarzeń znajdują się
na stronie “Speleoklub Olkusz” na Facebooku oraz na
naszej stronie internetowej.

ZESKANUJ ZA POMOCĄ SMARTFONA POWYŻSZY KOD QR, BY
PRZEJŚĆ
NA
STRONĘ ”SPELEOKLUB OLKUSZ” NA FACEBOOKU

ZESKANUJ ZA POMOCĄ SMARTFONA POWYŻSZY KOD QR, BY
PRZEJŚĆ NA STRONĘ
INTERNETOWĄ OLKUSKIEGO SPELEOKLUBU
www.speleoklub.olkusz.pl

UWAGA: Brak odpowiedniego przeszkolenia bądź opieki
instruktora we wspinaczce
lub eksplorowaniu jaskiń
niesie ze sobą ryzyko upadku
z dużej wysokości powodującego kalectwo lub śmierć!
Speleoklub Olkusz skupia
lokalnych pasjonatów wspinaczki, eksploracji jaskiń, turystyki górskiej i innych ak-

WWW.GAZETAOLKUSKA.PL

Dominika
Dudek
Przodownik
Tur ystyki Górskiej PT TK
Speleoklub
Olkusz

Tajemnice olkuskiej bazyliki: św. Jadwiga Królowa
w „Srebrnym Mieście”

W numerze Gazety
Olkuskiej z 4 stycznia
bieżącego roku opisałem bytność króla
Władysława
Jagiełło
w Olkuszu. Jak się okazuje, na ścianie bocznej
w otwarciu arkadowym
z prezbiterium do kaplicy św. Anny w Bazylice
Rzymskokatolickiej pw.
św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, naprzeciw swojego męża, była
również przedstawiona
królowa Jadwiga. Jej
najnowsze zdjęcie, pochodzące ze zbiorów
PTTK w Olkuszu, zostało wykonane podczas

okupacji niemieckiej.
Na przedstawionej grafice oryginalne postacie
pary królewskiej naniesione zostały natomiast
na współczesne miejsca,
gdzie znajdowały się
przed laty. Warto zwrócić uwagę, że królowa
trzyma w dłoni tajemniczy dokument.

Franciszek Rozmus
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