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„Herkulesi” i „Irokezi” - 
historia „Srebrnego Miasta”
Największa inwestycja gospodarcza w całej hi-

storii Pierwszej Rzeczypospolitej dała Olkuszowi 
przydomek „Srebrne Miasto”. Sztolnie odwadnia-
jące złoża rud ołowiu i srebra, budowane od dru-
giej połowy XVI wieku w okolicach Olkusza były 
bowiem zjawiskiem bezprecedensowym w ówcze-
snej Polsce i wyjątkowym w skali europejskiej: to 
dzięki nim powstały setki nowych kopalń, a osu-
szone nowe złoża zawierały rudy ze znaczną za-
wartością srebra.

Czytaj dalej na stronie 2

Olkuszanki (nie)zapomniane?

Myśląc o historii naszego miasta, nasuwają nam 
się na myśl takie postaci jak astronom Marcin By-
lica, płk Francesco Nullo, inżynier i minister An-
toni Minkiewicz czy żołnierz Wojska Polskiego 
i Armii Krajowej Gerard Woźnica „Hardy”. [...] 
W opowieści o historii, która była codziennością 
naszych przodków,  brakuje jednak bardzo ważne-
go elementu - mieszkanek Olkusza.

Czytaj dalej na stronie 4



2

WWW.GAZETAOLKUSKA.PL

Największa inwestycja go-
spodarcza w całej historii 
Pierwszej Rzeczypospolitej 
dała Olkuszowi przydomek 
„Srebrne Miasto”. Sztolnie 
odwadniające złoża rud oło-
wiu i srebra, budowane od 
drugiej połowy XVI wieku 
w okolicach Olkusza były 
bowiem zjawiskiem bezpre-
cedensowym w ówczesnej 
Polsce i wyjątkowym w skali 
europejskiej: to dzięki nim 
powstały setki nowych ko-
palń, a osuszone nowe złoża 
zawierały rudy ze znaczną 
zawartością srebra. Złoża ol-
kuskie, obok bogatych i łatwo 
dostępnych złóż angielskich, 
były od XIII do XVII wie-
ku największym ośrodkiem 
produkcji ołowiu w Europie. 
Autorzy tego sukcesu, nawet 
w skali europejskiej, robili za-
tem rzeczy wyjątkowe, wyróż-
niając się sposobem podejścia 
do rzeczywistości odmie-
nianym dziś przez wszystkie 
przypadki - innowacyjnością.

IROKEZI

Pruski król Fryderyk II 
zwany Wielkim, autor pla-
nu rozbiorów Polski, nazy-
wał Polaków „Irokezami”. 
Kiedy bowiem pruscy żoł-
nierze zajmowali w trak-
cie pierwszego rozbioru 
tereny Wielkopolski, to 
zdumiewała ich panująca 
w polskich wioskach bieda 
i ciężkie położenie chło-
pów pańszczyźnianych. 
Ukształtowany wówczas 
stereotypowy obraz Polski 
jako biednego i zacofanego 
kraju, poparty odpowied-
nią propagandą w następ-
nych wiekach, przechował 
się w świadomości Niem-
ców aż do dnia dzisiejszego.

HERKULESI

Kiedy 25 lat po trzecim 
rozbiorze Polski do tej „kra-
iny Irokezów” przyjechał 
pruski inżynier górniczy 
Ferdynand � uernagel, to 
nie mógł uwierzyć w to co 
zobaczył: napotkał bowiem 
coś, czego wcześniej nie 
widział, o czym jeszcze nie 
słyszał i o czym nigdy się nie 
uczył. Budowle, które tak 
go  zaskoczyły, porównał do 

egipskich piramid, a opisu-
jąc je użył określenia „Her-
kulische arbeit”, co oznacza 
herkulesową pracę. Gdzie 
przyjechał i co wywarło tak 
wielkie wrażenie na Fer-
dynandzie � uernagelu? 
Otóż przyjechał do Olkusza!

Srebrne Miasto - 
największa inwestycja 
gospodarcza Pierwszej 

Rzeczypospolitej

Przez setki lat górniczej 
eksploatacji w okolicach 
Olkusza wybrano wszyst-
kie suche złoża (z reguły do 
kilku metrów głębokości) 
rud ołowiu i srebra, dlatego 
też musiano sięgnąć do złóż 
zawodnionych. Był to spory 
wstrząs dla górnictwa, jako 
że trzeba było prowadzić 
prace odwadniające. Po-
czątkowo wodę wyciągano 
w kubłach, potem w becz-
kach, liny zastąpiono łań-
cuchami, następnie kon-
struowano coraz większe 
odwadniarki podobne do 
pomp wyposażone w kiera-
ty, do napędu których było 
potrzebnych coraz więcej 
koni. Generowało to gigan-
tyczne koszty, doprowadza-
jąc olkuskie górnictwo do 
niemal kompletnego zastoju. 
Jako jedyny dla niego ratu-
nek uznano budowę sztolni 
odwadniających, którymi 
woda samoczynnie spływa-
łaby z kopalń. Zadanie, jakie 
postawili sobie wydobywcy 
rud w Olkuszu było jednak 
karkołomne i nowatorskie, 
jako że miejscowe, trudne 
warunki geologiczne wy-
magały prowadzenia kosz-
townych i długofalowych 
inwestycji: budowy wielo-
kilometrowych sztolni oraz 
zastosowania nowych roz-
wiązań techniczno-ekono-
micznej organizacji produk-
cji. Włożone pieniądze nie 
miały przynosić szybkiego 
zysku, gdyż inwestorzy zda-
wali sobie sprawę zarówno 
z dużego ryzyka, jak i z tego, 
że co najmniej kilka lat nie do-
czekają się dochodów z wło-
żonego kapitału, co świadczy 
o rodzeniu się wówczas no-
woczesnej kalkulacji ekono-
micznej. Sztolnie były urzą

dzeniami pomocniczymi, 
a dopiero budowane wokół 
nich kopalnie przynosiły 
dochód. Wieloletni kredyt 
inwestycyjny był wyjątko-
wym i rzadkim zjawiskiem 
w gospodarce przedkapi-
talistycznej, co podkreśla 
unikalność tych górniczych 
inwestycji. Powstały również 
przedsiębiorstwa górniczo-
-hutnicze zwane gwarectwa-
mi, będące organizacjami 
o charakterze kapitalistycz-
nym, niewiele różniące się 
w działaniu od dzisiejszych 
koncernów giełdowych.

Łącznie zbudowano pięć 
sztolni odwadniających 
(historia szóstej do tej pory 
ginie w mrokach dziejów). 
Pierwszą była sztolnia Star-
czynowska, której budowę 
rozpoczęto w 1548 roku 
w okolicach dzisiejszego 
dworca PKP w Bukownie. 
Dwie największe z nich, 
opasujące miasto, czyli Po-
nikowska od północy oraz 
Pilecka od południa, dzia-
łały przez prawie 150 lat, 
do początku XVIII wieku. 
Podawana w literaturze ich 
łączna długość, wynosząca 
ponad 30 kilometrów, we-
dług najnowszych badań 
była jednak przynajmniej 
o połowę większa. Koszt 
budowy jednego kilome-
tra sztolni wynosił średnio 
7 500 złotych, a do tego 
trzeba doliczyć jeszcze 

koszt konserwacji, któ-
ry jednej sztolni w ciągu 
jednego roku wahał się od 
1 do 3 tysięcy złotych, w za-
leżności od zakresu robót. 
W sumie były to zatem co 
najmniej setki tysięcy zło-
tych: dla porównania bu-
dowa szybu czy warzelni 
w górnictwie solny (Wielicz-
ka) sięgała najwyżej kilku 
tysięcy złotych, a zbudowa-
nie galeonu w Gdańsku lub 
Elblągu 5-8 tysięcy złotych.

Prowadzenie przedsię-
biorstw górniczo-hutni-
czych wymagało coraz 
większych nakładów, co 
spowodowało napływ kapi-
tałów z zewnątrz, głównie 
z Krakowa. Największym 
inwestorem był król Zyg-
munt August, który odegrał 
zasadniczą rolę w moderni-
zacji olkuskiego górnictwa, 
budując na własny koszt 
pierwszą sztolnię oraz opła-
cając ósmą część kosztów 
drugiej. Była to zachęta dla 
pozostałych gwarków do 
nabywania udziałów gwa-
rectw sztolnych.  Gwarkami 
stawali się później ludzie 
z większymi zasobami pie-
niędzy i szlachta, jak m.in. 
Zborowscy, Myszkowscy, 
Wielopolscy, Lubomirscy, 
Potoccy, Radziwiłłowie i Sa-
piehowie. Największe zyski 
z górnictwa olkuskiego da-
wało skupienie w ręku nie 
tylko wydobycia i przetopu 

rudy, ale przede wszyst-
kim handel uzyskanymi 
metalami: ołów był przed-
miotem wolnego handlu, 
natomiast srebro było pod 
monopolem państwowym. 
Wydobycie sięgnęło mak-
symalnie 3 400 ton ołowiu 
i 1 200 kg srebra. Olkuski 
ołów był eksportowany do 
wielu (czasem odległych) 
części Europy, a znaki olku-
skich kopalń i hut odnale-
ziono chociażby na bryłach 
ołowiu, które znaleziono 
w okolicach Sankt Pe-
tersburga. Potężne bryły 
ołowiu o wadze od po-
nad 50 do przeszło 150 kg 
(o kształtcie ćwiartek koła) 
znalazł także we wraku 
okrętu w pobliżu leżącej na 
Morzu Północnym wyspy 
Texel holenderski arche-
olog A. D. Vos. Na ołowiu 
zachowały się znaki do złu-
dzenia przypominające ol-
kuskie gmerki, a nawet wy-
bitą na nich nazwę ILKUS. 
Do budowy i eksploatacji 
sztolni oraz kopalń wokół 
Olkusza w XVI i XVII wie-
ku potrzeba było ogromnej 
ilości drewna. Skutkiem 
wyrębu milionów drzew 
było powstanie największej 
w Europie pustyni zwa-
nej Błędowską. Jej maksy-
malny zasięg sięgał prawie 
200 kilometrów kwadra-
towych: dzisiejsza pusty-
nia to tylko mała namiast-
ka tego, co było dawniej.

Oczekiwania nakład-
ców oraz lokalne warunki 
wymusiły zastosowanie 
nowatorskich rozwiązań 
z zakresu techniki, co z kolei 
stało się motorem rozwoju 
rodzimej myśli technicznej, 
a także takich dziedzin na-
uki, jak miernictwo i kar-
togra� a. Eksport ołowiu 
przyczynił się natomiast 
do znacznej aktywizacji 
handlu zagranicznego. 
W efekcie powstała najwięk-
sza inwestycja gospodarcza 
w całej historii Pierwszej 
Rzeczypospolitej, która na 
wieki dała Olkuszowi przy-
domek „Srebrne Miasto”. 
Tutaj właśnie przebywał 
w 1820 roku wspomniany 
na początku artykułu pruski 
inżynier  Ferdynand � u-
ernagel i pozostałości daw-
nych sztolni zrobiły na nim 
tak wielkie wrażenie. Histo-
ria „Herkulesów” ze „Srebr-
nego Miasta” powinna być 
zatem obecna w szkolnych 
podręcznikach do historii.

Franciszek Rozmus

„Herkulesi” i „Irokezi” - historia „Srebrnego Miasta”

OGŁOSZENIE
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25 lutego minęło dokład-
nie 500 dni od wyborów 
parlamentarnych. Posta-
nowiliśmy zatem spraw-
dzić jak ten czas spożyt-
kowali posłowie z powiatu 
olkuskiego - Jacek Osuch 
oraz Agnieszka Ścigaj.

Przypominamy, że 
w minionych wyborach 
parlamentarnych, które 
miały miejsce 13 paździer-
nika 2019 roku, reelekcję 
uzyskała startująca z „je-
dynki” na liście KW Pol-
skie Stronnictwo Ludowe 
Agnieszka Ścigaj (która 
otrzymała 20 887 głosów) 
oraz startujący z 5. po-
zycji na liście KW Prawo 
i Sprawiedliwość Jacek 

Osuch (12 150 głosów). 
Pomimo 14 673 otrzyma-
nych głosów, w nowej ka-
dencji Sejmu nie znalazła 
się natomiast startująca 
z 4. miejsca na liście KKW 
Koalicja Obywatelska PO 
.N iPL Zieloni Lidia Gądek.

Pierwszą kategorią ak-
tywności poselskiej jest 
liczba wypowiedzi na 
posiedzeniach Sejmu. 
Agnieszka Ścigaj zabra-
ła dotąd głos 19 razy, co 
plasuje ją obecnie na 151. 
pozycji. Wśród 8 547 wy-
stąpień, wygłoszonych 
w Sejmie przez ostatnie 
500 dni, nie znalazło się 
natomiast żadne autorstwa 
Jacka Osucha. Wicemini-

ster Sportu już w przeszło-
ści dał się poznać z tego, 
że nie przepada zbytnio za 
przemawianiem z mówni-
cy. Dla przykładu, w mi-
nionej kadencji wystąpił 
on z niej zaledwie 4 razy, 
zajmując tym samym 455., 
a więc 5. od końca miejsce 
wśród ówczesnych parla-
mentarzystów. Zdecydo-
wanie lepiej poseł Prawa 
i Sprawiedliwości wypadł 
z kolei w kontekście udzia-
łu w głosowaniach na po-
siedzeniach Sejmu, biorąc 
udział w aż 3 066 z 3 085 
z nich, co stanowi 99,38% 
(115. miejsce). W tej kate-
gorii słabiej prezentuje się 
natomiast posłanka PSL-
-Kukiz’15, która w wyniku 

obecności na 2 915 głoso-
waniach (94,49%) zajmu-
je dopiero 401. miejsce.

Będąc w temacie gło-
sowań, warto również 
przytoczyć jak parlamen-
tarzyści z ziemi olku-
skiej głosowali w sprawie 
ustaw, które odbiły się 
w debacie publicznej naj-
szerszym echem. Jacek 
Osuch poparł m.in. po-
nowne przekazanie nie-
mal 2 miliardów złotych 
na media publiczne czy 
przyznanie podwyżek po-
litykom. Jeśli mowa z kolei 
o projektach związanych 
z powiatem olkuskim, to 
zagłosował on przeciw-
ko budowie estakady na 

Drodze Krajowej nr 94 
w Olkuszu oraz dwukrot-
nie przeciw budowie linii 
kolejowej Olkusz-Kraków. 
Agnieszka Ścigaj zagłoso-
wała dla odmiany prze-
ciwko przyznaniu rzą-
dowej pomocy dla TVP, 
przeciwko podwyżkom 
dla polityków, a także za 
budową zarówno kolei do 
Krakowa, jak i estakady 
na skrzyżowaniu krajów-
ki z ulicami Kościuszki 
i Rabsztyńską oraz Mic-
kiewicza i 20 Straconych.

Kolejną kategorią ak-
tywności poselskiej, jest 
liczba zgłoszonych in-
terpelacji, czyli pytań do 
premiera lub konkretnego 
ministra, na które muszą 
oni udzielić parlamen-
tarzystom odpowiedzi. 
Posłanka PSL-Kukiz’15 
plasuje się obecnie na 167. 

miejscu z 55 interpelacja-
mi, a Wiceminister Spor-
tu złożył ich do tej pory 
9, co klasy� kuje go na 
283. miejscu. Jacek Osuch 
podpisał się ponadto pod 
2 projektami poselskimi 
(projektami ustaw, uchwał 
czy wniosków), a także 
złożył 2 zapytania i 3 py-
tania w sprawach bieżą-
cych. Agnieszka Ścigaj 
podpisała się dla odmiany 
pod 21 projektami, ale za 
to nie złożyła ani jedne-
go zapytania ani pytania 
w sprawach bieżących.

M i c h a ł  Pa ster n a k

Podsumowanie aktywności posłów z ziemi olkuskiej po 500 
dniach obecnej kadencji sejmu
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Myśląc o historii nasze-
go miasta, nasuwają nam 
się na myśl takie postaci jak 
astronom Marcin Bylica, 
płk Francesco Nullo, inżynier 
i minister Antoni Minkiewicz 
czy żołnierz Wojska Polskie-
go i Armii Krajowej Gerard 
Woźnica „Hardy”. Niewąt-
pliwie są to słuszne skojarze-
nia, które w sposób oczywi-
sty odwołują się do ważnych 
i nieraz tragicznych wydarzeń 

mających miejsce w naszej 
małej ojczyźnie. Czyny i po-
stawy tych osób w znaczący 
sposób odcisnęły się bowiem 
na naszej olkuskiej pamięci, 
która podświadomie kształ-
tuje nas jako mieszkańców 
tej ziemi. W tej opowieści 
o historii, która była codzien-
nością naszych przodków, 
brakuje jednak bardzo waż-
nego elementu - mam tu na 
myśli mieszkanki Olkusza.

Od 2018 roku obchodzi-
my bardzo ważne rocznice 
związane z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległo-
ści. Należą do nich działania 
Legionów Polskich, oswobo-
dzenie „Srebrnego Miasta” 
na początku listopada 1918 
roku przez członków Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, 
walki ochotniczego 5. Bata-
lionu Strzelców Olkuskich 
o granice czy bohaterski 
udział naszych pradziadków 
i dziadków w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Sprawy 
olkuskich kobiet schodzą 
natomiast w tym kontek-
ście na dalszy plan, choć 
są to lata ważne również 
(a może przede wszystkim) 
z ich perspektywy. Zawarte 
w dekrecie ustanawiającym 
ordynację wyborczą do sej-
mu z 28 listopada 1918 roku 
stwierdzenie „bez różnicy 
płci” niosło za sobą znaczące 
zmiany związane z udziałem 
pań w życiu publicznym. 
Należałoby jeszcze dodać, 
że miało to swój wymiar 
lokalny, bowiem podobne 
zasady wprowadzono w np. 
stosunku do rad gminnych 
i sejmików powiatowych.

Niewielka obecność tej 
tematyki w pracach regio-
nalistów i historyków ma 
zapewne związek z dostęp-
nością do źródeł informacji, 
które dużo rzadziej „mówią” 
nam o działaniach płci pięk-
nej. Niemniej jest ona istotna 
w poznaniu dziejów Olku-
sza, procesów jakim podle-
gali jego mieszkańcy, a także 
temu, jak żyło się np. w okre-
sie walk o niepodległość. 
W bardziej ogólnopolskim 
wymiarze pozostają py-
tania o udział olkuszanek 
w ruchu emancypacyjnym - 
a jest się czym pochwalić. Już 
31 sierpnia 1919 roku wybra-
no bowiem pierwszą w histo-
rii olkuską radną, którą była 
Józefa Wystup (1890-1947) 
startująca z listy Polskiej Par-
tii Socjalistycznej. Pracowała 
ona w olkuskiej emalierni 
i pochodziła z sosnowiec-
kiej rodziny o szlacheckich 
korzeniach. Jej krewni mieli 
podobno sprzeciwiać się jej 
małżeństwu, jednak Józefa 
pozostała niezależna i wyszła 
w „Srebrnym Mieście” za 
Augustyna Ślęzaka, również 
zatrudnionego w najsław-
niejszej z naszych fabryk. 
Swoją funkcję pełniła przez 
siedem lat, do 1926 roku. 
Po śmierci męża w 1932 
roku, Józefa Wystup zajęła 
się natomiast samodziel-

nym wychowaniem i utrzy-
maniem dwóch córek. Jej 
wnuk Ryszard Maliszewski 
na swoim blogu zanotował 
takie wspomnienia o babci: 

„Była to kobieta nie-
zwykle pracowita, ale 

dosyć surowa i wymaga-
jąca, trzeźwo patrząca na 

życie i zawsze do niego 
«zdroworozsądkowo» 

nastawiona”.

Inną zaangażowaną 
w działalność olkuskiej rady 
miejskiej była Stefania Opal-
ska - żona znanego lekarza 
i społecznika Józefa stoją-
cego przez pewien czas na 
czele Szpitala św. Błażeja. 
O niej wiadomo jednak jesz-
cze mniej: zajmowała się 
pracą charytatywną oraz 
była uzdolniona muzycznie, 
a swoją posługę dla mia-
sta pełniła w latach 1922-
1926. W 1934 roku wybrano 
z kolei aż trzy panie: Zo� ę 
Okrajni, Jadwigę Witczyńską 
oraz Jolantę Ostrowską - cór-
kę gen. Stefana Buchowieckie-
go. Pierwszą z nich nazywano 
„furią społeczną” ze względu 
na to, w jak wiele inicjatyw się 
włączała. Przywołać tu należy 
jej pracę niepodległościową 
w czasie Wielkiej Wojny 
światowej (POW czy Liga 
Kobiet Pogotowia Wojenne-
go), ale także wsparcie dla 
olkuskich żołnierzy na fron-
tach walk o niepodległość 
i granice. Ponadto, przez długi 
czas kierowała olkuskim Pol-
skim Czerwonym Krzyżem, 
a po zakończeniu kolejnego 
światowego kon� iktu opie-
kowała się repatriantami. Na-
stępne mandaty otrzymały 
w 1939 roku socjalistka i dzia-
łaczka spółdzielcza Anna Żo-
łądź oraz pierwsza Żydówka 
Frymeta Lender, która zgi-
nęła w czasie zgotowanego 
przez Niemców Holokaustu.

Przytoczyłem nazwiska 
jedynie kilku olkuszanek, 
o których (z wyjątkami oczy-
wiście) wiemy niewiele. Część 
prac o charakterze przyczyn-
karskim już powstała: na 
ten problem zwróciła uwagę 
Emilia Kotnis-Górka w arty-
kule o Stefanie Buchowieckim 
(Ilcusiana nr 8). Mimo to jest 
jeszcze wiele do zrobienia. Co 
bowiem z działaczkami z ca-
łej masy stowarzyszeń, które 
zrzeszały wiele mieszkanek 
„Srebrnego Miasta”? Mam tu 
na myśli wszelkiej organizacji 
pozarządowe czy chociaż-
by damskie sekcje klubów 

i towarzystw sportowych. Co 
z nauczycielkami i uczenni-
cami olkuskiego gimnazjum, 
a później liceum? Czy po-
przez swoją aktywność istot-
nie wpływały na rozwój mia-
sta? Co z kobietami biznesu 
i ich rolą w miejscowej gospo-
darce? A jak te kwestie wyglą-
dały wśród żydowskiej części 
społeczeństwa? Co z podzia-
łami politycznymi wśród 
nich? Jak sytuacja olkusza-
nek wyglądała po II woj-
nie światowej? Może warto 
o to zapytać babci lub mamy, 
przeprowadzić wywiad i go 
nagrać. Stajemy bowiem 
przed dużym zadaniem po-
znania dziejów kobiet, które 
w znaczącym stopniu (ale 
nie tylko!) wpłynęły na losy 
naszej lokalnej społeczności. 

W ostatnim czasie coraz bar-
dziej popularnie stają się ini-
cjatywy „herstoryczne” i fe-
ministyczne (o historii kobiet 
opowiedzianej przez kobiety), 
jak np. Łódzki Szlak Kobiet 
czy Archiwum Kobiet. Może 
nadszedł już czas na pokaza-
nie tych zjawisk i procesów 
również na naszym poletku?

Mateusz Radomski
Wiceprezes olkuskiego 
koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej

Olkuszanki (nie)zapomniane?
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Podziemne ekspozycje w trakcie odbioru

26 lutego miała miej-
sce wizyta odbiorowa prac 
związanych z utworzeniem 
dwóch ekspozycji multime-
dialnych w ramach projek-
tu „Rewitalizacja kwartału 
królewskiego w Olkuszu 
oraz utworzenie multime-
dialnej trasy turystycznej 
w podziemiach ratusza”.

„Chciałem serdecznie po-
dziękować radnym, któ-
rzy wspierali inicjatywę 
utworzenia nowoczesnych 
ekspozycji oraz wyko-
nawcom i pracownikom 
urzędu miasta zaanga-
żowanym w realizację tej 
inwestycji. Nasze mia-
sto zyskało nowoczesny 
obiekt, o dużym zna-
czeniu dla mieszkańców 
i turystów, który wzmocni 
rozwój gospodarczy i kul-
turalny Olkusza, a także 
wpłynie na wykreowa-
nie nowego wizerunku 
naszego miasta poprzez 
promowanie i upowszech-
nianie w innowacyjny 
sposób wiedzy o historii 
regionu i górnictwa. Nas 
kiedyś nie będzie, ale te 
obiekty pozostaną dla 
potomnych, jako świa-
dectwo naszej historii” 

- mówił Burmistrz 
Miasta i Gminy Ol-
kusz Roman Piaśnik.

Ekspozycja w podzie-
miach ratusza przedstawia 
w ciekawy sposób histo-

rię „Srebrnego Miasta”. Jej 
elementem jest m.in. prze-
strzenna makieta pokazu-
jąca Olkusz w czasach naj-
większej świetności, czyli 
pod koniec XVI wieku. 
W podziemiach moż-
na także zobaczyć replikę 
astrolabium, czyli urzą-
dzenia astronomicznego, 
które należało do słynne-
go olkuskiego astronoma 
i astrologa Marcina Bylicy. 
Część ekspozycji jest rów-
nież poświęcona historii 
samego ratusza: siedziby 
władz miasta, kancelarii 
i więzienia miejskiego. 
Istotnym elementem eks-
pozycji są na dodatek zna-
leziska archeologiczne, na 
jakie natra� ono podczas 
rewitalizacji olkuskiej sta-
rówki. Dużą atrakcją są tak-
że liczne multimedia, czyli 
� lmy, animacje, prezenta-
cje, nagrania dźwiękowe, 
gry oraz instalacje i eks-
ponaty interaktywne, takie 
jak makiety, modele eks-
ponatów czy instalacje ar-
tystyczne. Ich zastosowanie 
ma nie tylko uatrakcyjnić 
ekspozycję i formę przeka-
zu, ale także dać zwiedzają-
cym możliwość wyboru te-
matu i zakresu wiedzy oraz 
ułatwić zwiedzanie oso-
bom niepełnosprawnym.

Ekspozycja w podzie-
miach dawnego starostwa 
jest z kolei poświęcona hi-
storii olkuskiego górnictwa 
oraz mennicy królewskiej. 

Można tam zobaczyć m.in. 
stanowiska interaktyw-
ne, na których zaprezen-
towane zostały modele 
i repliki dawnych urządzeń 
górniczych i hutniczych, 
takich jak kierat, płuczka, 
śruba Archimedesa, czy 
tzw Pater noster. Część 
ekspozycji jest również 
poświęcona metalurgii, na 
której można zobaczyć re-
pliki pieców używanych 
do wytopu ołowiu i srebra. 
O zabytkach hutniczych 
podczas zwiedzania opo-
wiadała dr hab. inż. Aldo-
na Garbacz-Klempka prof. 

AGH, która razem z innymi 
naukowcami była konsul-
tantką tej części ekspozycji.

Jedna z komór piwnic 
jest natomiast opowieścią 
o historii srebra od staro-
żytności po czasy współcze-
sne. Można tam zobaczyć 
replikę Srebrnego Krzyża 
Gwarków Olkuskich, któ-
rego oryginał znajduje się 
w olkuskiej bazylice i dzięki 
uprzejmości ks. proboszcza 
olkuskiej bazyliki Mieczy-
sława Miarki został udo-
stępniony do wykonania 
kopii. Ekspozycja została 

także poświęcona historii 
olkuskiej mennicy: wy-
konano specjalną prasę, 
w której będzie można sobie 
wybić replikę olkuskiego 
trojaka. Opracowany został 
ponadto audioprzewodnik 
(także w wersji dla osób 
niepełnosprawnych) oraz 
spójny system informacji 
i identy� kacji wizualnej.

„Atrakcyjna przestrzeń 
wystawiennicza, zreali-
zowana przy połączeniu 
tradycyjnej ekspozycji 
i nowoczesnych techno-
logii, to doskonały spo-
sób na promocję mia-
sta. Bardzo się cieszymy 
z udanej współpracy 
z Urzędem Miasta i Gminy 
w Olkuszu i jesteśmy prze-
konani, że zrealizowany 
wspólnie projekt przy-
ciągnie wielu turystów 
i zainteresuje ich cieka-
wą historią tego miejsca” 

- zauważył wicepre-
zes zarządu Trias AVI 
Marcin Wojczyński.

O wartości i znaczeniu ol-
kuskich podziemi nie trze-
ba nikogo przekonywać, na-
tomiast warto wspomnieć, 
że unikatowe są również 
znaleziska archeologiczne, 
na jakie natra� ono podczas 
rewitalizacji starówki oraz 
Kwartału Królewskiego. 
W trakcie rewitalizacji po-
zyskano prawie 100 000 
zabytkowych przedmio-

tów, w tym monety, ce-
ramikę, kawałki ołowiu, 
skóry, elementy odzieży, 
miedziane odważniki oraz 
ozdoby. Spośród nich wy-
brano przeszło 200 naj-
ciekawszych eksponatów, 
w tym 130 monet, które zo-
stały poddane konserwacji 
i część z nich będzie moż-
na oglądać w podziemnych 
wystawach. Wśród cieka-
wostek prezentowanych 
na ekspozycji znajduje 
się m.in. forma do odle-
wania krążków, z których 
wybijano monety czy tzw 
liczman wyprodukowany 
w Norymberdze prawdopo-
dobnie w XV wieku, a uży-
wany w olkuskiej mennicy.

Poza podziemnymi eks-
pozycjami, w budynku 
dawnego starostwa będzie 
się ponadto mieściła re-
stauracja, pokoje hotelowe, 
pomieszczenia konferen-
cyjne, sklep z pamiątkami 
czy pomieszczenia dla or-
ganizacji pozarządowych. 
Udostępniona zostanie tak-
że olkuska baszta, a na tere-
nie pomiędzy starostwem 
i murami miejskimi po-
wstał już ogród z kameral-
ną sceną. Administrowane 
przez olkuski MOK ekspo-
zycje, funkcjonujące pod 
wspólną nazwą „Podziem-
ny Olkusz”, będzie można 
zwiedzać już tej wiosny.

źródło: Urząd Mia-
sta i Gminy w Olkuszu
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Rozliczając deklara-
cje podatkowe warto 
pamiętać o możliwości 
przekazania 1% podatku 
dochodowego na rzecz wy-
branej organizacji pożyt-
ku publicznego. Zwłaszcza 
w obecnej sytuacji jest to 
wyjątkowa szansa, aby 
pomóc tym, którzy an-
gażują się w działalność 
na rzecz innych. Prezen-
tujemy zatem listę orga-
nizacji z terenu Gminy 
Olkusz, które można 
w ten sposób wspomóc.

Aby przekazać jeden 
procent naszego podat-
ku wybranej organizacji, 
wystarczy podczas spo-
rządzania rocznego ze-
znania podatkowego wy-
pełnić rubrykę “Wniosek 
o przekazanie 1% podat-

ku należnego na rzecz 
organizacji pożytku pu-
blicznego OPP”, gdzie 
należy wpisać numer 
KRS organizacji pożyt-
ku publicznego, któ-
rą chcemy wspomóc. 
W przypadku przeka-
zania 1% na rzecz kon-
kretnego podopiecznego, 
może być także konieczne 
wpisanie dodatkowych 
informacji w rubryce “cel 
szczegółowy”. Jeśli nato-
miast nie zdecydujemy 
się wesprzeć żadnej or-
ganizacji, to 1% naszego 
podatku zostanie przeka-
zany do Skarbu Państwa.

Lista organizacji 
pożytku publicznego 
z Gminy Olkusz wraz 
z numerami KRS:

S T O WA R Z YS Z E -
NIE OTWARTYCH 
SERC AKTYW-
NYCH KOBIET /
SOS/ W OLKUSZU 

– 0000016137

P O W I A T O W E 
ZRZESZENIE LUDO-
WE ZESPOŁY SPOR-
TOWE W OLKUSZU 

– 0000075550

S T O WA R Z YS Z E -
NIE NA RZECZ 
OŚWIATY, KULTU-
RY I POMOCY SPO-
ŁECZNEJ “WSZYSCY 
DLA WSZYSTKICH” 

– 0000219768

STOWARZYSZENIE 
NA RZECZ HISTO-
RYCZNYCH ORGA-

NÓW HANSA HU-
MMLA W OLKUSZU 

– 0000240900

POLSKIE STO-
W A R Z Y S Z E N I E 
NA RZECZ OSÓB 
Z NIEPEŁNSPRAW-
NOŚCIĄ INTELEK-
TUALNĄ KOŁO 

W OLKUSZU 
– 0000371992

KLUB SPORTOWY 
FLIKA 

– 0000445561

S T O WA R Z YS Z E -
NIE PRZYJACIÓŁ 
SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ W SIENICZ-
NIE “KRZESIWO” 

– 0000471556

S T O WA R Z YS Z E -
NIE TROKS 
– 0000206949

STOWARZYSZENIE 
ROZWOJU WSI WI-
TERADÓW “RAZEM” 

– 0000216240

OLKUSKIE STOWA-
RZYSZENIE PRZYJA-

CIÓŁ ZWIERZĄT 
– 0000310631

OLKUSKIE STO-
WARZYSZENIE 

PROGRES 
– 0000565173

ŚWIATOWY ZWIĄ-
ZEK ŻOŁNIERZY AR-

MII KRAJOWEJ 
– 0000113420 

[z dopiskiem: “Na cele Koła Olkusz”]

ZWIĄZEK HARCER-
STWA POLSKIEGO 

– 0000273492
(cel szczegółowy: Hu� ec Olkusz)

Termin składania 
deklaracji podatko-
wych mija 30 kwiet-
nia 2021 roku.

źródło: Urząd Miasta 
i Gminy w Olkuszu

Przekaż 1% podatku na organizację pożytku 
publicznego z Gminy Olkusz
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SPR Olkusz – ChKS PŁ Łódź 37:25. Pełna dominacja przez całe spotkanie

SPR Olkusz pokonał ChKS 
PŁ Łódź aż 37 do 25 w spotka-
niu 11. kolejki 1. Ligi kobiet 
w piłce ręcznej grupy B. 
“Srebrne Lwice” miło będą 
zatem wspominać pierw-
szy mecz we własnej hali 
w rundzie wiosennej sezonu 
2020/2021.

Podopieczne Kamila Za-
wady w sobotnie popołudnie 
bez większego trudu zdobyły 
trzy oczka, które pozwoliły 
im się umocnić na pozycji 
wicelidera tabeli. Najsku-
teczniejszą zawodniczką 
spotkania została kapitan 
olkuskiego zespołu Paula 
Masiuda, która dziesięć razy 
pokonała bramkarki rywa-
lek. Kolejny udany występ 
ma za sobą również Magda-
lena Barczyk, notując siedem 
tra� eń i wiele popisowych 
zagrań. Co ciekawe, bram-
kę na swoim koncie zapisała 
także Aleksandra Nowicka, 

która ulokowała piłkę w siat-
ce przerzucając całe boisko.

Do spotkania gospody-
nie ponownie przystąpiły 
w osłabionym składzie. 
Kontuzja skrzydłowej We-
roniki Gęgotek jest bar-
dzo poważna i wykluczy Ją 
z gry najprawdopodobniej 
do końca sezonu. Na boisku 
zabrakło ponadto Pauliny 
Marszałek. „Marszi” powo-
li wraca do treningów, ale 
na mecz z Łodzią nie była 
jeszcze gotowa. Dodatko-
wo trener Zawada nie mógł 
skorzystać z Vanessy Nowak 
i Karoliny Herian, które 
przed południem zagrały 
w ligowym spotkaniu Junio-
rek Młodszych, a w domu 
z racji infekcji została Kami-
la Pietruszka. Mimo braku 
kilku zawodniczek, Srebrne 
Lwice od samego począt-
ku narzuciły swój styl gry. 
Wynik otworzyła Magdale-

na Barczyk, w odpowiedzi 
tra� ła Aleksandra Kutnik, 
ale w następnych akcjach 
miejscowe potwierdziły 
dobrą dyspozycję. Po szyb-
kich wypadach do siatki 
Marceliny Lis po dwa razy 
tra� ły Julia Mrozowska 
z Paulą Masiudą, a za bram-
kę Magdaleny Borowiec ol-
kuszanki zrewanżowały się 
dwoma tra� eniami autor-
stwa aktywnej na wstępie 
Mrozowskiej oraz obrotowej 
Wiktorii Sioły. Po 10 minu-
tach SPR prowadził 7:2 i już 
wtedy można było po cichu 
mówić o łatwej przepra-
wie dla ekipy gospodarzy.

Sytuacja na parkiecie 
mimo upływających mi-
nut nie zmieniała się. Lwice 
z zimną krwią punktowały 
rywalki, które przez błędy 
własne i świetną postawę 
między słupkami Dagma-
ry Knapik miały duże pro-
blemy w kończeniu swo-
ich ataków. A miejscowe 
grały swoje, czasem nawet 
do znudzenia, jednak jeśli 
mówimy o tak efektywnej 
„nudzie”, to niech ona trwa 
jak najdłużej. Uważna gra 
w defensywie oraz dalekie 
podania przez całe boisko 
dały początek wielu kon-
trom, z których większość 
olkuszanki wykorzystały. 
Gdyby nie postawa bram-
karki Lis, drużyna z Łodzi na 
przerwę zeszłaby ze znacznie 

większą stratą, a tak ChKS 
w pierwszych dwóch kwa-
dransach stracił „tylko” 16 
goli. Do tego dorobku Lwic 
najmocniej dołożyła się gra-
jąca na wysokim procencie 
skuteczności Paula Masiu-
da, jak również Oliwia So-
łościuk. To właśnie „Mini” 
wzorem ubiegłotygodniowej 
potyczki we Wrocławiu tra-
� eniem ze skrzydła zamknę-
ła pierwszą połowę, zapew-
niając swoim koleżankom 
siedmiobramkową zaliczkę 
przed drugą odsłoną (16:9).

Mocno przybite po pre-
mierowej części łodzian-
ki, po przerwie nie były 
w stanie nawiązać do gra-
jącego wciąż na solidnym 
poziomie wicelidera tabeli. 
Ze strony miejscowych nie 
było mowy o odpuszczaniu 
pomimo wysokiego prowa-
dzenia. Każda ze szczypior-
nistek, która zameldowała 
się na parkiecie miała coś 
do udowodnienia. Dlatego 
byliśmy świadkami nadal 
dobrego widowiska, bez 
oszczędzania się przed ko-
lejnymi meczami o punkty. 
Jako pierwsza po zmianie 
stron swoją obecność na 
boisku zaznaczyła Paulina 
Łuczyk. I zrobiła to podwój-
nie. W 34. min doszło do 
rzadko spotykanej sytuacji, 
bowiem do sędziowskiego 
protokołu z golem zapisa-
ła się bramkarka Srebrnych 

Lwic Aleksandra Nowicka, 
która wykorzystała zbyt 
długą zmianę przyjezdnych, 
tra� ając do siatki rzutem 
przez całe boisko. Bramka 
z rodzaju tych „na wiwat”, 
a przecież to był dopiero 
początek drugiej połowy. 
ChKS z czasem zaczął wy-
ciągać wnioski ze swoich 
wcześniejszych niedocią-
gnięć, więc były momenty, 
że scenariusz spotkania za-
czął przebiegać według za-
sady – tra� enie za tra� enie. 
Były jednak odstępstwa od 
tej reguły. Odstępstwa na 
korzyść miejscowych za-
wodniczek, choćby wtedy, 
kiedy Lwice na przestrzeni 
180 sekund rzuciły cztery 
kolejne bramki. Efektow-
ną indywidualną szarżę 
przeprowadziła Barczyk, ze 
środka celnie przymierzy-
ła Anna Andrzejczyk, rzut 
karny na bramkę zamieniła 
Masiuda, a Sołościuk bez 
trudu wykończyła kolejny 
szybki wypad swojego ze-
społu. Łodzianki po tym 
słabszym fragmencie po-
nownie wróciły do tra� ania, 
a pierwszoplanową postacią 
w końcówce spotkania po 
stronie gości została Domi-
nika Nyga, którą wsparła 
Martyna Agata. Dzięki temu 
ChKS sobotnie spotkanie 
zamiast z pogromem zakoń-
czył z honorem, ale ostatecz-
nie strata przyjezdnych do 
SPR-u i tak była znacząca.

Najskuteczniejszą za-
wodniczką meczu okazała 
się Paula Masiuda. Kapitan 
Srebrnych Lwic po roli asy-
stentki we Wrocławiu wró-
ciła do tra� ania. 10 goli po-
zwoliło Jej wzmocnić swoje 
notowania w I-ligowej Kla-
sy� kacji Strzelczyń, gdzie 
z 77 tra� eniami na kon-
cie nadal prowadzi, mając 
4 gole więcej od Sandry Ma-
tusik z Żor. Na osobne po-
chwały zasłużyła ponownie 
Magdalena Barczyk. Nie-
spełna 20-letnia rozgrywa-
jąca SPR-u po raz kolejny 
pod nieobecność dużo bar-
dziej doświadczonej Pau-
liny Marszałek wzięła na 
swoje barki rozprowadza-
nie akcji, imponując przede 
wszystkim w sposobie 
i pomyśle kończenia ata-
ków. Jednak tak naprawdę 
dużo ciepłych słów można 
by napisać o każdej z Lwic, 
bo po raz kolejny olku-
szanki tworzyły na boisku 
prawdziwy Team Spirit, 
uzupełniając się nawzajem, 
ciesząc się przy tym z gry 
i ósmego w sezonie zwycię-
stwa. Zwycięstwa jak naj-
bardziej zasłużonego. Na-
stępny weekend olkuszanki 
będą miały wolny. Do gry 
o punkty wrócą na począt-
ku marca wyjazdowym me-
czem ze Zgodą Ruda Śląska.

SPR Olkusz
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