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Wszystkie wy-
wiady i  nie 
tylko można 
znaleźć na na-
szym kanale 
w serwisie 
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Skanując za 
pomocą smart-
fona kod QR, 
możesz być 
z nami na bie-
żąco, na stronie 
www. gazetaol-
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A od tej chwili zaginął o nim ślad... nieznane losy Antoniego Minkiewicza

Postacią, która niewątpliwe zasłużyła się w okresie walk o niepodległość dla naszego miasta 
był Antoni Minkiewicz. Pochodził on z Wołynia, gdzie przyszedł na świat w ziemiańskiej 
rodzinie w 1881 roku. Po ukończeniu gimnazjum w Żytomierzu wyjechał na uniwersytet do 
Kijowa, gdzie związał się z socjalistami, biorąc udział w manifestacjach studenckich, za co 
został relegowany z uczelni i powołany do wojska. 

Czytaj dalej na stronie 2

Zabytkowa rura z XV wie-
ku tra� ła do muzeum 
w olkuskich podziemiach

Do muzeum zlokalizowanego w ol-
kuskich podziemiach tra� ł kolejny 
eksponat: zabytkowa, XV-wieczna, 
drewniana rura drążona, którą przed 
laty dostarczano wodę do miasta. Pa-
tronat medialny nad uroczystością jej 
przekazania objęła Gazeta Olkuska.

Czytaj dalej na stronie 4
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Postacią, która nie-
wątpliwe zasłużyła się 
w okresie walk o niepod-
ległość dla naszego miasta 
był Antoni Minkiewicz. 
Pochodził on z Wołynia, 
gdzie przyszedł na świat 
w ziemiańskiej rodzinie 
w 1881 roku. Po ukończe-
niu gimnazjum w Żyto-
mierzu wyjechał na uni-
wersytet do Kijowa, gdzie 
związał się z socjalistami, 
biorąc udział w manifesta-
cjach studenckich, za co 
został relegowany z uczel-
ni i powołany do wojska. 
Trzyletnią służbę odby-
wał na granicy z Armenią, 
a po jej zakończeniu udał 
się do Leoben w Austrii, 
gdzie na tamtejszej aka-
demii górniczej zdobył 
w 1907 roku tytuł inży-
niera. Zgodnie ze swoim 
wykształceniem, podjął 
pracę na kopalni „Saturn” 
w Zagłębiu Dąbrowskim, 
skąd został później prze-
niesiony na stanowisko 
zawiadowcy kopalni gal-
manu pod Olkuszem.

Jego zasługi dla ziemi 
olkuskiej są niezwykle 
duże. W okresie I wojny 
światowej, stojąc na czele 
Komitetu Ratunkowego, 
dbał on bowiem o właści-
we zaopatrzenie miejsco-

wej ludności w produkty 
pierwszej potrzeby. To 
dzięki niemu powołano 
do życia gimnazja: mę-
skie w 1916 roku oraz 
żeńskie rok później (dziś 
ich tradycje kontynuuje 
I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Olkuszu). 
Z własnej kieszeni ufun-
dował ponadto pomnik na 
mogile legionistów pole-
głych w Bitwie pod Krzy-
wopłotami. Minkiewicz 
stał również na czele lo-
kalnych struktur Polskiej 
Organizacji Wojskowej, 
której członkowie oswo-
bodzili Olkusz w 1918 
roku oraz był jednym 
z twórców lokalnego sa-
morządu (jako radny mia-
sta i deputowany sejmi-
ku). Należał on do grona 
popleczników Józefa Pił-
sudskiego, dzięki czemu 
znalazł się w pierwszym 
rządzie niepodległej Pol-
ski, na czele którego stał 
socjalista Jędrzej Mora-
czewski. Warto podkre-
ślić, że Antoni Minkie-
wicz zasiadał w aż trzech 
całkowicie różnych pod 
względem światopoglądu 
gabinetach. Właśnie ze 
względu na narastające 
wpływy jego przeciwni-
ków z prawej strony sceny 

politycznej we wrześniu 
1919 roku ustąpił z funk-
cji, jednak już w styczniu 
następnego roku Naczel-
nik Państwa powierzył 
mu urząd komisarza Za-
rządu Cywilnego Woły-
nia i Frontu Podolskiego.

Do jego zadań należało 
przede wszystkim tworze-
nie zrębów polskiej pań-
stwowości na obszarze, 
z którego pochodził. Tak 
o jego pracy napisał jeden 
z ówczesnych towarzyszy 
Tadeusz Zagórski: „Mó-
wimy o człowieku, który 
wyrósł ponad przeciętny 
poziom współczesnych. 
W każdem, posunięciu, 
w każdym odruchu życia 
cechowała go moc kreso-
wa, rozpęd i wola czynu”. 
W lipcu 1920 roku ofen-
sywa konnej armii Siemo-
na Budionnego na terenie 
działalności Minkiewicza 
postępowała coraz silniej. 
W nocy z 5 na 6 lipca, 
po rozmowach z Symo-
nem Petlurą, udał się on 
pociągiem z Płoskirowa 
(dziś Chmielnicki) do 
Kamieńca Podolskiego, 
jednak nigdy nie dotarł 
do celu. Pod Czarnym 
Ostrowem (ok. 20 km od 
miejsca wyjazdu) doszło 
bowiem do wykolejenia 

taboru przez bolszewicki 
zagon. Bohater niniejsze-
go artykułu, wraz z grupą 
żołnierzy ukraińskich, 
postanowił udać się do 
najbliższej miejscowo-
ści, gdzie połączyli się 
z oddziałem polskich uła-
nów i zbierając ludność 
cywilną oraz rannych 
ruszyli do Narkiewyczi 
nękani atakami nieprzy-
jaciela. Na tej trasie do-
szło jednak do rozbicia 
grupy. Jak relacjonowa-
no w Kurierze Warszaw-
skim,: „Liczba zabitych 
a znalezionych wynosi 46, 
prawie wszyscy byli porą-
bani szablami i widocz-
nie podobijani, więk-
szość zmasakrowanych”. 
Trudno było rozpoznać 
poległych, jednak udało 
się zidenty� kować m.in. 
sekretarza Minkiewicza 
- K. Bolesławskiego. Jego 
samego nie odnaleziono 
jednak na pobojowisku. 
Czerwonoarmiści po 
udanej akcji wzięli bo-
wiem pewną grupę jeń-
ców, a wśród nich, jeśli 
wierzyć przechwałkom, 
„ministra polskiego”. 

Nie obyło się również 
bez plotek: na przeło-
mie lipca i sierpnia ga-
zety donosiły, że Antoni 

przedarł się przez front 
i przebywał wspólnie 
z rodziną w Gdyni, co 
okazało się mrzonką, jako 
że pomylono go z jego 
bratem Wacławem. Już 
pod koniec sierpnia po-
jawiła się natomiast ko-
lejna informacja, że były 
Komisarz żyje. Miał on 
znajdować się w niewoli, 
a Czerwony Krzyż pod-
jął starania o jego uwol-
nienie. W październiku 
prasa donosiła z kolei, że 
przebywa on w Moskwie 
w dobrym zdrowiu. Pod 
koniec listopada w tej sa-
mej sprawie interpelował 
przewodniczący delega-
cji polskiej na rokowa-
nia pokojowe w Rydze 
Jan Dąbski. Stojący na 
czele sowieckiej strony 
Adolf Jo� e obiecał, choć 
jak podkreślono - nie-
chętnie, dowiedzieć się 
o losach byłego ministra, 
zaznaczając że może on 
zostać wydany Rzeczpo-
spolitej na zasadzie „gło-
wa za głowę”. Warszawa 
miała zaoferować jedne-
go z czołowych polskich 
komunistów Maksymi-
liana Horowitza, jednak 
ten zbiegł z więzienia 
w grudniu 1920 roku.

Dalsze losy tego za-
służonego dla Olkusza 
mężczyzny pozostają 
nieznane. Być może po-
niósł on śmierć w wię-
zieniu zakatowany przez 
bolszewików, być może 
został zesłany do łagru 
na daleką Syberię, gdzie 
zmarł wskutek złych wa-
runków bytowych, a być 
może został rozstrzelany 
jeszcze w 1920 roku? Na 
te pytania na razie nie ma 
odpowiedzi. Aby ją uzy-
skać, należałoby zbadać 
rosyjskie archiwa, które 
częściowo pozostają nie-
dostępne. Jest to niemniej 
poważne zadanie dla hi-
storyków, aby poznać 
dalsze dzieje tego, który 
“zginął bez wieści, bez 
pogrzebu, bez mogiły”...

Mateusz Radomski
Wiceprezes olkuskiego 
koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej

A od tej chwili zaginął o nim ślad... 
nieznane losy Antoniego Minkiewicza
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Nie ma drugiego takiego 
historycznego instrumen-
tu na świecie, na którym 
w ciągu ostatnich lat do-
konano by tylu nagrań 
muzycznych, co na olku-
skich organach Hummla 
i Nitrowskiego. Dostępne są 
one zarówno w polskim, jak 
i międzynarodowym handlu.

Trwająca w latach 2015-
2018 konserwacja olkuskich 
organów, zbudowanych 
w latach 1611-1631, zwróci-
ła na nie uwagę całego świa-
ta. Niezwykła muzyczna ja-
kość instrumentu wydobyta 
została bowiem na światło 
dzienne dzięki konserwacji 
zrealizowanej przez jeden 
z najbardziej renomowanych 

i doświadczonych warszta-
tów organmistrzowskich, 
czyli założoną w 1903 roku 
� rmę Flentop Orgelbouw 
z Zaandam w Niderlandach. 
Prace merytorycznie pro-
wadziła na dodatek mię-
dzynarodowo obsadzona 
komisja organowa, złożo-
na z polskich, niemieckich 
i niderlandzkich ekspertów 
pod kierunkiem profesora 
Akademii Muzycznej im. 
Grażyny i Kiejstuta Bace-
wiczów w Łodzi dr. hab. 
Krzysztofa Urbaniaka. Do-
konano wówczas rekon-
strukcji m.in. ośmiu mie-
chów klinowych, skrzydeł 
zamykających szafę pozy-
tywu, tzw rejestrów języ-
kowych, właściwego ro-

dzaju stroju instrumentu, 
a także przywrócono 
pierwotną kolorystykę 
sza� e organowej i balko-
nom muzycznym. Przede 
wszystkim dokonano nato-
miast szczegółowej inwen-
taryzacji piszczałek, wraz 
z przywróceniem ich ory-
ginalnych długości i lo-
kalizacji w instrumencie.

Odrestaurowany instru-
ment był opisywany przez 
prasę fachową w Wielkiej 
Brytanii, Australii, Fran-
cji i Niderlandach. Na Fa-
cebooku istnieje również 
grupa „� e Renaissance 
Organ of Olkusz Appre-
ciation Group”, zrzeszająca 
osoby z całego świata, a na 

Facebooku oraz YouTube 
można obejrzeć liczne � l-
my prezentujące olkuskie 
organy. Gościli przy nich 
m.in. studenci i pedago-
dzy klas organów konser-
watoriów w Amsterdamie, 
Seulu, Lozannie, Bazylei, 
Mediolanie oraz Warszawie, 
Krakowie, Łodzi i Gdańsku.

Liczni goście, będąc pod 
wrażeniem muzycznej ja-
kości odrestaurowanego 
instrumentu, pozostawili 
swoje, nierzadko bardzo 
emocjonalne, wpisy w księ-
dze gości. Niektóre z nich 
brzmią: „Instrument otwie-
ra sobą wspaniały świat 
brzmień, który pozostawał 
nieznany większości z nas”

- prof. Pieter van Dijk, prof. 
Matthias Havinga, Prof. 
Gerben Gritter, Conserva-
torium van Amsterdam. 
„Jestem poruszony pięknem 
tego instrumentu, różno-
rodnością dźwięków i barw, 
stopliwością rejestrów, ar-
tykułowanym, ale nie prze-
sadnie wyartykułowanym 
tonem, mocą i ogólnym 
wrażeniem, jakie czyni ten 
król instrumentów” - prof. 
Jörg-Andreas Bötticher, 
Schola Cantorum Basilien-
sis. „Jesteśmy zdumieni, 
że najpiękniejsze organy 
Europy są ukryte tutaj” - 
prof. Jakyung Oh, Korea 
National University of Arts, 
Seul. „Wspaniałe brzmienia 
tych organów sprawiają, 

że bledną wszystkie sło-
wa pochwały” - Kristian 
Wegscheider, organmistrz, 
konserwator wielu zabyt-
kowych organów, Drezno.

Tekst powstał na pod-
stawie materiałów dr. hab. 
Krzysztofa Urbaniaka. Na 
zdjęciach przedstawiono 
powrót konserwowanych 
elementów z Holandii oraz 
ich montaż na chórze.

Franciszek Rozmus

Tajemnice olkuskiej bazyliki: nowe życie organów
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Do muzeum zlokalizo-
wanego w olkuskich pod-
ziemiach trafił kolejny 
eksponat: zabytkowa, XV-
-wieczna, drewniana rura 
drążona, którą przed laty 
dostarczano wodę do mia-
sta. Patronat medialny nad 
uroczystością jej przekaza-
nia objęła Gazeta Olkuska.

“Dzięki temu, że rury te 
wracają na swoje dawne 
miejsce, historia zata-

cza niejako koło. Jeste-
śmy wdzięczni za opiekę 
nad nimi, ich renowację 
oraz przekazanie ich 
darowizną właśnie tu-
taj. Mieszkańcy będą 
mogli bowiem je teraz 
zwiedzać i się z nich cie-
szyć, za co z pewnością 
będą bardzo wdzięczni”

- przekonywał Bur-
mistrz Miasta i Gminy 
Olkusz Roman Piaśnik.

Zabytkową, średnio-
wieczną, drewnianą rurę 
odnaleziono w 2008 roku 
podczas prac rewitaliza-
cyjnych olkuskiego rynku. 
Od tego czasu “opiekowa-
ło się” nią Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Olkuszu oraz 
Stowarzyszenie “Szansa 
Białej Przemszy”. Ekspo-
nat został poddany reno-
wacji, a następnie trafił 
do założonego wówczas 
“Muzeum Wody” zloka-
lizowanego w budynku 
administracyjnym po 
dawnej Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Olkuszu.

“Jest nam bardzo miło, 
że mogliśmy przez wiele 
lat przechowywać cen-
ny eksponat związany 
z zaopatrzeniem Olkusza 
w wodę, jakim jest wła-
śnie ta XV-wieczna, ręcz-
nie wykonana, drewniana 
rura. Warto przy okazji 
wspomnieć, że już w po-
łowie XV-wieku olkuscy 
rajcy miejscy zatrudnia-
li dwóch rurmistrzów, co 
stanowiło swoisty począ-
tek lokalnego przedsię-
biorstwa wodociągów”

– mówił natomiast Prezes 
Stowarzyszenia “Szansa 
Białej Przemszy” Józef 
Niewdana.

“Ja ze swojej strony mam 
przyjemność i zaszczyt 
wręczyć panu burmi-
strzowi symboliczny akt 
przekazania tego zabyt-
kowego wytworu naszej 
� rmy i myślę, że będzie on 
zarówno służyć edukacyj-
nie, jak i stanowić atrak-
cję turystyczną Olkusza”

– podsumował z kolei 
Prezes Zarządu PWiK 
Sp. z o.o. Olkusz Alfred 
Szylko.

zdjęcia: Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Olkuszu

Zeskanuj za pomocą smart-
fona powyższy kod QR, aby 
obejrzeć � lm z uroczystości.

Michał Pasternak

Zabytkowa rura z XV wieku tra� ła 
do muzeum w olkuskich podziemiach
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Dodatkowe zajęcia dla olkuskich przedszkolaków
Zajęcia z robotyki, inno-

wacyjne wsparcie z wykorzy-
staniem Musiconu czy roz-
wijanie kompetencji dzieci 
z de� cytami: pomimo obo-
strzeń epidemiologicznych 
trzy przedszkola z Olkusza 
prowadzą intensywne działa-
nia w ramach projektu „Roz-
wój kształcenia przedszkolne-
go w gminie Olkusz - II etap”.

„Prowadzimy szereg dzia-
łań mających na celu 
poprawę jakości wycho-
wania przedszkolnego 
w naszych jednostkach. 
Ten konkretny projekt 
pozwolił nam nie tylko 
znacznie poszerzyć ofertę 
edukacyjną skierowaną do 
dzieci, ale również znacz-

nie wzbogacić wyposaże-
nie przedszkoli. Bardzo 
ważne jest dla mnie to, 
by najmłodsi mieszkań-
cy zyskiwali nowe szanse 
rozwoju. Dzięki uzyskane-
mu do� nansowaniu udaje 
nam się to nawet w dobie 
pandemii koronawirusa” 

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

W Przedszkolu nr 9, 
wchodzącym w skład Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego Integracyjnego nr 1, 
dla dzieci z niepełnospraw-
nością dostępne są zajęcia w 
nowopowstałej sali doświad-
czenia świata. Jest to miejsce 

do pracy z dziećmi ze spe-
cy� cznymi potrzebami edu-
kacyjnymi, które cierpią na 
zaburzenia integracji senso-
rycznej. Istotą takiej sali jest 
umożliwienie dziecku kon-
taktu z różnymi zjawiskami 
i doznaniami za pomocą 
wszystkich zmysłów. Prowa-
dzony jest także trening słu-
chowy z wykorzystaniem 
metody Johannesa. Dzieci 
niedowidzące korzystają 
natomiast z treningu widze-
nia, a dla przedszkolaków 
z wadą postawy oferowana 
jest gimnastyka korekcyjna. 
Dla całych grup przedszkol-
nych realizowane są ponadto 
dodatkowe zajęcia rozwija-
jące kompetencje w zakresie 
programowania, kreatywne-
go myślenia czy umiejętno-
ści artystyczno-tanecznych.

Zajęcia muzyczne odbywa-
ją się również w Przedszkolu 
nr 4 im. Marii Kownackiej. 
W ramach projektu zakupio-
no tam innowacyjne narzę-
dzie muzyczne (Musicon), 
które doskonale nadaje się 
także do nauki programowa-

nia. W przedszkolu utworzo-
no i wyposażono na dodatek 
nowy gabinet specjalistycz-
ny, w którym realizowane są 
zajęcia logopedyczne i pe-
dagogiczne. Programowania 
uczą się również przedszko-
laki z Przedszkola nr 13: tutaj 
także zakupiono profesjonal-
ny sprzęt do profesjonalnych 
terapii, jak logopedia czy 
wsparcie pedagogiczne 
oraz zorganizowano zajęcia 
z gimnastyki korekcyjnej.

Projekt „Rozwój kształce-
nia przedszkolnego w gmi-
nie Olkusz - II etap” daje 
ponadto możliwość rozwoju 
kompetencji zatrudnionej 
w przedszkolach kadry pe-
dagogicznej. S� nansowano 
bowiem studia podyplomo-
we dla czterech osób, a tak-
że zorganizowano szkolenia 
wewnętrzne dla całej Rady 
Pedagogicznej m.in. w za-
kresie przygotowania do wy-
korzystania programowania 

w zajęciach edukacyjnych. 
Całkowita wartość omawia-
nego projektu wynosi 404 
403,69 złote, z czego aż 343 
741,39 złotych (84,9%) po-
kryło pozyskane przez władze 
Gminy Olkusz do� nansowa-
nie ze środków unijnych.

źródło: Urząd Mia-
sta i Gminy w Olkuszu
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W dobie pandemii koro-
nawirusa mecze piłkarskiej 
Ekstraklasy rozgrywane są 
bez udziału publiczności. 
Miałem jednak możliwość 
zrelacjonowania dla czytelni-
ków Gazety Olkuskiej z pozio-
mu trybun ostatnich spotkań 
drużyn z naszego regionu - 
Wisły Kraków oraz Cracovii.

Pojedynek Wisły Kraków 
z Górnikiem Zabrze był 
pierwszym meczem 20. 
kolejki PKO BP Ekstrakla-
sy. Po 19 meczach sezonu 
2020/2021 na wyższym miej-
scu w tabeli planował się 
zespół ze Śląska, zajmując 6. 
pozycję dzięki 27 punktom 
zgromadzonym na swoim 
koncie. „Biała Gwiazda” nie 
odstawała jednak zbytnio 
od swoich rywali, znajdując 
się na 10. miejscu z dorob-

kiem 24 „oczek”. Pojedynek 
ten zapowiadał się zatem 
emocjonująco, jako że obie 
drużyny miały o co grać. 
Zgodnie z oczekiwaniami, 
pierwsze minuty upłynęły 
pod znakiem wysokiej gry 
obu zespołów. W 21. mi-
nucie żółtą kartką został 
ukarany grający z numerem 
18 zawodnik Wisły Chuca, 
a już kilka minut później 
Górnik doprowadził do swo-
jej najgroźniejszej sytuacji, 
kiedy to po dośrodkowaniu 
i świetnym strzale głową 
Krzysztofa Kubicy do obrony 
zmuszony był golkiper gości 
Mateusz Lis. Chwilę później 
nastąpiła zmiana w zespo-
le gospodarzy i za wspo-
mnianego Chucę na boisku 
znalazł się Gieorgij Żukow. 
W ostatniej akcji pierwszej 
połowy krakowscy piłkarze 

byli jeszcze bliscy zdobycia 
bramki, jednak niecelnie 
uderzył Savić. Pierwsza po-
łowa zakończyła się zatem 
w regulaminowym czasie 
bezbramkowym remisem.

Drugie 45 minut rozpo-
częło się od drugiej zmiany 
w zespole gospodarzy, kiedy 
to Mawutor zastąpił Szotę. 
Kolejne minuty upływały na-
tomiast pod znakiem walki 
o przejęcie kontroli nad me-
czem. W 56. minucie doszło 
do groźnej sytuacji w polu 
karnym Wisły, jednak Sob-
czyk zamiast tra� ć w światło 
bramki, tra� ł… we własną 
rękę, co jasno ukazywało 
celność Górnika w tym me-
czu. W 66. minucie krakow-
ski zespół wreszcie zdobył 
bramkę, jednak nie została 
ona uznana ze względu na 

spalonego. Arbiter doliczył 
do regulaminowego czasu 
gry jeszcze 3 minuty, w trak-
cie których „Biała Gwiazda” 
zacięcie atakowała, a wpro-
wadzony chwilę wcześniej 
na plac gry Rafał Boguski 
przyczynił się do kilku groź-
nych sytuacji. Po końcowym 
gwizdku w Krakowie nastą-
pił jednak podział punktów. 
Wobec kontuzji aż ośmiu pił-
karzy Wisły, spośród których 
pięciu z nich znalazłoby się 
prawdopodobnie w wyjścio-
wym składzie, wynik gospo-
darzy należy uznać za udany.

Wisła Kraków
 – Górnik Zabrze 0-0 

(0-0)

Wisła: Lis – Szota (46’ Ma-
wutor), Sadlok, Frydrych, 
Burliga – Starzyński (62’ Jean 
Carlos), Plewka, Savić, Chu-
ca (31’ Żukow), Yeboah (87’ 
Boguski) – Brown Forbes

Górnik: Chudy – Palu-
szek, Koj (69’ Evangelou), 
Wiśniewski – JanŽa, Ji-
menez, Kubica, Prochaz-
ka (76’ Manneh), Maso-
uras – Boakye (76’ Nowak), 
Sobczyk (60’ Krawczyk)

Mające miejsce w Bełcha-
towie spotkanie pomiędzy 
zespołami Rakowa Często-
chowa i Cracovii Kraków 
zapowiadało się z kolei mniej 
wyrównanie. W wojewódz-

twie łódzkim spotkały się 
bowiem ekipy plasujące się 
na trzecich miejscach, z tym 
że Raków znajdował się bez-
pośrednio za Pogonią Szcze-
cin i Legią Warszawa, a Cra-
covia na samym dnie tabeli, 
zaraz przed beniaminkami 
Podbeskidziem Bielsko-Bia-
ła oraz Stalą Mielec. Choć 
mecz ten zapowiadał się 
w szarych barwach dla ekipy 
„Pasów”, to pierwsze minuty 
nie pokazały aż takiej róż-
nicy klas pomiędzy obiema 
zespołami i to Cracovia była 
aktywniejsza w ofensywie. 
Raków nie oddał w pierwszej 
połowie ani jednego celnego 
strzału, ale niezaprzeczalnie 
to właśnie zespół “Medali-
ków” zmarnował w niej naj-
groźniejszą akcję. Miało to 
miejsce niedługo przed zej-
ściem do szatni, kiedy to po 
świetnym, płaskim zagraniu 
Frana Tudora wzdłuż linii 
bramkowej piłka w ostat-
nim momencie podskoczyła 
Vladisavsowi Gutkovskiso-
wi i ostatecznie nie oddał 
on nawet strzału na bramkę.

Druga część spotkania nie 
miała zbyt wielu akcentów. 
Pierwszym z nich był jedyny 
celny strzał gospodarzy, wy-
konany bezpośrednio z rzutu 
wolnego przez Ivi’ego Lope-
za. Nienaganną czujnością 
wykazał się jednak bramkarz 
Cracovii Karol Niemczycki 
i mimo próby dobicia strzału 

przez Patryka Kuna, futbo-
lówka nie powędrowała do 
bramki. Do przełomowego 
momentu doszło natomiast 
w 75. minucie, kiedy to 
w okolicy połowy boiska 
zawodnik „Pasów” Marcos 
Alavarez minął Zorana Ar-
senicia, a ten, widząc iż kra-
kowski zawodnik ma przed 
sobą jedynie bramkarza, 
celowo go sfaulował, otrzy-
mując w konsekwencji czer-
woną kartkę. Ostatni kwa-
drans Cracovia grała zatem 
w przewadze - po raz w dru-
gi w ciągu ostatnich trzech 
meczów. Goście starali się 
tworzyć sytuacje, jednak kie-
dy jedyny strzał oddał Pelle 
van Amersfoort, futbolówka 
nie znalazła drogi do bramki.

Raków Częstochowa 
– Cracovia Kraków 0-0 

(0-0)

Raków: Holec – Piątkowski, 
Arsenić, Jach – Tudor, Sapa-
ła, Poletanović (81’ Schwarz), 
Kun – Tijanić (63’ Cebula), 
Gutkovskis( 87’ Długosz), 
Lopez (87’ Szelągowski)

Cracovia: Niemczycki – Ra-
pa, Szymonowicz, Rodin, 
Rocha – Hanca, Dimun, 
Pelle van Amersfoort, Ko-
secki (84’ Strózik), Alvarez 
(83’ � iago), Rivaldinho

J.S.

Ekstraklasa po olkusku: bezbramkowe remisy krakowskich drużyn
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Gorenice jakich nie znacie: śmierć, której nie było

Do niedawna, zarówno 
w Gorenicach, jak i w oświę-
cimskim muzeum, utrzy-
mywano że przedwojenny 
nauczyciel ze szkoły w Go-
renicach Stefan Paras zginął 
w obozie Mauthausen-Gu-
sen w 1944 roku. O jego 
śmierci informuje rów-
nież odsłonięty w czerwcu 
2005 roku pomnik na sta-
rym cmentarzu w Olku-
szu. Jak to się zatem stało, 
że przeżył i prawda wy-
szła na jaw dopiero teraz?

Zacznijmy od począt-
ku: Stefan Paras urodził się 
14 marca 1906 roku w Skot-
nikach w powiecie koń-
skim, a mając 24 lata tra� ł 
do szkoły w Gorenicach. Jak 
podaje kronika tejże szkoły 
we fragmencie dotyczącym 
roku szkolnego 1929/30,: 
„1 stycznia Inspektorat 
przyznał etat na drugą siłę 
w Gorenicach. To też wy-
najęto drugą salę w której 
pracę rozpoczął kolega Ste-
fan Paras”. Było to bardzo 
ważne wydarzenie, gdyż do-

tychczas aż 82 dzieci uczyła 
jedna nauczycielka w jednej 
klasie, a od tego momentu 
zajęcia mogły odbywać się 
w dwóch. Nie tylko to było 
jednak istotną zmianą, jako 
że we wspomnianej kronice 
można również zauważyć, 
że dzieci częściej wyjeż-
dżały na wycieczki np. do 
Krakowa, Czernej czy Oj-
cowa, a ich inicjatorem był 
właśnie młody nauczyciel.

Kiedy wybuchła woj-
na, niespokojny czas na-
stał również w Gorenicach. 
15 kwietnia 1940 roku ge-
stapo aresztowało bowiem 
Stefana Parasa, a nieco po-
nad dwa miesiące później 
został on skazany: o� cjalnie 
za rzekome przechowywanie 
broni pancernej pozosta-
wionej przez wojsko polskie 
w 1939 roku, a nieo� cjalnie 
do aresztowania przyczynił 
się jeden z jego sąsiadów, 
który doniósł na niego, że 
ten potajemnie słucha ra-
dia, co było wówczas zabro-
nione. Bohater niniejszego 
artykułu najpierw tra� ł do 
aresztu w Mysłowicach, 
a 15 września 1943 roku zo-
stał przeniesiony z Katowic 
do obozu w Auschwitz jako 
więzień polityczny, gdzie 
otrzymał numer 150600. 
Z jego karty personalnej 
można dowiedzieć się m.in. 
że miał wówczas 163 cm 
wzrostu, średnią budowę 
ciała, twarz długą, niebie-
skie oczy, odstające uszy, 

normalne usta i blond włosy. 
17 września 1944 roku Ste-
fana Parasa przewieziono 
z kolei do obozu Mauthau-
sen-Gusen, gdzie nadano mu 
numer 101130. Niemiecki 
obóz, położony koło Linzu 
w Austrii, został wyzwolo-
ny 5 maja 1945 roku i Pa-
ras przebywał tam do tego 
czasu. Choć niektóre źródła 
podawały, że zginął, to jed-
nak przeżył. Jego tragiczny 
los założył również w książce 
„Mieszkańcy ziemi olkuskiej 
w hitlerowskich więzie-
niach i obozach koncen-
tracyjnych” dr Adam Cyra: 
„Z karty personalnej więź-
nia Stefana Parasa nie wy-
nikało jednoznacznie, co się 
z nim stało. W książce napi-
sałem, że Stefan Paras wojny 
nie przeżył i prawdopodob-
nie zginął w Mauthausen, 
ponieważ po wojnie nigdy 
nie kontaktował się z Mu-
zeum Auschwitz-Birke-
nau” - tłumaczy historyk. 
Mimo że przeżył, to do Go-
renic nie wrócił. Dlaczego?

W 1946 roku objął on sta-
nowisko kierownika szkoły 
w Wojsce na Śląsku. Jego 
żona Wacława była ponadto 
kierowniczką tamtejszego 
Domu Matki i Dziecka. Za-
pewne właśnie otrzymanie 
intratnego stanowiska spo-
wodowało, że zapomniał 
o Gorenicach... a być może 
miał w pamięci fakt wydania 
go Niemcom przez sąsiada 
z Gorenic? Z drugiej stro-

ny nie miał on już do czego 
wracać, gdyż mieszkał w wy-
najętym pokoju u jednego 
z mieszkańców wsi. Warto 
również wspomnieć, że jego 
żona była od niego młod-
sza o 16 lat, jako że urodzi-
ła się 24 kwietnia 1922 roku 
i w chwili przybycia Parasa 
do Gorenic nie miała jeszcze 
nawet 8 lat. Związek małżeń-
ski zawarli natomiast w grud-
niu 1938 roku, kiedy Wacła-
wa miała 16 lat, a Stefan był 
dwa razy starszy. Choć takie 
związki wówczas się zdarza-
ły, to tu, w przypadku na-
uczyciela, ludzie na pewno 
„gadali”. Stąd też raczej nie 
powinno nikogo dziwić, że 
Parasowie chcieli zacząć ży-
cie od nowa, gdzie indziej.

Z Wojska przenieśli się 
później do Gliwic Bojko-
wa, gdzie Paras organizo-
wał pracę tamtejszej szkoły 
podstawowej. Był również 
nauczycielem w szkole pod-
stawowej w Ligocie, dyrek-
torem szkoły podstawowej 
nr 2 i nr 17 w Gliwicach, 
także przez kilka lat pełnił 
funkcję inspektora oświaty 
na miasto Gliwice: za swoją 
pracę w edukacji otrzymał 
kilka odznaczeń. Większość 
swego powojennego życia 
również spędził w Gliwicach, 
mieszkając przy ulicy Nowy 
Świat 1. 11 marca 1985 roku, 
kilka dni przed swoimi 79. 
urodzinami, zmarł w szpita-
lu na zapalenie płuc. Docze-
kał się trojga dzieci: jeszcze 
w 1940 roku na świat przy-

szła jego córka Lidia, która 
również była nauczycielem.  
Po wojnie urodził się z ko-
lei Krzysztof (w 1947 roku) 
oraz Janusz (w 1959 roku). 
Niestety wszyscy już nie żyją. 
Miał także czworo wnucząt.

Pozostaje jeszcze do wy-
jaśnienia jak to się stało, że 
dopiero po ponad 35 latach 
od śmierci Stefana Parasa 
wyszło na jaw, że przeżył 
on wojnę. Przygotowując 
ów materiał, wpisałem jego 
imię i nazwisko w interne-
towej wyszukiwarce. Pierw-
szy wynik poinformował 
mnie, że taka osoba spoczy-
wa na gliwickim cmenta-
rzu. Jednakże, po kliknięciu 
w szczegóły, przedstawio-
na zawartość spowodowała 
u mnie szybsze bicie ser-
ca: nie dość, że ten zmarły 
z Gliwic ma takie same imię 
i nazwisko, to jeszcze tę 
samą datę urodzenia. Na-
stępnie szybko udało mi 
się odnaleźć jego bliskich 
z Gliwic, którzy, będąc 
w lekkim szoku, przedstawi-
li kilka faktów z jego życia, 
w tym również zdjęcia, które 
jednoznacznie potwierdzają, 
że ten Stefan Paras z Gorenic 
i ten z Gliwic to ta sama osoba.

Dawid Przybylski

OGŁOSZENIE
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Nie każdy wie, że Olkusz
to nie tylko nazwa naszego
miasta, ale także nazwisko.
Obecnie w naszym kraju
mieszka 241 osób noszą-
cych nazwisko Olkusz.

Jak co roku, Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów
publikuje dane dotyczące
nazwisk występujących
w rejestrze PESEL. Naj-
nowsze opublikowane
dane pokazują stan na
1 lutego 2021 roku. Bez
zaskoczenia, najpopu-
larniejszym nazwiskiem
w Polsce jest Nowak, któ-
re nosi 285 557 osób. Dla
nikogo niespodzianką nie
będzie pewnie również
fakt, że na drugim miej-
scu znajduje się nazwi-
sko Kowalski. Najpopu-
larniejszym nazwiskiem
pochodzącym od nazwy
„Srebrnego Miasta” jest
natomiast Olkuski i takie
nazwisko noszą w Polsce

392 osoby (210 kobiet
i 182 mężczyzn). Nazwi-
sko Olkusz ma z kolei
w dowodzie 241 osób (117
kobiet i 124 mężczyzn).

Kolejnym nazwiskiem
związanym z nazwą na-
szego miasta jest Olku-
śnik: posiadają je 174
osoby. Dość podobne
nazwiska Olkusznik nosi
31 ponadto osób, Olkuc-
ki 29 osób, a Olkuszew-
ski 13 osób. Co ciekawe,
w Polsce mieszka aż 695
osób noszących nazwisko
Rabsztyn (355 kobiet i 340
mężczyzn). Idąc dalej tro-
pem nazw podolkuskich
miejscowości, w Polsce
mieszka 17 541 osób no-
szących nazwisko Zawa-
da, 147 osób o nazwisku
Żurada oraz 26 osób no-
szących nazwisko Troks.
Na rządowych stronach
została także opubliko-
wana tabela pokazująca,

w których wojewódz-
twach mieszkają osoby
noszące dane nazwisko
(dane te pochodzą jed-
nak z końca 2017 roku).
Jak się okazuje, najwięcej
osób o nazwisku Olku-
ski... wcale nie mieszka
w Małopolsce, tylko na
Mazowszu. W wojewódz-
twie mazowieckim żyje
bowiem 91 osób o takim
nazwisku, w wojewódz-
twie śląskim 74 osoby,
a w Małopolsce jedynie
33 osoby. Z kolei naj-
więcej, bo aż 125 osób
noszących nazwisko
Olkusz, mieszka w wo-
jewództwie łódzkim.

Chyba najbardziej zna-
ną osobą, która nosiła na-
zwisko związane z nazwą
naszego miasta była Bar-
bara Olkusznik (ur. 1942,
zm. 1994), znakomita
polska tancerka, jedna
z największych indywi-

dualności powojennej
sceny baletowej w Polsce.
Z kolei Joachim Olkuśnik
(ur. 1927, zm. 2008) był
znanym polskim kom-
pozytorem i publicystą.
W Opolu mieszka prof.
dr hab. Wiesław Olkusz,
(ur. 1950) historyk lite-
ratury i wykładowca aka-
demicki, a w Krakowie
artystka plastyk prof. dr
hab. Małgorzata Olkuska
(ur.1953), znana rzeź-
biarka i wykładowczyni
w Wydziale Sztuki Uni-
wersytetu Pedagogiczne-
go w Krakowie. Z kolei
Grażyna Rabsztyn (ur.
1952), to znana polska
lekkoatletka, płotkar-
ka, dwukrotna halowa
mistrzyni Europy, trzy-
krotna olimpijka i rekor-
dzistka świata w biegu
na 100 m przez płotki.

źródło: Urząd Mia-
sta i Gminy w Olkuszu

W 2020 roku w Polsce 
zmarło aż 478 658 osób 
– najwięcej po drugiej 
wojnie światowej. Na do-
datek urodziło się tylko 
360 tysięcy dzieci, czy-
li najmniej od ponad 15 
lat. Tragiczny wskaźnik 
przyrostu naturalnego 
odcisnął swoje piętno 
także w Olkuszu, gdzie 
nowy rok przywitało 33 
370 mieszkańców – o 680 
mniej, niż przed rokiem.

Niestety zjawisko 
zmniejszania się liczby 
ludności Polski jest wi-
doczne od wielu lat. Pro-
gnozy Głównego Urzędu 
Statystycznego wskazują, 
że do 2050 roku liczba 
ludności naszego kraju 
zmniejszy się o 4,4 milio-
na osób. Od 2000 roku sys-
tematycznie maleje rów-
nież populacja większości 
krajów Unii Europejskiej.
Na początku 2020 roku 

Olkusz liczył 34 031 
mieszkańców, a obec-
nie 33 370, a więc o 680 
mniej. Spadek liczby 
ludności jest natomiast 
mniej zauważalny w so-
łectwach na terenie Gmi-
ny Olkusz, jako że obec-
nie zamieszkuje je 13 516 
osób – tylko o 19 mniej, 
niż przed rokiem. Nie 
wszystkie sołectwa za-
liczyły ponadto ujemny 
wskaźnik przyrostu natu-
ralnego: o 26 osób zwięk-
szyła się bowiem liczba 
mieszkańców Żurady, któ-
rą zamieszkuje obecnie 
1 187 osób. W Zeder-
manie mieszka z kolei 
o 8 osób więcej (1 395 
osób), w Osieku o 2 wię-
cej (1 925 osób), a w Ko-
smolowie o 1 więcej (1 069 
osób).

źródło: Urząd Mia-
sta i Gminy w Olkuszu

Gdzie mieszka Olkusz? Olkuszan coraz mniej




