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3 maja będzie miała miejsce premie-
ra � lmu o niezwykłym olkuszaninie.

Najwybitniejszy przedwojenny konstruktor szybowco-
wy, ochotnik wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, wię-
zień Auschwitz, żołnierz wywiadu AK, który powstrzy-
mał tajną broń Hitlera... historia Antoniego Kocjana 
mogłaby być gotowym materiałem na scenariusz � lmowy 
- i takim właśnie się stała, gdyż już od 3 maja widzo-
wie będą mogli oglądać na ekranach dokument „An-
toni Kocjan. Człowiek, który zatrzymał rakiety V”.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2

Siostra Starosty Olku-
skiego Bogumiła Sob-
czyka nowym kierowni-
kiem ARiMR w Olkuszu

Siostra Starosty Olkuskiego Bogumiła 
Sobczyka została nowym kierownikiem 
powiatowego biura Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Olkuszu. Na nowe stanowisko prze-
niosła się z innej kierowniczej posady 
- Placówki Terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Wolbro-
miu, gdzie zastąpiła z kolei wcześniej 
Radnego Rady Powiatu w Olkuszu 
z ramienia PiS Michała Mrówkę.

CZYTAJ DALEJ NA STR. 3

„Pustynia Błędowska” zmie-
nia się w „Step Mongolski”?

„Polska Sahara do remontu? Miliony 
na rekultywację Pustyni Błędowskiej” 
- pisał Newsweek w 2014 roku - „Pra-
wie 19 milionów złotych na rekulty-
wację Pustyni Błędowskiej [...], na-
zywanej polską Saharą. Przywracanie 
naturalnego, pustynnego charakteru 
tego obszaru odbywa się w ramach 
unijnego programu ochrony środowi-
ska”. Koszt ten miał dotyczyć obydwu 
części pustyni, czyli południowej oraz 
północnej, zarządzanej przez wojsko.

CZYTAJ DALEJ NA STR. 5
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Najwybitniejszy przed-
wojenny konstruktor szy-
bowcowy, ochotnik wojny 
polsko-bolszewickiej z 1920 
roku, więzień Auschwitz, 
żołnierz wywiadu AK, któ-
ry powstrzymał tajną broń 
Hitlera... historia Anto-
niego Kocjana mogłaby 
być gotowym materiałem 
na scenariusz � lmowy 
- i takim właśnie się stała, 
gdyż już od 3 maja widzo-
wie będą mogli oglądać na 
ekranach dokument „An-
toni Kocjan. Człowiek, któ-
ry zatrzymał rakiety V”.

Film jest częścią cyklu 
„Geniusze i Marzyciele”, 
opowiadającego o polskich 
naukowcach i wynalaz-
cach z pierwszej połowy 
XX wieku. Ręczna kamera 
� lmowa, kamizelka kulo-
odporna, podstawy pro-
dukcji mikroprocesorów, 
oznaczenie grup krwi, 
walkie-talkie czy koloro-
wa fotogra� a - wśród au-
torów tych wynalazków 
i odkryć znalazła miejsce 
sylwetka Antoniego Ko-
cjana. Jedenastoodcinko-
wy cykl zrealizowano na 
zlecenie Telewizji Polskiej 

i Filmoteki Narodowej 
- Instytutu Audiowizual-
nego z � nansowym wspar-
ciem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

„Nieznane większości 
nazwisko Kocjana te-
raz ma szansę stać się 
legendą. Jego historia 
pokazuje, jak setki nitek 
w ruchu oporu musia-
ły idealnie się ułożyć, 
by mógł zaistnieć jeden 
skutek, jedna wielka ak-
cja. Poza wszystkim, 
� lm przywołuje zasłu-
gi Polaków, do tej pory 
przez dziesięciolecia 
przypisywane Anglikom” 

- mówi producentka � l-
mu Małgorzata Walczak.

Od wiejskiego chłopca 
 do wielkiego 
konstruktora

Antoni Kocjan urodził 
się we wsi Skalskie, obec-
nie części Olkusza. W 1920 
roku, jako osiemnastolatek, 
zgłosił się na ochotnika do 
wojska. Po zakończeniu 
służby kontynuował naukę 
w olkuskim gimnazjum. 

W 1923 roku zdał matu-
rę i wyjechał na studia do 
Warszawy, gdzie ujawnił 
się jego talent konstruktor-
ski: został pilotem i twórcą 
szybowców. Założył także 
� rmę, która zatrudnia-
ła do czterdziestu osób, 
a jej produkty biły zarów-
no krajowe, jak i między-
narodowe rekordy. Dość 
powiedzieć, że połowa 
wszystkich szybowców 
w przedwojennej Polsce 
stanowiła właśnie jego 
konstrukcje. W czasie woj-
ny Antoni Kocjan pracował 
natomiast w wywiadzie 
i kierował rozpracowaniem 
tajnych niemieckich broni.

„Całe życie Antoniego 
Kocjana, jego postawa, 
konsekwencja, poświę-
cenie dla spraw wyższych 
jest olbrzymią inspiracją 
dla młodego i nie tylko 
młodego pokolenia. To 
autorytet, człowiek, któ-
ry żył godnie i w chwili 
próby nie zawahał posta-
wić całego swojego życia 
na kartę Polski. Ojczyzna 
wtedy coś znaczyła. Poza 
wszystkim miał w so-
bie żyłkę ostrego gracza, 

wytrzymywał tę wojnę 
nerwów potrzebną w wy-
wiadzie wojskowym. To 
był człowiek - siła spoko-
ju. Zrobił wiele dla Polski 
i dla świata, a pochodził 
z maleńkiej miejsco-
wości. Olkuszanie mają 
prawdziwy powód do 
dumy i obowiązek dba-
nia o pamięć Kocjana” 

- zaznacza Małgorzata 
Walczak.

Premiera po latach starań

W � lmie występują m.in. 
znani historycy i żyjący 
świadkowie. Wśród nich 
znaleźli się chociażby re-
żyser Krzysztof Zanussi, 
którego Kocjan był wuj-
kiem oraz Helena Gęgotek 
z Olkusza, czyli siostrzeni-
ca bohatera. Całości dopeł-
niają archiwalia i gra� ki.

„W I Liceum Ogólno-
kształcącym w Olkuszu, 
którego byłem uczniem, 
znajdowała się tablica 
pamiątkowa z nazwiska-
mi absolwentów naszej 
szkoły, którzy zginęli 
podczas II wojny świa-

towej. Wśród nich wy-
mieniony był Antoni 
Kocjan, postać szczegól-
nie mi bliska, ponieważ 
moja mama, Janina Cyra, 
z domu Kocjan, znała go 
i opowiadała mi o nim, 
jak przyjeżdżał własnym 
samochodem do Olkusza 
z Warszawy, gdzie praco-
wał jako znany konstruk-
tor szybowcowy. O ile 
dobrze pamiętam, opo-
wiadała mi także o tym, 
jak czasami przelatywał 
samolotem nad swoim 
rodzinnym domem na 
Skalskiem. Przez minio-
ne lata myślałem o reali-
zacji � lmu dokumental-
nego o Kocjanie, który to 
niewątpliwie przyczynił 
się do wygrania przez 
aliantów II wojny świato-
wej. Moje marzenie, po-
wstałe jeszcze w czasach 
szkolnych, zrealizowali 
obecnie reżyser Marek 

Pawłowski i producent-
ka Małgorzata Walczak” 

- relacjonuje histo-
ryk i pomysłodawca 
� lmu dr Adam Cyra. 

Premierowa emi-
sja � lmu odbędzie się 
w poniedziałek 3 maja 
o godzinie 21:00 na ka-
nale TVP Dokument. 
Będzie on również do-
stępny w internetowym 
serwisie VOD TVP.

Konrad Kulig
Prezes olkuskiego koła 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej

3 maja będzie miała miejsce premiera � lmu 
o niezwykłym olkuszaninie

OGŁOSZENIE
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Siostra Starosty Olku-
skiego Bogumiła Sob-
czyka została nowym 
kierownikiem powia-
towego biura Agencji 
Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa 
w Olkuszu. Na nowe sta-
nowisko przeniosła się 
z innej kierowniczej po-
sady - Placówki Tere-
nowej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecz-
nego w Wolbromiu, gdzie 
zastąpiła z kolei wcze-
śniej Radnego Rady Po-
wiatu w Olkuszu z ramie-
nia PiS Michała Mrówkę.

Przypominamy, że za-
rzuty o wprowadzanie 
nepotyzmu ciągną się za 
włodarzem naszego po-
wiatu już od dłuższego 
czasu. Nieco ponad rok 

temu na posiedzeniu Ko-
misji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Powiatu 
w Olkuszu rozpatrywana 
była bowiem skarga na 
działanie Starosty Sob-
czyka, któremu zarzucono 
bezprawne uchylanie się 
od odpowiedzi na pytania 
dotyczące m.in. powołania 
na stanowisko Sekretarza 
Powiatu Olkuskiego cór-
ki jego partyjnego kolegi 
- Radnego Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego 
z ramienia PiS Andrzeja 
Wójcika. Włodarz powia-
tu olkuskiego nie udzielił 
wówczas odpowiedzi na 
to pytanie, tłuamcząc że 
zatrudniania czy zwal-
niania pracowników na-
leżących do jednostek 
organizacyjnych powiatu 
dokonują ich kierownicy 
i mimo bycia w praktyce 
niejako „szefem wszyst-
kich szefów” w powiecie, 

nie jest on dysponentem 
informacji w tym temacie.

„Na mieście mówi się, 
że w ostatnim półroczu 
zatrudnienie wzrosło 
o kilkadziesiąt osób, 
przyjmijmy że było ich 
20. Poza samym faktem, 
że taki wzrost zatrud-
nienia jest bezzasadny, 
to koszt z nim związa-
ny w skali roku sięgałby 
około 1 miliona złotych” 

- komentował wów-
czas ponadto Radny 
Rady Powiatu w Ol-
kuszu Paweł Piasny.

Michał  Pasternak

Siostra Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka nowym 
kierownikiem ARiMR w Olkuszu
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Z dużym zainteresowaniem 
spotkał się opublikowany 
w jednym z poprzednich nu-
merów Gazety Olkuskiej ar-
tykuł o ataku partyzantów 
na fabrykę w Olkuszu w 1944 
roku (Mateusz Radomski, 
Nietypowe Andrzejki, czyli 
o akcji Armii Krajowej na ol-
kuską emaliernię, GO nr 2). 
Do naszej redakcji zgłosi-
ła się m.in. rodzina jednego 
z uczestników akcji - Romana 
Nogi „Erwina”. Dzięki temu 
możemy przedstawić naszym 
czytelnikom równie ciekawą 
historię jego siostry, czyli pani 
Anny Piłki (z domu Nogi).

Pod koniec listopada 1944 
roku zagrożona aresztowa-
niem grupa konspiratorów 
pracujących w fabryce Weste-
na postanowiła pójść do par-
tyzantki. Aby jednak nie iść 
do lasu „z pustymi rękami”, 
akowcy opanowali uprzed-
nio w nocy zakład i opróżnili 
magazyn broni. W odwecie 
Niemcy rozpoczęli aresztowa-
nia, a jedną ze schwytanych 
była 16-letnia wówczas Anna 
Noga. Tak zaczęła się gehenna 
młodej olkuszanki, choć trze-
ba przyznać, że wcześniej tak-
że nie miała łatwego życia...

Mateusz Radomski: Jak wy-
glądało pani dorastanie 
w przedwojennym Olkuszu?

Anna Piłka: Moja rodzi-
na pochodziła z Olkusza od 
pradziada. Mieszkaliśmy 
na ulicy Miłej, a chodzi-
łam do „dwójki” na Górni-

czej, to była żeńska szkoła. 
W domu nas było sześcioro. 
Jak ojciec zmarł, miałam 
pięć lat. Mama nas chowa-
ła. Mieliśmy półtorej morgi 
pola i krowę. I z tego żyli-
śmy. Mama jeździła na targ 
w poniedziałki do Krze-
szowic, w środy do Skały, 
w czwartki do Wolbromia, 
a we wtorki i piątki do Ol-
kusza. Kury skupowała 
i Żydzi kupowali te kury. 
Budziła się o trzeciej rano, 
ubierała się w ciężki ko-
żuch po tacie, bo to były 
zimy ostre, nie tak jak dziś. 
A myśmy musieli wszystko 
zrobić, utrzymać obejście.

Mateusz Radomski: Zaczęła 
się wojna i Niemcy zabrali 
panią na przymusowe robo-
ty do Rzeszy. Jak to się stało?

Anna Piłka: Akurat przy-
gnałam krowę i o dziewiątej 
wieczorem przyjechał Nie-
miec na rowerze. I zabrał 
mnie. A już czterech braci 
było w Niemczech. I mnie 
piątą zabrał. Zawieźli mnie 
do magistratu w rynku, bo tu 
był areszt. Tam przesiedzia-
łam całą noc, płakałam... 
Było już ciemno, widziałam 
tylko drzewa przy kościele 
i szczyt kościoła. Rano 
o piątej zwieźli ludzi z oko-
lic Olkusza: ze Sławkowa, 
z Bukowna, z Chechła, 
z Osieka. Wywieźli nas do 
Kędzierzyna, tam gdzie był 
obóz pracy Heydebreck. 
Miałam wtedy niecałe 14 
lat. Pracowaliśmy od siód-

mej do siódmej. To był lagier 
z ludźmi różnych narodo-
wości. Przełożonymi nad 
nami były Niemki. Obie-
rałam ziemniaki i sprząta-
łam. Byłam tam równe dwa 
lata. Miałam stany zapalne 
oczu. Był tam pan z Oświę-
cimia, który miał styczność 
z partyzantką. I on się mną 
zaopiekował, obiecał, że 
mnie zwolni. Zaprowadził 
mnie do komisji w Koź-
lu i Niemcy mnie zwolnili.

Mateusz Radomski: Nie-
stety długo nie nacieszyła 
się pani pobytem w domu...

Anna Piłka: Było kilku ta-
kich młodych chłopców, jak 
brat. Mieli takiego znajo-
mego Niemca, który im do-
niósł, że będą straceni. Brat 
powiedział nam, że musi 
iść do partyzantki i poszedł. 
Mama rano poszła do mia-
sta, żeby zameldować i kupić 
chleb na kartki. Ja byłam 
w domu bez śniadania. 
Mama się dowiedziała 
w mieście, że Niemcy już za-
bierają rodziny partyzantów 
i nie poszła zameldować. 
Byłam w domu sama. Przy-
szło sześciu gestapowców 
z trupimi głowami na czap-
kach. Pozaglądali wszędzie, 
zabrali zdjęcia braci, no i za-
brali mnie. Auto z platformą 
stało już na szosie. I zawieźli 
nas do magistratu. Byliśmy 
tam tydzień. Pojedynczo 
nas wzywali na przesłucha-
nia. Po tygodniu nas wy-
prowadzili, powsadzali nas 
do auta. Patrzyliśmy tylko, 
w którą stronę będą skręcać: 
czy w Żuradzką, czy w Sław-
kowską. No i skręcili na Sław-
kowską, czyli pojechaliśmy 
do więzienia w Mysłowicach.

Mateusz Radomski: A jak-
by skręcili w Żuradzką?

Anna Piłka: To do Oświę-
cimia... Wywieźli nas do 
Mysłowic i kazali wejść do 
łaźni. To więźniowie nam 
powiedzieli, że i tak mamy 
dobrze, bo jak poprzedni 
przyjeżdżali, to dostawali 
po dwadzieścia pięć batów. 
Ale my nie dostałyśmy. Pew-
nie Niemcy się wstrzymali, 
bo już wiedzieli, że front się 
zbliża. Po wykąpaniu dali 
nas do celi. Cela była duża. 
Był tam kapo - kobieta. Jak 
się chciało iść do ubikacji, 
to trzeba było pukać, a ona 
biła więźniów pękiem kluczy 
po głowie. Święta spędzili-
śmy tam. Z więzienia zała-
dowali nas do więziennego 
pociągu. To stałam tak ści-
śnięta, że nie dało się nawet 
kucnąć. Przede mną żela-

zna krata, zimno było i tak 
stałam. Najpierw zawieźli 
nas pod Berlin, potem do 
Wrocławia. Tam mi obcięli 
warkocze, bo powiedzieli, że 
nie będą mi już potrzebne.

Potem zawieźli nas do To-
runia. Tam dowiedziałyśmy 
się, że już Ruscy są blisko. 
To żyłyśmy nadzieją, że to 
wkrótce się skończy! Ale ile 
jeszcześmy przeżyły... Cią-
gnęli nas coraz to dalej, co-
raz to dalej. Znów nas za-
prowadzili na dworzec, to 
już był luty, mrozy takie... 
I tak: troszkę ujechaliśmy 
i stawaliśmy w polu. I tak 
staliśmy, nieraz cały dzień 
i noc. Bo wprzód musiało 
przejechać wojsko. Pięć dni 
i nocy jechaliśmy w mro-
zie z Torunia do Gdańska. 
W Gdańsku był taki ścisk 
w celi, że nawet nie miałam 
się gdzie położyć! Jeden się 
kładł na drugiego. Jak nas 
tam wszy obsiadły... Likwi-
dowali jeden obóz i prowa-
dzili nas do innego. Niemcy 
nam powiedzieli, że jak się 
spróbujemy oddalić, to nas 
śmierć czeka. No to się ba-
liśmy. Ale była taka kobieta 
z córką z Zawiercia. Powie-
działa, że przy pierwszej 
okazji ucieknie. I uciekła! 
Widziałam jak uchodziła! 
Bo zaprowadzili nas raz 
pod taki kościół, ludzie tam 
stali i się nam przygląda-
li. Była taka brama, ludzie 
tam stali i one poszły w tę 
bramę. W tym kościele spa-
liśmy. Wszystkie ławki były 
już zajęte, ale była jeszcze 
trumna przed ołtarzem. 
I ja na tej trumnie spałam.

Pędzili nas przez gospodar-
stwa, chlewy, stodoły... Raz 
gospodarze nam dali zimne, 
posiniałe ziemniaki dla świń. 
I o takim jedzeniu szliśmy. 
Kto zasłabł i nie mógł iść, 
to Niemcy od razu strzela-
li. Dużo osób tak zastrzelili, 
nawet nie sprzątnęli z drogi. 
I tak ich mijaliśmy i szliśmy 
dalej. W końcu zaprowadzi-
li nas do Lęborka, tam były 
baraki. Obok było wielkie 
jezioro. Raz jakiś Żyd uciekł. 
To nas o piątej rano wzię-
li i musieliśmy stać za karę 
na mrozie nad tym jezio-
rem. Nie mieliśmy co jeść. 
Nawet Niemcy nie mieli co 
jeść. Raz na dzień dawa-
li nam chlebek na pięciu. 
Co rano i co wieczór trze-
ba było się obierać ze wszy. 
Wszy gryzły, a świerzb palił.

W końcu Niemcy powiedzie-
li, że jeśli ktoś ma rodzinę 
w pobliżu i ma jej adres, to 
zostanie zwolniony. Były tam 

kobiety z tamtych terenów, 
które nam podawały adresy 
z Gdyni, z Gdańska. I my 
z Olkusza - ja, panie Belico-
we i pani Czerwińska - od-
ważyłyśmy się i skłamały-
śmy Niemcom, że jesteśmy 
stąd. Powiedzieli nam, że 
rano możemy iść. I rano 
wyszłyśmy. Przeszłyśmy las, 
weszłyśmy na główną szosę 
i nie wiemy, w którą stronę iść. 
I wybrałyśmy źle, poszłyśmy 
na front. Jedni gospodarze 
nas przyjęli, kryli nas przed 
Niemcami. Przez dziewięć 
dni kryłyśmy się w ziemian-
ce przed frontem. Trupów 
pełno leżało. Panią Belicową 
bolało serce. Pani Czerwiń-
ska zachorowała na tyfus. 
W końcu przyszli Ruscy. Je-
den chciał mnie zgwałcić, 
ale się nie dałam, broniłam 
się. Ruskim wszystko było 
wolno - do Niemek to strze-
lali, dużo ich poginęło. Za-
kopywane były w ogródkach. 
Ruscy kazali nam opuścić tę 
wioskę. Szłyśmy we cztery 
o proszonym chlebie - jeden 
dał, drugi nie dał, niektórzy 
nas przyjęli, inni nie... Mó-
wili nam, że od Tczewa już 
pociągi jeżdżą. Starałyśmy 
się iść z mężczyznami, żeby 
nas bronili przed Ruskimi. 
Na noc to zapierali drzwi 
szafami. Doszłyśmy więc do 
Tczewa. W Tczewie - gdzie 
tam jaki pociąg... Ruscy na 
dworcu, harmoszki grają, 
tańcują, bawią się. Ale po 
iluś dniach zabrałyśmy się 
przez Łódź do Sosnowca. 
I tam wepchnęłam się na siłę 
do pociągu do Olkusza, taka 
zawszona. Ludzie jechali 
na stopniach, na dachach 
wagonów... Przyjechałam 
rano, idę od stacji przez 
łąki na Miłą. Jestem już po 
sąsiedzku, widzę, że mama 
drzwi zamyka, więc wołam! 
A mama mnie nie pozna-
ła. Dopiero jak podeszłam 
pod drzwi. Mama nastawi-
ła garnek wody, przyniosła 
balię i myła mnie. A ubra-
nie wzięła na dwór i spaliła.

Nagranie wywiadu zre-
alizował Szymon Surma 
i Mateusz Radomski z ol-
kuskiego koła Światowego 
Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej. Jest ono dostępne 
na kanale „Gazeta Olku-
ska” oraz na kanale „Armia 
Krajowa Olkusz” w serwisie 
YouTube. Na drugim z nich 
dostępne są również inne 
wywiady, w których najstar-
si olkuszanie opowiadają 
o dawnych czasach. Jeśli 
mają Państwo jakieś wspo-
mnienia związane z ziemią 
olkuską lub ktoś z Państwa 
rodziny chciałby opowie-
dzieć interesującą historię 
sprzed lat, to serdecznie 
zachęcamy do kontaktu!

SKANUJĄC ZA PO-
MOCĄ SMARTFONA 
POWYŻSZY KOD QR 
OTWORZYSZ KANAŁ 
GAZETY OLKUSKIEJ 
W SERWISIE YOUTUBE

SKANUJĄC ZA POMOCĄ 
SMARTFONA POWYŻSZY 
KOD QR OTWORZYSZ 
KANAŁ AK OLKUSZ 
W SERWISIE YUOTUBE

Mateusz  R adomsk i
Wiceprez es  ol kusk ie-
go koła  Św iatowego 
Zw iązku Ż ołnierzy  Ar-
mii  Krajowej,  archiw i-
sta  ol kusk iego PT TK

„Kiedy wróciłam z obozu, własna mama mnie nie poznała” - wywiad z Anną Piłką
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„Polska Sahara do remon-
tu? Miliony na rekultywa-
cję Pustyni Błędowskiej” 
- pisał Newsweek w 2014 
roku - „Prawie 19 milio-
nów złotych na rekultywa-
cję Pustyni Błędowskiej 
[...], nazywanej polską 
Saharą. Przywracanie na-
turalnego, pustynnego 
charakteru tego obszaru 
odbywa się w ramach unij-
nego programu ochrony 
środowiska”. Koszt ten 
miał dotyczyć obydwu 
części pustyni, czyli połu-
dniowej oraz północnej, 
zarządzanej przez wojsko. 

W latach 2010-2014 
dokonano rewitaliza-
cji południowej czę-
ści Pustyni Błędow-
skiej za kwotę ponad 

9 milionów złotych. W 
tym czasie m.in. usunię-
to drzewa i krzewy na 
powierzchni 400 ha. Mó-
wiono, że pustynia została 
uratowana, jednak obec-
nie już jedynie skrawek 
terenu wokół „Róży Wia-
trów” zajmuje tylko pia-
sek. Po tym, jak skutecz-
nie przegoniono stamtąd 
quady i inne pojazdy, 
jedyna pustynia w Euro-
pie niemal zupełnie zara-
sta trawą. Kto wie, może 
wkrótce zostanie wyko-
rzystana jako pastwisko, 
np. dla hodowli „owcy 
olkuskiej”, albo koni, jak 
w Mongolii? Na dodatek 
na całej powierzchni wy-
rosło tysiące sosen, któ-
re na razie są małe, ale w 
niedalekiej przyszłości 

przekształcą się one w las.

Zamiast stać się kołem 
napędowym dla całego 
regionu, jedyna w Europie 
pustynia staje się zatem po-
woli pustynnym mirażem.

Górne zdjęcia przed-
stawiają wycinkę drzew 
na pustyni w 2013 roku. 
Pozostałe z kolei zara-
stającą obecnie pustynię.

Francisz ek Rozmus

„Pustynia Błędowska” zmienia się w „Step Mongolski”?
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Podczas powstania stycz-
niowego w rejonie olkuskim 
miało miejsce wiele znaczą-
cych wydarzeń, takich jak np. 
bitwa pod Krzykawą. Mało 
kto jednak wie, że Goreni-
ce także miały swój maleńki 
„udział” podczas zrywu nie-
podległościowego z XIX wieku.

5 kwietnia 1863 roku do-
szło do bitwy pod Szklarami, 
w której Rosjanie, dowodzeni 
przez księcia generała Alek-
sandra Szachowskija, rozbi-
li oddział pułkownika Józefa 
Grekowicza. Zwycięzcy mo-
skale, stacjonujący w pobli-
skich Racławicach, jeszcze 
tego samego dnia przybyli do 
Gorenic, gdzie m.in. splądro-
wali dwór należący wówczas do 
Bonawentury Brudzewskiego.

Zgodnie z relacją zamiesz-
czoną w dzienniku „Czas” 
10 kwietnia 1863 roku, Rosja-
nie wycofali się z powodu zbli-
żających się powstańców. Była 

to raczej plotka, ponieważ eks-
pedycja powstańcza z Krakowa 
wyruszyła dopiero 15 kwietnia. 
Jej dowództwo objął mało zna-
ny oraz mający niezbyt dobrą 
opinię Anastazy Mossakowski, 
który posiadał niewielkie do-
świadczenie wojskowe (przez 
krótki czas w 1860 roku służył 
we Włoszech w legionie wę-
gierskim pod Garibaldim, był 
też niższym o� cerem u Langie-
wicza). Zarzucano mu również 
zbytni pesymizm i niewiarę 
w powodzenie sprawy, jednak 
mimo to powierzono mu mi-
sję przedarcia się przez grani-
cę. Próżno szukać jego zdjęcia, 
więc pozostaje jedynie wy-
obrazić go sobie na podstawie 
opisu, z którego dowiadujemy 
się, że był on wysokiego wzro-
stu, miał rzadkie i płowe włosy, 
wzrok „spłowiały i bez wyrazu”, 
twarz pospolitą i „schorzałą” 
oraz „suchy i drewniany” głos. 
Charakteryzował się ponad-
to zupełnym brakiem energii 
i siły, przez co sprawiał wraże-

nie ospałego. Uchodził także 
za... pospolitego pijaka. Dosyć 
wcześnie zakończył edukację, 
bo już na trzeciej klasie. Mimo 
marnego wykształcenia, chciał 
jednak pracować w sądzie, ale 
nie został przyjęty. Następnie 
zajmował się obwoźną menaże-
rią, pracował na kolei jako pa-
lacz, a przez chwilę był pisarzem 
prowentowym na wsi. Później 
znów zechciał być prawnikiem 
i w tym celu udał się na Uni-
wersytet w Petersburgu, skąd 
przeniósł się do Włoch, gdzie 
był słuchaczem szkoły wojsko-
wej w Genui i Cuneo. Zupełnie 
na marginesie warto dodać, 
ostatecznie go kompromitując, 
iż Anastazy Mossakowski nie 
lubił jeździć konno, gdyż robił 
to fatalnie, stąd wszystkie mar-
sze zazwyczaj odbywał piecho-
tą. Niezwykle ważne zadanie 
miała zatem wykonać postać 
o takiej właśnie osobowości.

Oddziałowi Mossakow-
skiego udało się przekro-

czyć granicę między Ce-
sarstwem Austriackim 
a Królestwem Polskim 
w nocy z 20 na 21 kwietnia 
1863 roku. Powstańcy sto-
czyli bitwę pod Gorenicami, 
a następnie zajęli posterunek 
graniczny. Choć w źródłach 
można spotkać różne liczby, 
należy przyjąć, że do Gore-
nic zawitało 317 powstańców. 
O ich przybyciu informowała 
m.in. Gazeta Lwowska. War-
to przytoczyć oba telegramy, 
choć informacje, szczególnie 
w pierwszym z nich, nie-
co odbiegają od faktów po-
chodzących z innych źródeł. 
W wydaniu z 23 kwietnia 1863 
roku pojawiły się dwa komuni-
katy: „22 kwietnia o godzinie 
11 minucie 20 przed połu-
dniem. Według doniesienia 
z Lgoty znaczne oddziały po-
wstańców przybyły wczoraj 
do Gorenic. Rosyanie obozo-
wali w Justynowie, pół mili od 
Ostrzężnicy. Z Gorenic prze-
szła jakaś liczba powstańców 
na terytorium austriackie”. 
I drugi: „22 kwietnia o go-
dzinie 8 minucie 26ej wie-
czór. Według opowiada-
nia naocznego świadka, 
który był w Gorenicach 
w obozie powstańców, było ich 
tamże wczoraj 500 pieszych 
i 150 konnych; dwa inne od-
działy liczące po 500 ludzi, obo-
zowały niedaleko Paczałtowic. 
Miano zaniechać zajęcia Olku-
sza. Książe Szachowskoj miał 
zażądać posiłków z Warszawy 
i te miały dziś przybyć do Ma-
czek. Powyższe oddziały po-
wstańców zebrały się w lasach 
pod Szklarami i Bentkowicami. 
Oczekują starcia pod Lgotą”.

„23 kwietnia. Podług do-
niesienia z Lgoty z dnia 
wczorajszego w południe, 
opuścili 21go wieczorem po-
wstańcy Gorenice i Paczołtowi-
ce i obozowali wczoraj oddzia-
łami w lasach pod Rabsztynem 
i Siemnicznem, tudzież pod 
Kluczem niedaleko Olkusza. 
Rosyanie w Olkuszu oczeku-
ją posiłków z Granicy. (Przy 
tej sposobności prostujemy 
z wczorajszego telegramu na-
szego pomyłkę druku, jakoby 
«miano zaniechać zajęcia 
Olkusza», gdyż przeciwnie 
powiada depesza telegra� cz-
na, «że powstańcy zamierza-
ją zająć Olkusz. Prz. R.)»” 

- brzmiała z kolei Informa-
cja z 24 kwietnia 1863 roku.

Zmierzając do Gorenic, 
oddział Mossakowskiego 
przedzierał się przez Dolinę 
Będkowską, Szklary oraz Ra-
cławice. Został on wzmocniony 
znaczną ilością broni pozosta-
łej po rozbitym oddziale Gre-
kowicza, którą jego powstańcy 
ukryli w krzeszowickich lasach. 
Co ciekawe, wyczyszczenie 
z ziemi i naprawienie jej zajęło 
cztery dni. Było to spowodo-
wane również faktem, że Mos-
sakowski dysponował zaledwie 
jednym rusznikarzem, który 
musiał się zająć całą zdoby-
czą i doprowadzić ją do stanu 
używalności. Po zdobyciu po-
sterunku, powstańcy zarekwi-
rowali u ludności trochę siana 
i ziemniaków. Sztab z kolei 
zjadł śniadanie u ks. proboszcza 
Kacpra Wróblewskiego, a gdy 
odpoczęli, to ruszyli na północ, 
omijając od wschodu Olkusz. 
Gorenice, powołując się na o� -
cjalne dane z 1862 roku, liczyły 
wówczas 31 domów, które za-
mieszkiwało 186 osób. Pobliski 
Justynów i Kochman (często 
zaliczane do Gorenic, a czasem 
w statystykach rozdzielane) po-
siadały natomiast odpowiednio 
38 domów i 288 mieszkańców 
oraz 1 dom z 6 mieszkańcami.

Dzień później powstańcy 
stoczyli zwycięską potyczkę 
z podjazdem rosyjskim koło 
Golczowic, gdzie śmierć po-
niosło 17 żołnierzy rosyjskich. 
Następnie oddział przedostał 
się do Ogrodzieńca i dalej 
przeciął szlak kolei warszaw-
sko-wiedeńskiej, uszkadzając 
tory. Oddział usiłował tak-
że zorganizować zasadzkę na 
transport kolejowy, którym 
przewożeni byli jeńcy będący 
polskimi partyzantami, ale bez 
skutku: został on rozbity w bi-
twie pod Jaworznikem. Kiedy 
powstańcy odpoczywali po 
ciężkich marszach i potycz-
kach na „moczarach” pod wsią 
Jaworznik, na śpiących natarli 
moskale i rozbili oddział po-
wstańczy. Zginęło wówczas 43 
powstańców, a około 70 osób 
z tej bitwy zdołało ujść i do-

łączyło potem do oddziału 
Zygmunta Chmieleńskiego, 
co miało miejsce 24 kwiet-
nia 1863 roku. Mossakowski, 
wraz z kilkoma ludźmi, zdołał 
natomiast uciec, zostawiając 
resztę oddziału. Antoni Skąp-
ski pisze: „Mossakowski ich 
opuścił i schronił się w oko-
licy przebrany za chłopa, to 
jest najszkaradniej stchórzył”. 
Żeby choć trochę zmazać pla-
mę na jego honorze, trzeba 
napisać, że pierwszym, który 
uciekł z pola bitwy, był kapi-
tan Wisner. To właśnie w ślad 
za nim ruszył Mossakowski.

Legenda mówi, że w krytycz-
nym momencie bitwy kapitan 
przekazał całą dokumentację 
i majątek oddziału jednemu 
z żołnierzy z rozkazem, by ten 
dobrze je ukrył. Goniony przez 
Rosjan kosynier zdążył dobiec 
do kościółka, w którym, zanim 
poległ, schował powierzony mu 
powstańczy majątek. Nawet 
po swej śmierci pilnował tego 
miejsca, strasząc swą postacią 
rabusiów plądrujących ruiny.

Mało kto wie, że pierwotnie, 
wraz z początkiem maja, od-
dział płk Józefa Miniewskiego 
oraz 30 włoskich ochotników, 
ubrani w czerwone koszule, na 
czele z Francesco Nullo, mieli 
zamiar przejść przez granicę 
w Gorenicach. Była ona jed-
nak silnie strzeżona, dlatego 
do kongresówki przedostali się 
w nocy z 2 na 3 maja przez grani-
cę koło Ćwięka w pobliżu Żura-
dy. 4 maja powstańcom udało 
się natomiast pokonać oddziały 
rosyjskie w bitwie w Podlesiu 
koło Bukowna. Następnego 
dnia powstańcy polegli jednak 
pod Krzykawką, gdzie śmierć 
poniósł płk Francesco Nullo.

Kolejny epizod związany 
z Gorenicami miał miejsce 
ponad trzy miesiące póź-
niej: oddział Jana Popiela 
(pseudonim Chościakiewicz) 
w sile 103 jeźdźców przekro-
czył granicę pod Gorenicami 
w nocy z 5 na 6 sierpnia 1863 
roku i ruszył na Wolbrom. 
Niestety, nie udało mu się po-
łączyć z Zygmuntem Chmie-
leńskim, a nadciągające od-
działy wojska rosyjskiego od 
Olkusza, Żarnowca i Mie-
chowa spowodowały panikę 
w powstańczym oddziale. Po 
potyczce pod Uniejowem, 
przekroczyli granicę pod 
Szycami i wrócili do Galicji.

Dawid Przybylski

Gorenice jakich nie znacie: powstańcy w Gorenicach
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Od poniedziałku 26 kwiet-
nia Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu przywrócił bez-
pośrednią obsługę miesz-
kańców. Ze względów bez-
pieczeństwa, otwarty został 
sam parter, gdzie zostały 
wyznaczone specjalne sta-
nowiska do obsługi spraw 
wszystkich wydziałów magi-
stratu. Ponadto przewidzia-
ne zostały ograniczenia do-
tyczące liczby mieszkańców 
przebywających jednocześnie 
w budynku. Obowiązko-
we są maseczki, a przy wej-
ściu także dezynfekcja rąk.

„Od poniedziałku 19 
kwietnia w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Olkuszu 
działa Punkt Szczepień 
Powszechnych, w którym 
szczepionych może być na-
wet 700 osób dziennie. To 
dla nas wszystkich duży 
krok w stronę powrotu 
do normalności, bowiem 
z czasem osób zaszcze-
pionych będzie coraz wię-
cej. Wiem także, że wie-
lu mieszkańców woli ze 
swoimi sprawami przyjść 
bezpośrednio do urzędu, 
oczywiście z zachowa-
niem odpowiednich środ-
ków bezpieczeństwa. Dla-
tego też zdecydowaliśmy 
się na ponowne otwarcie”

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

Olkuski magistrat jest 
otwarty dla mieszkańców 
od godziny 7:00 do godzi-
ny 15:00. Na parterze bu-
dynku zostały wyznaczone 
specjalne strefy dostępu, 
a obsługę przy stanowi-
skach pełnią właściwi dla 
sprawy pracownicy urzę-
du. W godzinach od 7:00 
do 14:30 została otwarta 

kasa, w której, ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, pre-
ferowane są płatności 
kartą. Korespondencję 
nadal można natomiast 
złożyć do skrzynki podaw-
czej znajdującej się przy 
wejściu do Urzędu Mia-
sta i Gminy w Olkuszu.

„Musimy pamiętać, że 
trwające szczepienia 
i spadek liczby zachoro-
wań nie oznaczają, że 
pandemię mamy już za 
sobą. W dalszym ciągu 
apeluję zatem o rozwagę 
podczas wizyt w urzędzie, 
a także dyscyplinę doty-
czącą dopuszczalnych od-
ległości, np. w kolejkach. 
Wiele spraw urzędo-
wych, takich jak wniosek 
o nowy dowód osobisty czy 
płatności, można również 
zrealizować przez Inter-
net, co jest rozwiązaniem 
n a j b e z p i e c z n i e j s z y m” 

- podsumowuje wło-
darz „Srebrnego Miasta”.

źródło: Urząd Mia-
sta i Gminy w Olkuszu

Do o� cera dyżurnego Ko-
misariatu Policji w Skale za-
dzwonił mężczyzna, który 
poinformował, że zabił czło-
wieka. Wkrótce okazało się 
jednak, że do żadnego prze-
stępstwa nie doszło, a 46-la-
tek swoim zgłoszeniem chciał 
jedynie zwabić do siebie po-
gotowie, bo… bolały go nogi.

Po zgłoszeniu na miejsce 
niezwłocznie został skie-
rowany policyjny patrol, 
a w międzyczasie o� cer dy-
żurny jeszcze raz połączył się 
telefonicznie z mężczyzną, 
aby poznać więcej szczegółów. 
Wówczas 46-latek przyznał się, 
że całą historię zmyślił, gdyż, 
ze względu na silne bóle nóg, 
chciał zwabić do siebie karetkę 

pogotowia. Następnie szybko 
dodał, że ma także „gorączkę 
i kaszel, co może świadczyć 
o zakażeniu koronawiru-
sem”. Na miejsce wezwano 
zatem również medyków.

Stróże prawa również udali 
się do miejsca zamieszkania 
mężczyzny, by zwery� kować 
czy prawdziwa nie jest jednak 
pierwotna wersja zgłoszenia. 
Funkcjonariusze sprawdzili 
w kombinezonach ochronnych 
dom zawiadamiającego oraz 
teren całej jego posesji, jednak 
nie ujawnili żadnych zwłok czy 
śladów rzekomego zabójstwa. 
46-latek rzeczywiście skarżył 
się na bóle kończyn dolnych, 
które pojawiają mu się od cza-
su doznanego urazu, jednak 

ani nie kaszlał, ani nie miał 
gorączki. Mimo to ratownicy 
medyczni wykonali mężczyź-
nie szybki test na koronawiru-
sa, który dał wynik negatywny, 
a następnie złagodzili bóle nóg 
zastrzykiem przeciwbólowym.

Bezpodstawne wezwanie 
policjantów stanowi wykro-
czenie z art. 66. Kodeksu 
Wykroczeń, za które 46-latek 
został ukarany mandatem kar-
nym. Przede wszystkim należy 
jednak pamiętać, że wzywając 
bezpodstawnie służby może-
my zaszkodzić osobom, które 
naprawdę potrzebują pomocy.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Krakowie

Powiedział policji, że zabił człowieka, by zwa-
bić do siebie pogotowie, bo bolały go nogi

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu przywrócił 
bezpośrednią obsługę mieszkańców



W poniedziałek 19 kwiet-
nia, punktualnie o godzinie 
9:00, przeciw COVID-19 za-
szczepili się pierwsi mieszkań-
cy powiatu olkuskiego. Uru-
chomiony w hali MOSiR przy 
ulicy Wiejskiej 1a w Olkuszu 
Pilotażowy Punkt Szczepień 
Powszechnych jest w stanie 
przyjąć nawet 700 chętnych 
dziennie. Wymagana jest jed-
nak wcześniejsza rejestracja.

„Szczepienia są dla nas 
nadzieją na jak najszyb-
szy powrót do codzien-
ności, za którą tęsknimy, 
a więc przywrócenia peł-
nej sprawności krajowej 
gospodarki, organizacji 
wydarzeń kulturalnych 
i sportowych z udziałem 
publiczności czy zwykłych 
spotkań towarzyskich. Sta-
nie się to jednak możliwe 

dopiero po wypracowaniu 
zbiorowej odporności na 
koronawirusa. Jestem prze-
konany, że dziś dokonu-
jemy dużego kroku w tym 
kierunku, dlatego z tego 
miejsca dziękuję w imieniu 
mieszkańców, że pierwszy 
punkt szczepień powsta-
je właśnie w Olkuszu”

– komentuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik, które-
go zgoda na nieodpłatne 
udostępnienie hali MO-
SiR znacznie przyczyniła 
się do sprawnej organi-
zacji punktu szczepień 
w „Srebrnym Mieście”.

Na początkowym etapie 
funkcjonowania Punktu 
Szczepień Powszechnych 
w Olkuszu zaszczepić się 
mogą jedynie osoby wcze-
śniej zarejestrowane. Przypo-
minamy zatem o dostępnych 

sposobach rejestracji na szcze-
pienie przeciw Covid-19:

INFOLINIA 989

e-Rejestracja dostępna na 
stronie pacjent.gov.pl

SMS o treści „Szczepimy-
Sie” na nr 880 333 333

Osoby, które dostaną 
skierowanie do szczepienia 

w Punkcie Szczepień Po-
wszechnych w hali MOSIR 
w przy ulicy Wiejskiej 1A 
w Olkuszu, powinny 
zgłosić się do rejestra-
cji zlokalizowanej w holu 
głównym obiektu. Po wy-
pełnieniu kwestionariu-
sza, pacjent kierowany 
jest następnie do jednego 
z 6 stanowisk szczepień. Za-
szczepieni pacjenci przez 15 
minut pozostają jeszcze pod 

okiem służb medycznych 
w wyznaczonym na hali 
miejscu. Bardzo ważne 
jest punktualne przyby-
wanie na szczepienie, tak 
by maksymalnie skró-
cić czas oczekiwania oraz 
liczbę osób w kolejce.

źródło: Urząd Mia-
sta i Gminy w Olkuszu

W Olkuszu otwarto Pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych
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