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”Poszukiwacze skarbów” 
z Olkusza

Zagadnienia związane z poszukiwaniem zabytków 
przy pomocy wykrywaczy metali są w ostatnich latach 
bardzo popularne, co jednak niestety było chyba głów-
ną przyczyną zaostrzenia przepisów w tej dziedzinie. 
Uzyskanie zgody na poszukiwania dla pojedynczych 
osób stało się obecnie tak skomplikowane, że w prak-
tyce mało komu chce to załatwiać. Bardzo dobrym roz-
wiązaniem jest zatem możliwość działania w grupie 
i wspólnego uzyskania zezwoleń na poszukiwania w ra-
mach klubu “Bractwa Kopackiego” działającego w PTTK 
przy muzeum im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu.

CZYTAJ DALEJ NA STR.3

„Kolega przyszedł i mówi: 
idą po Ciebie Niemcy!”    

wywiad z Lucjanem Kitą
Kontynuujemy cykl wywiadów z najstarszy-

mi mieszkańcami ziemi olkuskiej! Tym razem 
z czytelnikami Gazety Olkuskiej swoimi wspo-
mnieniami podzielił się żołnierz Armii Krajowej 
z Klucz Lucjan Kita. 

CZYTAJ DALEJ NA STR.4

Rzeczywista aktywność czy działalność na pokaz, czyli Woj-
ciech Panek apeluje o realizację realizowanych już inwestycji

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wzbudziły interpelacje składane przez Przewodniczącego Klu-
bu Radnych PiS w Radzie Miejskiej w Olkuszu Wojciecha Panka. Dyrektor olkuskiego „Ekonomika” 
na pierwszy rzut oka apelował do władz miejskich o przeprowadzenie ważnych z punktu widzenia 
mieszkańców inwestycji, jednak, jak mówi stare ludowe porzekadło, diabeł tkwi w szczegółach. Po 
zagłębieniu się w nie można bowiem zauważyć, że interpelacje te dotyczyły spraw, które... już dawno 
są ustalone, co wielu mieszkańców odebrało jako działania nastawione wyłącznie na polityczny zysk 
radnego Panka, tak by później móc samemu pochwalić się efektem, jako swoim osobistym sukcesem.

CZYTAJ DALEJ NA STR.2

Zamek w Rabsztynie 
ponownie otwarty!

W sobotę 29 maja na zamku w Rabsztynie miała miejsce uroczy-
stość otwarcia warowni dla zwiedzających. Dzięki zagospodarowa-
niu ruin, rabsztyńska twierdza stała się miejscem, które zaskoczy 
nawet tych, którzy odwiedzali ją bardzo często. Mimo niepogody 
zainteresowanie było ogromne: w weekend otwarcia rabsztyńską 
warownię odwiedziło około 1 000 turystów.

CZYTAJ DALEJ NA STR.7
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W ostatnim czasie wie-
le kontrowersji wzbudzi-
ły interpelacje składane 
przez Przewodniczącego 
Klubu Radnych PiS w Ra-
dzie Miejskiej w Olkuszu 
Wojciecha Panka. Dyrektor 
olkuskiego „Ekonomika” 
na pierwszy rzut oka ape-
lował do władz miejskich 
o przeprowadzenie ważnych 
z punktu widzenia miesz-
kańców inwestycji, jednak, 
jak mówi stare ludowe 
porzekadło, diabeł tkwi 
w szczegółach. Po zagłębie-
niu się w nie można bowiem 
zauważyć, że interpelacje te 
dotyczyły spraw, które... już 
dawno są ustalone, co wielu 
mieszkańców odebrało jako 
działania nastawione wy-
łącznie na polityczny zysk 
radnego Panka, tak by póź-
niej móc samemu pochwa-
lić się efektem, jako swo-
im osobistym sukcesem.

Jedna ze wspomnianych 
interpelacji dotyczyła re-
montu boiska na placu 
zabaw na Osiedlu Pakuska 
oraz budowy boiska przy 
Szkole Podstawowej w Sie-
nicznie. Jak napisał dyrek-
tor „Ekonomika”, chciał on 
„zaproponować” władzom 
miasta pochylenie się nad 
takim pomysłem, a po-
nadto „podpowiedzieć” 
możliwość uzyskania dofi-
nansowania na wykonanie 

tych inwestycji z programu 
„Małopolska Infrastruktu-
ra Rekreacyjno-sportowa 
2021”. Na pierwszy rzut 
oka radny zabiegał zatem 
o wykonanie ważnych in-
westycji, a ponadto sam 
wykazywał się inicjatywą. 
W odpowiedzi Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz 
mogliśmy jednak przeczy-
tać, że... już kilka tygodni 
wcześniej pracownicy ol-
kuskiego magistratu przy-
gotowali dokumentację 
niezbędną do złożenia apli-
kacji w ramach wspomnia-
nego konkursu, a stosowne 
wnioski o dofinansowanie 
zostały już złożone. Do 
aplikowania, oprócz prze-
budowy istniejącego boiska 
w Sienicznie wraz z jego 
rozbudową, wybrano jed-
nak boisko przy Szkole 
Podstawowej w Witerado-
wie, gdyż jego wykonanie 
uznano jako najpilniejsze. 
Jak wskazywał burmistrz, 
możliwość uzyskania do-
finansowania na remont 
boiska na Osiedlu Pakuska 
zostanie przeanalizowa-
na w przyszłym naborze, 
gdyż, jak Wojciech Panek 
sam zauważył w swojej 
interpelacji, gmina mogła 
obecnie złożyć wnioski 
na tylko dwie inwestycje:

„Kolejny już raz Pań-
ska interpelacja dotyczy 

zainicjowania działań, 
które zostały podjęte 
wcześniej, o czym, jako 
radny Rady Miejskiej 
w Olkuszu, zapewne 
Pan wiedział. Miesz-
kańcy mają prawo ocze-
kiwać od radnych rze-
czywistej pomysłowości 
i zaangażowania, nato-
miast z przykrością stwier-
dzam, że wnioski [...] 
w sprawach, co do których 
już dawno zostały podjęte 
konkretne ustalenia, nie 
wnoszą żadnej wartości 
dodanej, a jedynie służą 
prywatnej autopromocji 
wnioskującego. Liczę, że 
Pańskie zachowanie zo-
stanie poprawnie rozpo-
znane przez mieszkańców 
Gminy Olkusz, którzy 
mają prawo do rzetelnej 
informacji o faktycznej, 
a nie skierowanej na spo-
łeczną rozpoznawalność 
aktywności radnych” 

- stanowczo zakończył 
Roman Piaśnik.

W innym wniosku Prze-
wodniczący Klubu Rad-
nych PiS w Radzie Miej-
skiej w Olkuszu napisał 
natomiast:

„Szanowny Panie Burmi-
strzu, uważam że głów-
ny trakt przechodzący 
przez Olkusz w układzie 

północ-południe zabu-
dowany z ul. Sikorka, 
Rabsztyńska, Kościuszki 
i 29 Listopada wymaga 
pilnego remontu”.

Radny Panek podkre-
ślił także, że zdając sobie 
sprawę z olbrzymich kosz-
tów, jest zdania, że gmina 
będzie musiała zabiegać 
o wsparcie rządowe, ale 
jest przekonany co do 
możliwości przekona-
nia „Dobrej Zmiany” do 
wsparcia tej inwestycji. 
Ponownie w odpowie-
dzi włodarza „Srebrnego 
Miasta” mogliśmy jednak 
przeczytać, że analizowa-
na jest już możliwość wy-
konania tej inwestycji:

„Kwestia drogi jest już 
rozstrzygnięta (drogę 
tę Gmina Olkusz osta-
tecznie przejęła w admi-
nistrowanie w zeszłym 
roku. Wcześniej był to 
odcinek, za którego utrzy-
manie odpowiadało wo-
jewództwo małopolskie, 
później krótko gmina, 
jeszcze raz województwo, 
a następnie powiat ol-
kuski - przyp. aut.), dla-
tego podjąłem rozmowy 
z Panem Wojewodą Łu-
kaszem Kmitą, dotyczące 
możliwości dofinanso-
wania przebudowy ciągu 
ulic «od ronda do ronda». 
Znamiennym jest fakt, że 
Pańska interpelacja wpły-
nęła do Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu dzień 
po mojej ostatniej rozmo-
wie z Panem Wojewodą 
w tej sprawie [...]. Nie 
można zaprzeczyć, że 
posiada Pan dostęp do 
szeregu informacji po-
wszechnie nieznanych 
opinii publicznej, w tym 
o trwających rozmowach 
na różnych szczeblach 
administracji rządowej 
i samorządowej. Informa-
cje te mógłby Pan wyko-
rzystać w celu wspierania 
działań służących roz-
wojowi Miasta i Gminy 
Olkusz. Wykorzystuje je 
Pan jednak do tego, by 
wykazywać się inicjatywą 
tam, gdzie już od dawna 
prowadzone są konkretne 
ustalenia. Uważam, że 
mieszkańcy mają pełne 
prawo wiedzieć kiedy ak-
tywność reprezentujących 
ich radnych ogranicza 
się wyłącznie do populi-

stycznych, nastawionych 
na autopromocję starań 
o sprawy już załatwione, 
bądź w trakcie realizacji” 

- zakończył burmistrz 
Piaśnik.

Warto wspomnieć, że 
na jeszcze inne wątpli-
we zachowanie radnego 
Panka Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz zwra-
cał uwagę w udzielo-
nym nam pod koniec ze-
szłego roku wywiadzie: 

„Przewodniczący Klu-
bu Radnych PiS Woj-
ciech Panek drugi rok 
z rzędu wstrzymuje 
się od głosu w punkcie 
dotyczącym budżetu, 
a następnie chwali się 
w swoich mediach spo-
łecznościowych plano-
wanymi bądź wykonany-
mi już inwestycjami. [...] 
Już dziś na odbiorach 
poszczególnych inwesty-
cji nie brakuje radnych 
robiących sobie zdjęcia 
przy inwestycjach, któ-
rych w głosowaniu nad 
budżetem nie popierali”.

Nie ulega wątpliwości, 
że z perspektywy radnego 
wstrzymywanie się w gło-
sowaniach nad budżetem 
gminy jest rozwiązaniem 
wygodnym. W ten sposób 
nie bierze się bowiem od-
powiedzialności za trudne 
i niepopularne kwestie, 
jak chociażby pozyskiwa-
nie dochodów z podat-
ków, regulacja stawki za 
wywóz odpadów komu-
nalnych czy nieuwzględ-
nienie wszystkich tych 
inwestycji, na które w da-
nym roku zabrakło już 
pieniędzy. Warto jednak 
mieć świadomość, że gdy-
by większość radnych tylko 
wstrzymywała się od głosu 
lub głosowała przeciw bu-
dżetowi, to wówczas jego 
kształt narzucałaby Regio-
nalna Izba Obrachunkowa 
w Krakowie, co niewątpli-
wie wstrzymywałoby roz-
wój całej Gminy Olkusz. 
Bycie radnym to nie tyl-
ko głosowanie za miłymi 
i przyjemnymi tematami, 
choć z pewnością to ta-
kie najlepiej wyglądają na 
materiałach wyborczych.

Mieszkańcy powinni 
bowiem mieć pewność, 

że reprezentują ich ludzie 
odpowiedzialni za podej-
mowane decyzje i wyka-
zujący się rzeczywistym 
zaangażowaniem w ży-
cie społeczne, a nie jedy-
nie pozorujący działanie. 
Warto o tym wspomnieć 
tym bardziej, że postać 
Przewodniczącego klu-
bu radnych PiS w Radzie 
Miejskiej w Olkuszu już 
od dawna budzi wiele kon-
trowersji. Dla przykładu, 
pod koniec kwietnia Woj-
ciech Panek wziął udział 
w przekazaniu symbolicz-
nych czeków na realizację 
zadań z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokal-
nych. Zaproszeni zostali 
wójtowie i burmistrzowie 
z całego powiatu olku-
skiego, jednak organizator 
wydarzenia poseł Jacek 
Osuch z premedytacją po-
minął burmistrza Olkusza. 
W jego „rolę” wcielił się 
właśnie Wojciech Panek, 
który „chwalił się” uzy-
skanym dofinansowaniem, 
choć z przygotowaniem 
wniosku nie miał nic 
wspólnego, gdyż jest to pra-
ca, którą wykonali podlegli 
burmistrzowi urzędnicy.

Za sukces radnego można 
byłoby natomiast uznać jego 
powołanie na stanowisko 
dyrektora olkuskiego „Eko-
nomika”, jednak i ono nie 
obyło się bez kontrowersji. 
W konkursie na to stano-
wisko finalnie udział wziął 
bowiem tylko on, a termin 
składania ofert upływał... 
2 dni po uzyskaniu przez 
Wojciecha Panka niezbęd-
nych kwalifikacji. Nie 
można zatem oprzeć się 
wrażeniu, że „sukcesy” 
przewodniczącego klu-
bu radnych PiS wynikają 
raczej z jego politycznej 
przynależności i zręcznej 
umiejętności autopromo-
cji, niż z faktycznych za-
sług. Nasuwa się więc pyta-
nie, ile jeszcze podobnych 
„sukcesów” ma na swoim 
koncie Wojciech Panek?

Michał Pasternak

Rzeczywista aktywność czy działalność na pokaz, czyli Wojciech 
Panek apeluje o realizację realizowanych już inwestycji

OGŁOSZENIA
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Poszukiwacze skarbów to 
pasjonaci, którzy nie liczą na 
zysk. Kto jednak poszukuje 
ukrytych lub porzuconych za-
bytków bez pozwolenia albo 
wbrew jego warunkom, pod-
lega grzywnie, karze ogra-
niczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2.

Rok temu przyszedł mi 
do głowy pomysł zorgani-
zowania grupy eksplora-
cyjnej przy olkuskim od-
dziale PTTK. Zagadnienia 
związane z poszukiwaniem 
zabytków przy pomocy wy-
krywaczy metali są bowiem 
w ostatnich latach bar-
dzo popularne, co jednak 
niestety było chyba głów-
ną przyczyną zaostrzenia 
przepisów w tej dziedzinie. 
Uzyskanie zgody na po-
szukiwania dla pojedyn-
czych osób stało się obec-
nie tak skomplikowane, że 

w praktyce mało komu 
chce to załatwiać. Możli-
wość działania w grupie 
i wspólnego uzyskania ze-
zwoleń na poszukiwania 
w ramach klubu działające-
go w PTTK przy muzeum 
im. Antoniego Minkiewicza 
w Olkuszu okazuje się 
tym samym bardzo do-
brym rozwiązaniem.

Po rocznych staraniach 
otrzymaliśmy pierwsze 
zgody. Ostatecznie przy-
jęliśmy nazwę „Bractwo 
Kopackie”, nawiązując 
w ten sposób do powstałej 
w 1446 roku przy klasztorze 
Augustianów w Olkuszu or-
ganizacji skupiającej olku-
skich górników, której patro-
nem był słynny arcybiskup 
krakowski Zbigniew Ole-
śnicki. Oprócz poszukiwania 
zabytków, chcemy również 
dzielić się wiedzą historycz-

ną, mając na celu ochronę 
dóbr kultury i przyrody zie-
mi olkuskiej, szczególnie 
śladów dawnego górnictwa 
i hutnictwa. Olkusz za-
mieszkiwali bowiem daw-
niej ludzie, którzy robili 
wielkie rzeczy i tych ludzi 
oraz ich osiągnięcia należy 
dziś przypomnieć. W tym 
celu zdobyliśmy legitymacje 
„Społecznych Opiekunów 
Zabytków”, co umożliwia 
nam prowadzenie działań 
w szerokim zakresie. Na 
Wyżynie Krakowsko-Czę-
stochowskiej znajdują się 
ponadto ślady i pozostałości 
po dawnych działaniach mi-
litarnych, jako że uczestnicy 
licznych wojen i powstań 
pozostawili w ziemi mnó-
stwo przeróżnych rzeczy.

Pierwszym działaniem 
w sferze kulturowej było 
zorganizowanie wspólnie 

z Przedsiębiorstwem Wo-
dociągów i Kanalizacji 
w Olkuszu Święta Pracy 
1 maja 2021 roku. Nasza 
grupa uczestniczyła w uro-
czystościach na Wawelu, 
gdzie spoczywa wspomniany 
patron „Bractwa Kopackie-
go” Zbigniew Oleśnicki. Hi-
storia olkuskiego górnictwa 
jest bowiem wspaniałym 

przykładem tradycji pracy, 
z której dziś możemy korzy-
stać dla świętowania swo-
jej własnej pracy. Miłosz 
Pałka podjął na dodatek 
inicjatywę reaktywowania 
„Olkuskiej Kongregacji Ku-
pieckiej”, której pochodzący 
z 1924 roku sztandar z nasze-
go muzeum PTTK również 
znalazł się 1 maja na Wawelu. Franciszek Rozmus

”Poszukiwacze skarbów” z Olkusza

fot. Członkowie Bractwa Kopackiego podczas Święta Pracy 1 maja na dziedzińcu katedry wawelskiej

fot. Członkowie Bractwa Kopackiego przy ruinach kościoła św. Jana Chrzciciela w Starym Olkuszu

fot. Miłosz Pałka ze sztandarem Olkuskiej Kongregacji Kupieckiej podczas uroczystości Święta Pracy 1 maja w katedrze wawelskiej

fot. Moneta Trojak Olkuski z 1580 roku.

REKLAMA
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„Kolega przyszedł i mówi: idą po ciebie Niemcy!” 
- wywiad z Lucjanem Kitą

Kontynuujemy cykl wywia-
dów z najstarszymi miesz-
kańcami ziemi olkuskiej! 
Tym razem z czytelnikami 
Gazety Olkuskiej swoimi 
wspomnieniami podzielił 
się żołnierz Armii Krajowej 
z Klucz Lucjan Kita. 95-letni 
pan Lucjan, ukrywając się, 
uniknął w czasie okupacji 
niemieckiej wywózki na ro-
boty do Rzeszy, a następnie 
pracował w kluczewskiej 
Fabryce Papieru. W konspi-
racji działał pod pseudoni-
mem „Skiba”, współpracując 
z oddziałem partyzanckim 
„Hardego”. Został odzna-
czony m.in. Krzyżem Par-
tyzanckim oraz Krzyżem 
Armii Krajowej. Posiada 
także stopień porucznika.

Mateusz Radomski: Pa-
mięta pan jak wygląda-
ły święta przed wojną?

Lucjan Kita: To były świę-
ta! Kto miał biedę, ten miał 
biedę, ale kto robił w fabryce 
i gospodarstwo jeszcze miał, 
narobił się, ale było wesoło. 
Aż wszystko pachniało! Jak
w Kluczach kościoła jesz-
cze nie było, to na „paster-
kę” chodziliśmy piechotą 
do Olkusza. Śnieg po pas, 
ale wesoło było. Nieraz jak 
się zaszło wcześniej, to się 
poszło blisko przed ołtarz. 
To mi pasowało, wszystko 
widziałem, klęczało się na 
klęcznikach, kolana nie bo-

lały. A jak się zaszło późno, 
to stało się na dworze. Tyle 
było ludzi. Ale zadowolony 
człowiek był. A śmigus-
-dyngus... Lali się wiader-
kami! Chichotali się, jeden 
drugiego do rzeczki wcią-
gnął, ino prysnęła woda. 
Śmiech i zdrowie było! 
A teraz? Wrzuć tam ko-
goś do rzeczki albo popry-
skaj wodą, to się gniewa. 

Mateusz Radomski: Woj-
na zaczęła się w 1939 roku. 
Jak Pan zapamiętał nie-
miecką okupację Klucz?

Lucjan Kita: Jak Niem-
cy weszli do Klucz, to raz 
przejeżdżali obok mnie 
motorem z przyczepką 
i jeden mówi: „chłopie, 
gdzie idziesz”? Ja mó-
wię: „z fabryki do domu”. 
A on: „jakie wojsko ci się 
najlepiej podoba, polskie 
czy niemieckie”? Ja mówię: 
„Niemieckie”! A co miałem 
powiedzieć? Polskie? To 
by mnie na miejscu zabił 
tam, tak sobie pomyślałem.

Mateusz Radomski: Udało 
się panu uniknąć wywózki 
na przymusowe roboty. Pro-
szę opowiedzieć jak do tego 
doszło. 

Lucjan Kita: Mój kole-
ga Czesław Kocjan przy-
szedł do mnie i mówi: 
„idą po Ciebie”. Ja pytam: 

„kto”? A on: „Niemcy”! 
„Jakie Niemcy”? Zgłupia-
łem, jakbym był pijany 
i nie wiedziałem co odpo-
wiadać. Sołtys Lewowski 
ich prowadził po domach, 
a oni mieli listę kogo brać, 
kogo nie brać. No i przyszli 
pod nasz dom. Było już 
ciemno. Młodszy brat spał 
w kuchni w łóżeczku, 
w takim białym ubranku. 
I jak Niemcy zaczęli świecić 
re� ektorami przez okna, to 
on zaczął krzyczeć. Matka 
zeskoczyła z łóżka, skoczy-
ła do sieni, otworzyła wie-
ko do piwnicy pod scho-
dami i ja tam uciekłem. 
Następnie przykryła wieko 
smołowanym papierem.

Mateusz Radomski: Cho-
dziło o to, że Niemcy ka-
zali w nocy zakrywać okna 
dla zaciemnienia, żeby 
utrudniać lotnictwu wroga 
orientowanie się w terenie?

Lucjan Kita: Tak, żeby 
nie było widać światła 
w nocy. Na ten papier wy-
lała jeszcze kawę czarną 
i rozsmarowała. Niemcy 
weszli do domu, poszli 
schodami na górę, sko-
pali, zrujnowali wszyst-
ko, że świat nie widział. 
A ja wtedy marzłem 
w samych spodenkach 
i koszuli w piwnicy. Zeszli 
na dół, ale nie przyszło 
im na myśl, żeby odrzu-
cić ten papier. A by mnie 
wzięli wtenczas.  

Mateusz Radomski: Po-
tem już pana nie szukali?

Lucjan Kita: Jak wysze-
dłem z piwnicy, to matka 
powiedziała, żebym biegł 
do najbliższego sąsiada 
Bogdana, że może tam 
mnie ukryją. Sąsiad drabi-
nę postawił i wlazłem tam, 
gdzie mieli siano. Byłem 
tam dwa dni. Tam mi za-
nosili jeść. Zamiast kibla, to 
wiaderko mi dali, nie wy-
chodziłem wcale. Ale wi-
działem, że dużo ludzi się 
tam kręciło, nie spodobało 
mi się to. Tak jakby wąchali 
coś. Poszedłem do trzeciego 
domu, do rodziny Majcher-
kiewiczów. Tam się ukry-
wałem trzy dni. Ale tam 
już jeden się ukrywał - Ja-
siu Szromnik. Więc tam też 
długo nie byłem. Pomyśla-
łem, że pójdę do wujka Kle-
mensa Miłowieckiego, tam 

będę widział wszystko, bo 
on mieszkał przy głównej 
ulicy, jak się jedzie na Bo-
lesław. I jak żem tam przy-
szedł, to wyglądam oknem, 
co tam widać. Patrzę na 
sklep u Piątka czy siedzą 
na ławeczce przed sklepem, 
czy piją piwko, czy oran-
żadę, czy bimber. Aż nagle 
„błysk” i wszyscy uciekli 
gdzieś. A to Niemcy prowa-
dzili ulicą całą kompanię, 
koło dwustu chłopaków. Co 
metr z karabinami ich ob-
stąpili i pilnowali. Pewnie 
pozbierali ich ze wszystkich 
wsi dookoła i prowadzili 
do Bolesławia, bo siedzi-
ba gminy była wtenczas 
w Bolesławiu. Później, 
jak już się tak uregu-
lowało, trochę żem się 
pomordował, to ojciec 
mówi tak: „pójdę do zna-
jomego w arbeitsamcie”.

Mateusz Radomski: To nie-
miecki urząd pracy, tak?

Lucjan Kita: Tak. No 
i ojciec załatwił sprawę. 
Przyjęli mnie do fabryki 
w Kluczach za ucznia. Do 
warsztatu elektrycznego. 
Było nas sporo takich mło-
dych chłopaków - po trzy-
naście, czternaście, piętna-
ście lat. Mam nawet jeszcze 
zachowane słowniki, które 
musieliśmy sobie kupić, 
żeby się uczyć niemieckiego.

Mateusz Radomski: Dzięki 
temu już nie groziła panu wy-
wózka do roboty. A jak wyglą-
dała pana praca w „papierni”?

Lucjan Kita: Kierowni-
kiem warsztatu elektrycz-
nego był Kotas. Kawał 
dziada. Lał po pysku 
pracowników rękawicz-
kami. Jak się przyjąłem 
do fabryki, to pyta mnie: 
„jak się nazywasz”? Ja 
mówię: „Kita Lucjan”. 
I „chlast” w mordę, „chlast” 
w mordę! Zaprowadził 
mnie na warsztat elek-
tryczny. Jak pracownicy 
tam widzieli kto mnie 
prowadzi, to wszyscy się 
ukryli. Kotas co dzień 
przychodził na kontro-
lę, to jak miał przyjść 
o godzinie siódmej, to ani 
jednego łebka nie było, ani 
w warsztacie elektrycz-
nym, ani w sąsiednim 
warsztacie mechanicznym! 

Mateusz Radomski: W tej 
samej fabryce pracował Ge-
rard Woźnica „Hardy”, za-
nim poszedł do lasu organi-
zować oddział partyzancki. 
Czy to dzięki niemu nawiązał 
pan łączność z konspiracją?

Lucjan Kita: Wiem, że 
on w biurze pracował. 
Chłop był jak malowa-
ny. Ten wzrok, ta gad-
ka... A w konspiracji był 
też mój kolega Stefan 
Piątek z Klucz. Robił na 
centrali telefonicznej, to 
jak Niemcy chcieli prze-
kazać coś ważnego, to 
my przewody odcina-
li albo zwarcie zrobili. 
Stefan tak kombinował, 
żeby nie mieli łączno-
ści. Ale później jak już 

się zrobiło niebezpiecz-
nie, to Stefan poszedł 
do lasu. Ja wtedy sze-
dłem do roboty na noc-
ną zmianę. Idę koło jego 
domu, spojrzałem, a tam 
w oknie widać taki szum. 
Szykował się do uciecz-
ki. Podszedł do mnie 
i mówi: „Lutek, ja jadę 
do lasu”. Tam już cze-
kał wóz i pojechali. A ja 
zostałem w domu i tylko 
takie „skoki” mieliśmy.

Mateusz Radomski: Jakie to 
były „skoki”?

Lucjan Kita: Na Niemców. 
Co się dało, to się robiło. 
Na przykład, jak się jedzie 
na Golczowice, tam przy 
fabryce, to byli niemiec-
cy strażnicy graniczni, 
chodzili pilnować. A sie-
dzibę mieli przy portierni 
przy fabryce. My się raz 
zakradliśmy, strażnika 
w łeb, karabin my zabra-
li i kolegom z lasu dali.

Mateusz Radomski: To bez 
broni pan zrobił?

Lucjan Kita: Bez broni. 
Kawałek metalu miałem 
i już. Drugi przypadek 
- za młynem w Golczo-
wicach pod Kolbarkiem, 
tam było trochę szumu. 
Strzelanina była. Tam 
dużo tych pieronów ban-
dytów było, pili i była 
okazja. Udawali akow-
ców. O, „akowcy”. A to 
bandziory jakieś były. 
Podszywali się pod nas.
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Mateusz Radomski: I wy-
ście ich chcieli nastraszyć?

Lucjan Kita: Wybić chcie-
liśmy to dziadostwo! Co to 
będą na nasze konto ra-
bunki robić. Jeszcze mam 
ślad po tej potyczce na lewej 
ręce. Ale rozkaz trzeba było 
wykonać, to było wojsko. 

Mateusz Radomski: Akcja 
się udała?

Lucjan Kita: Udała się. 
Każdy ruch jakoś się nam 
udawał. Nie było tak żeby-
śmy czegoś zaniechali. Pod 
Kwaśniowem wiedzieli-
śmy, że amunicja jest i ka-
rabiny w magazynach pod 
plandekami. We dwóch 
poszliśmy z Władkiem 
Kocjanem. On pilnował, 
a ja wcisnąłem się mię-
dzy śledziami plandeki do 
środka. Że też się zmie-
ściłem... Ale cienki byłem 
wtedy, wystarczył ślizg 
i już. Ciemno było, to tylko 
macałem. Wyciągnąłem 
same granaty. Zebraliśmy 
je do wora i rozdaliśmy 
na placówki, najwięcej 
do Kwaśniowa i Załęża. 

Mateusz Radomski: Czyli 
pan był w domu i jak „Har-
dy” potrzebował, to pana 
wzywał?

Lucjan Kita: Tak jest. 
Jak było potrzeba, to już, 
wezwanie przez kolegów 
w to miejsce i w to miejsce. 
A nawet ojciec nie wie-
dział, że byłem u Hardego. 
Nie przyznałem się, 
nic mu nie mówiłem. 

Mateusz Radomski: Czy 
po wojnie był pan represjo-
nowany przez Urząd Bez-
pieczeństwa za działalność 
w AK?

Lucjan Kita: Bo to raz! 
Musiałem jeździć na ro-
werze do Olkusza na prze-
słuchania. Przesłuchiwa-
li mnie w siedzibie koło 
starego cmentarza. To na 
górę, to na dół, to do piw-
nicy. Po ciemku my rozma-
wiali i straszyli. Pytali czy 
należałem do Armii Krajo-
wej. Mówię: „jakiej Armii 
Krajowej? Nie należałem”! 
A po co będę się przyzna-
wał? Żeby mnie zabili? To 
już po „wyzwoleniu” było! 

Dopiero się uspokoiło, jak 
powiedziałem o wszyst-
kim wujkowi Szatanowi. 
A wujek miał w rodzinie 
w Krakowie o� cera milicji. 
No i raz na przesłuchaniu 
każą mi pisać życiorys, 
a tu dzwoni telefon. Przy-
leciał jakiś sierżant, podał 
przesłuchującemu kartkę 
i kazali mi uciekać 
do domu. 

Nagranie powyższego wy-
wiadu zrealizowali Mate-
usz Radomski oraz Marcin 
Pawlik z olkuskiego koła 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej. 
Można je obejrzeć na ka-
nale „Gazeta Olkuska” oraz 
na kanale „Armia Krajowa 
Olkusz” w serwisie YouTu-
be. Na drugim z nich do-
stępne są również inne wy-
wiady, w których najstarsi 
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 POMOCĄ 
SMARTFONA POWYŻSZY 
KOD QR OTWORZYSZ KA-
NAŁ GAZETY OLKUSKIEJ 
W SERWISIE YOUTUBE

SKANUJĄC ZA POMOCĄ 
SMARTFONA POWYŻ-
SZY KOD QR OTWO-
RZYSZ KANAŁ AK OLKUSZ 
W SERWISIE YOUTUBE
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Od poniedziałku 7 czerw-
ca zniesione zostały niemal 
wszystkie ograniczenia wstę-
pu do olkuskiego magistratu, 
które zostały wprowadzone 
w związku z pandemią ko-
ronawirusa: dla mieszkań-
ców dostępne są już zatem 
wszystkie piętra urzędu. 
Zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami sanitarnymi, 
w dalszym ciągu przebywa-
jąc w budynku należy jed-

nak zakrywać usta oraz nos, 
a także dezynfekować ręce.

„Przez cały okres zmagań 
z koronawirusem Urząd 
Miasta i Gminy w Olku-
szu funkcjonował realizu-
jąc wnioski internetowe 
oraz telefoniczne. Gdy tyl-
ko stało się to możliwe ze 
względów bezpieczeństwa, 
najpierw otworzyliśmy dla 
naszych mieszkańców par-

ter magistratu, by każdy, 
kto tego potrzebuje, mógł 
zrealizować swoje sprawy 
w bezpośrednim kontakcie 
z pracownikiem. Od po-
niedziałku dostępne są już 
natomiast wszystkie pię-
tra. Nadal apeluję jednak 
o zachowanie niezbędnych 
środków ostrożności. Co 
prawda, liczba dziennych 
zakażeń COVID-19 znacz-
nie spadła, ale nie oznacza 

to, że już całkiem wygra-
liśmy z koronawirusem” 

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

Na terenie całego budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu w dalszym ciągu 
obowiązują natomiast do-
tychczasowe środki ostroż-
ności w postaci maseczek 

i dezynfekcji rąk. Olkuski 
magistrat jest otwarty dla 
mieszkańców od ponie-
działku do piątku w go-

dzinach od 7:00 do 15:00 
(kasa urzędu do 14:30).

źródło: UMiG Olkusz

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu otwarty już bez ograniczeń



WWW.GAZETAOLKUSKA.PL

7

REKLAMA

REKLAMA

W sobotę 29 maja na zam-
ku w Rabsztynie miała miejsce 
uroczystość otwarcia warowni 
dla zwiedzających. Dzięki zago-
spodarowaniu ruin, rabsztyń-
ska twierdza stała się miejscem, 
które zaskoczy nawet tych, któ-
rzy odwiedzali ją bardzo często. 
Mimo niepogody zainteresowa-
nie było ogromne: w weekend 
otwarcia rabsztyńską warownię 
odwiedziło około 1 000 turystów.

„Dokładamy wszelkich starań, 
by zwiększać potencjał tury-
styczny zamku w Rabsztynie, 
który staje się coraz ciekawszym 
punktem Szlaku Orlich Gniazd. 
Zależało nam na dostosowa-
niu ruin warowni do potrzeb 
turystów, tak, aby mogli oni 
w komfortowych i przyjaznych 
warunkach dotknąć historii. 
Skupiamy się także na ochro-
nie tego cennego zabytku oraz 
widzimy rosnącą popularność 
zamku i ciekawych wydarzeń, 
jakie się tam odbywają. Dla-
tego też chcemy, aby obiekt 
spełniał oczekiwania zarówno 
mieszkańców, jak i turystów, 
których serdecznie zapraszam 
do rabsztyńskiej warowni” 

- mówił Burmistrz Olkusza 
Roman Piaśnik.

Oprócz gospodarza „Srebr-
nego Miasta”, w uroczystym 
otwarciu wziął udział także m.in. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Olkuszu Jan Kucharzyk czy 
radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Andrzej Wój-
cik. Spotkanie rozpoczęło się od 
krótkiego podsumowania prac 
projektowych, którego doko-
nał pracownik Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, a zarazem 
Prezes Stowarzyszenia „Za-
mek Rabsztyn” Jacek Sypień. 
Po okolicznościowych przemó-
wieniach na zamkową wieżę 
wciągnięta została natomiast 
� aga, symbolicznie ogłaszająca 
rozpoczęcie sezonu turystycz-
nego w rabsztyńskiej warowni.

W ramach projektu odgruzo-
wane zostały pomieszczenia ko-
mór przyziemia renesansowego 

pałacu, gdzie powstał podziemny 
pawilon. Zostały w nim zlokali-
zowane obiekty służące obsłudze 
ruchu turystycznego, takie jak 
informacja turystyczna, kasa bile-
towa, węzeł sanitarny z toaletami 
czy kawiarnia. Konieczne było 
także wykonanie instalacji wod-
no-kanalizacyjnej wraz z budową 
szamba poza murami zamku oraz 
instalacji wentylacyjnej, grzewczej 
i elektrycznej. W pawilonie wy-
konano również stolarkę okienną 
i drzwiową oraz posadzki, tynki 
i podwieszane su� ty. Powstały po-
nadto stalowe schody łączące po-
ziom patio i taras nad pawilonem.

Zagospodarowany został tak-
że teren wewnątrz zamku: na 
dziedzińcu powstała strefa re-
kreacyjna i trawiaste tarasy, 
a przy wschodniej ścianie pałacu 
powstał trójkątny stalowy taras, 
wsparty na istniejących ścianach. 
Wykonano na dodatek stalowe 
schody zewnętrzne we wschod-
nim skrzydle pałacu, które pełnią 
funkcję wyjścia ewakuacyjnego. 
Powstało również miejsce na 
ustawienie niewielkiej moduło-
wej sceny, na której będą organi-
zowane koncerty oraz spektakle. 
W ramach projektu wykonano 
ponadto konserwację zewnętrz-
nej i wewnętrznej strony pałaco-
wych murów: konieczne było ich 
oczyszczenie, a następnie uzupeł-
nianie brakujących elementów, 
spoinowanie oraz impregnacja.

Zamek został także przysto-
sowany do osób niepełnospraw-
nych: z myślą o nich powstała 
ułatwiająca zwiedzanie aplikacja 
na urządzenia mobilne oraz za-
kupione zostały audioprzewod-
niki i tablety. Na terenie warowni 
zamontowano na dodatek tablice 
informacyjne z opisem w języku 
polskim i angielskim oraz w al-
fabecie Braille’a. Ciekawą formą, 
która umożliwia osobom niewi-
dzącym i niedowidzącym wy-
obrazić sobie wygląd zamku, jest 
ponadto przestrzenna makieta 
zamku pokazująca jego wygląd 
w czasach świetności. Zakupiony 
został również elektryczny wó-
zek inwalidzki, schodołaz oraz 
tzw laski-krzesła. Do potrzeb 

osób niepełnosprawnych przy-
stosowana została także jedna 
z toalet w podziemnym pawilon.

Przeprowadzone na zamku 
w Rabsztynie prace zostały po-
dzielone na dwa zadania: „Za-
gospodarowanie ruin zamku 
w Rabsztynie w Gminie Olkusz 
- stworzenie nowego produktu 
turystycznego” oraz „Zabezpie-
czenie konstrukcyjne murów 
i ostańca skalnego na zamku 
w Rabsztynie w gminie Olkusz”. 
Koszt pierwszego z nich wyniósł 
3 114 883,65 złote, z czego 1 709 
387,32 złotych (54,88%) pokryło 
unijne do� nansowanie. Wartość 
drugiego zadania opiewa nato-
miast na kwotę 888 702,83 złotych, 
z czego równe 500 000,00 złotych 
(56,26%) stanowi do� nansowa-
nie ze środków europejskich.

Zamek w Rabsztynie jest 
czynny od wtorku do niedzie-
li od 10:00 godziny do godziny 
18:00 (w weekendy do 19:00). 
Warto zaznaczyć, że w cenie bi-
letu można również odwiedzić 
Chatę Kocjana - „Olkuszanina, 
który wygrał II wojnę światową”.

ZESKANUJ ZA POMOCĄ 
SMARTFONA POWYŻSZY 
KOD QR, ABY OBEJRZEĆ 
FILM Z UROCZYSTO-
ŚCI OTWARCIA ZAMKU 

źródło: UMiG Olkusz

Zamek w Rabsztynie ponownie otwarty!

fot. Karolina Bartosik
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