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Na Jasną Górę tra� ą nowe pokrywy 
studzienek deszczowych z Olkusza
Jeszcze w 2000 roku, z okazji X Pielgrzymki Wo-

dociągowców na Jasną Górę, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu ufundowało 
trzy pokrywy na studzienki deszczowe znajdujące 
się na terenie klasztoru. Jest to powszechny zwy-
czaj, dzięki któremu praktycznie wszystkie tamtej-
sze studzienki posiadają pokrywy przedstawiające 
motywy z różnych miejsc Polski.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.

Nowe eksponaty w Muzeum 
Twórczości Władysława Woł-

kowskiego w Olkuszu

W Dworku Machnickich w Ol-
kuszu odbyła się konferencja 
prasowa w sprawie podpisania 
umów kupna i darowizny stro-
jeńców do olkuskiego Muzeum 
Twórczości Władysława Woł-
kowskiego.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 8.

O bohaterskich postawach nauczycieli z zie-
mi olkuskiej podczas hitlerowskiej okupacji

W ubiegłym roku jubileusz 115-lecia swojego istnienia obchodził Związek 
Nauczycielstwa Polskiego, jednak z powodu pandemii COVID-19 uroczystości 
zostały przełożone na obecny rok. Z tej okazji postanowiliśmy przybliżyć syl-
wetki bohaterów, którzy w 
czasie okupacji, ryzykując 
zesłaniem do obozu koncen-
tracyjnego lub bezpośrednią 
karą śmierci, udzielali taj-
nych lekcji młodym miesz-
kańcom ziemi olkuskiej.

CZYTAJ DALEJ 
NA STRONIE 4.
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Pierwsza wzmianka o para� i 
w Gorenicach pochodzi z 1326 
roku. Na przestrzeni tych pra-
wie siedmiuset lat w świątyni 
służyło wielu księży: o niektó-
rych wiemy całkiem sporo, 
a nawet zachowały się ich foto-
gra� e, podczas gdy informacje 
o innych sprowadzają się do za-
ledwie imienia i nazwiska oraz 
prawdopodobnego okresu po-
bytu. Po niektórych z nich nie 
zachował się z kolei żaden ślad. 

Pierwszym potwierdzonym 
historycznie księdzem  go-
renickiej para� i był dziekan 
z Nowej Góry Melchior Gut-
ner albo Gunter, który służył 
w niej około 1440 roku. Na-
stępne informacje pochodzą 
natomiast dopiero z 1529 
roku, kiedy plebanem był 
Bartłomiej z Kleparza. Przez 
kolejne 30 lat, dokładnie do 
1596 roku, świątynia nie miała 
z kolei żadnego proboszcza, 
a zawiadował nią Jan z Bnina. 
Następna wzmianka dotyczy 
zaś ks. Jakuba Kosseckiego, 
który miał przybyć do Go-
renic dopiero 11 lipca 1744, 
a więc aż 148 lat później. Jego 
pobyt we wsi nie był na doda-
tek zbyt długi, gdyż wiadomo, 
że w latach 1750-1764 był on 
proboszczem w pobliskiej pa-
ra� i w Racławicach. Co cieka-
we, kiedy służył jeszcze w Go-
renicach, był brany pod uwagę 

przez Uniwersytet Jagielloński 
do instytucji kanonicznej, 
jednak ostatecznie wybra-
no kogoś innego. Kolejno 
wiadomo, że 1 grudnia 1751 
roku ks. Tomasz Romanowicz 
z Gorenic uczestniczył w po-
chowaniu kości spod kościoła 
na cmentarz w Racławicach.

Po nim służył natomiast 
Andrzej Kruzzel, który, zgod-
nie ze spisem proboszczów, 
przebywał w Gorenicach od 
1780 do 1807 roku, a dwa 
inne źródła podają daty od 17 
lutego 1766 roku do 15 maja 
1807 roku, a więc chwili jego 
śmierci. 13 listopada 1792 
roku przeniósł on kości po-
chowanych w podkościelnych 
grobach na pobliski cmentarz. 
W ówczesnych czasach „nisko 
urodzeni”, nazywani również 
„pracowitymi” (laboriosi), 
musieli bowiem zadowolić się 
pochówkiem na cmentarzu, 
w przeciwieństwie do „wyso-
ko urodzonych”, czyli szlach-
ty, dla której przeznaczone 
były groby pod kościołem. 
Z czasem szlachta równała 
się jednak z plebsem, więc 
kiedy krypty się zapełniały, 
to ich szczątki (z wyjątkiem 
tych należących do funda-
torów kościoła) tra� ały na 
zwykły cmentarz, do ogólne-
go grobu. Takie przeniesienie 
wymagało uprzedniego po-

zwolenia biskupa, a po spro-
szeniu sąsiadów kapłanów 
odbywały się msze, wigilje czy 
mowy. O opisywanym wy-
darzeniu informowała płyta:

„Parafjanów wiernych 
tu są kości

Proś Boga o dar nie-
zmiernej litości

Aby umarli pokoy mieli 
w niebie

Co ich dotkało to cze-
kamy ciebie

Pochowane dnia 13 listo-
pada R. P. 1792 za stara-
niem X. A. K. P. goren”

Wśród „ciekawszych” po-
staci wyłania się następnie 
ks. Kacper Wróblewski „Jan 
Gaspar” (1838-1881), o któ-
rym wiadomo, że rankiem 
21 kwietnia 1863 roku ugościł 
u siebie na plebanii śniada-
niem sztab powstańców na 
czele z kpt Anastazym Mos-
sakowskim. Po jego śmierci, 
jego siostra przekazała opa-
towi klasztoru krakowskiego 
ks. Stanisławowi Dominikowi 
Słotwińskiemu księgę ślubów 
zakonnych kanoników regu-
larnych oraz dawną pieczęć 
prepozytów generalnych kon-
gregacji krakowskiej, które 
ocalił ks. Andrzej Paprocki 
z para� i w Bydlinie. Pod ko-
niec 1908 roku do wsi na za-
ledwie rok tra� ł natomiast 
nieco przypadkiem i w zasa-
dzie „za karę” ks. Jan Ignacy 
Golędzinowski. Na wyróżnie-
nie zasługuje fakt, że w miej-
scach swej posługi kapłańskiej 
zakładał on szkoły: najpierw 
w Jędrzejowie, a następnie 
w Kossowie. Gdy tamtejszą 
szkołę zlikwidowała żandar-
meria, duchowny został skie-
rowany do Gorenic, gdzie 

w czasie swojego krótkie-
go pobytu, w porozumieniu 
z sosnowieckim Towarzy-
stwem Górniczo-Przemysło-
wym „Saturn”, utworzył nową 
szkołę. Ks. Golędzinowskie-
mu nie zezwolono jednak pro-
wadzić w niej wykładów i „za 
kolejną karę” został on prze-
niesiony do para� i pw. Świę-
tej Trójcy w Nowym Mieście 
Korczynie. Tam również za-
łożył i prowadził tajną szkołę, 
po czym został deportowany 
do Peterhofu pod Petersbur-
giem. W sierpniu 1920 roku, 
gdy pod Warszawę podcho-
dziły wojska bolszewickie, Jan 
Ignacy Golędzinowski wstąpił 
natomiast ochotniczo do woj-
ska, będąc kapelanem szpi-
tala wojskowego oraz niosąc 
pomoc rannym na dworcach 
w Warszawie. Z kolei 30 marca 
1940 roku został aresztowany 
przez Gestapo, a 9 maja 1942 
roku zmarł w krematorium 
urządzonym przez nazistów 
w renesansowym zamku 
Hartheim, położonym nad 
brzegiem Dunaju w miejsco-
wości Alkoven koło Linzu.

Lata II wojny światowej 
objęła kadencja Jana Rutany, 
który służył w Gorenicach od 
1937 do 1946 roku. Z Kroni-
ki Szkolnej można się dowie-
dzieć, że 1 lutego 1938 roku 
odprawił on uroczystą Mszę 
św. z okazji imienin Prezyden-
ta Mościckiego, jednak wiele 
dzieci na nią nie zdążyło, gdyż 
miała ona miejsce wczesnym 
rankiem, co odebrano jako 
nieprzychylność duchowne-
go do tej uroczystości. Jego 
następcą był przybyły w 1946 
roku z Para� i św. Maksymi-
liana M. Kolbego w Rudniku 
ks. Karol Śmiech, lecz już rok 
później został on zastąpiony 
przez ks. Pawła Dziubdziela, 

który przewodził para� i przez 
następne 17 lat. Co ciekawe, 
w 1955 roku wystosował on 
pismo do sekretarz Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodo-
wej w Niesułowicach Hele-
ny Kasprzyk z zapytaniem… 
dlaczego ta nie uczęszcza 
do kościoła. Adresatka listu 
osobiście pofatygowała się 
do księdza celem usprawie-
dliwienia, ale niestety nie są 
znane powody jej absencji. 
Warto również wspomnieć, 
że to za kadencji Pawła Dziu-
bdziela w Gorenicach wybu-
dowana została służąca pro-
boszczom do dziś plebania.

W 1964 roku do para� i 
zawitał natomiast ks. Jacek 
Mędrek, a w latach 1968-
1974 proboszczem był ks. 
Józef Marczak. Pod koniec 
jego kadencji, w niedzielę 
16 czerwca 1974 roku, do Go-
renic z jednodniową wizytą 
duszpasterską przybył ówcze-
sny metropolita krakowski, 
kardynał Karol Wojtyła, który 
odprawił tam Mszę św. z oka-
zji uroczystości Roku Świętego. 
Następnie, do 1995 roku, rządy 
w świątyni sprawował ks. Sta-
nisław Leśnicki, a po nim krót-
ko, bo zaledwie do 1997 roku, 
ks. Edward Półchłopek, który 

tra� ł do niej z Zakliczyna. Ko-
lejnym proboszczem był z kolei 
zmarły nagle 23 sierpnia 2013 
roku ks. Wiesław Wolski, który 
pod koniec swego życia „rozsła-
wił” Gorenice swoimi niezbyt 
chwalebnymi zachowaniami 
(m.in. prowadząc samochód 
pod wpływem alkoholu), 
a obecnie na czele para� i stoi 
Ksiądz Kanonik Expositorium 
Canonicale Wiesław Gibas.

Na końcu warto wspomnieć 
o ks. Rafale Szczurowskim, 
który w prawdzie nigdy pro-
boszczem tutejszej świątyni nie 
był, ale z Gorenic pochodzi: 
w 1993 roku został wyświęco-
ny, a od 2020 roku pełni po-
sługę w para� i św. Mikołaja 
w Krakowie. Jest on również 
wykładowcą na Wydziale Hi-
storii i Dziedzictwa Kulturo-
wego Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Pawła II w Krakowie.

D aw i d  Pr z y by l sk i

OGŁOSZENIE

fot. Kardynał Karol Wojtyła podczas wizyty w Gorenicach

fot. ks. Paweł Dziubdziela

Gorenice jakich nie znacie: poczet gorenickich proboszczów

fot. ks. Jan Golędzinowski
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Na Jasną Górę tra� ą nowe pokrywy studzienek 
deszczowych z Olkusza

Jeszcze w 2000 roku, 
z okazji X Pielgrzymki 
Wodociągowców na Jasną 
Górę, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanaliza-
cji w Olkuszu ufundowało 
trzy pokrywy na studzienki 
deszczowe znajdujące się 
na terenie klasztoru. Jest to 
powszechny zwyczaj, dzię-
ki któremu praktycznie 
wszystkie tamtejsze stu-
dzienki posiadają pokrywy 
przedstawiające motywy 
z różnych miejsc Polski.

Olkuskie pokrywy, wyko-
nane według projektu Sta-
nisława Jakubasa, nawią-
zują do udziału olkuskich 
górników w oblężeniu 
Jasnej Góry podczas po-
topu szwedzkiego w 1655 
roku. Centralne miejsce 
zajmuje na nich napis:

„1655 MARYJO JASNO-
GÓRSKA PRZEBACZ OJ-
COM NASZYM I OTOCZ 

NAS OPIEKĄ”, 

pod którym znajduje się 
klęcząca postać z rękami 
wzniesionymi do nieba. 
Z lewej strony przed-
stawieni są natomiast 
szwedzcy żołnierze z ar-
matami, a pod nimi za-
kapturzona postać z kilo-
fem, kopiąca podziemny 
tunel. Z prawej strony wi-
dać z kolei zarys klasztoru, 
pod którym umieszczony 
został dotyczący tego wy-
darzenia cytat z „Potopu” 
Henryka Sienkiewicza: 

„SPROWADZENI… 
GÓRNICY Z OLKUSZA 
ŁUPALI WPRAWDZIE 

SKAŁĘ… LECZ ROBOTA 
SZŁA TEMPO… A PRA-
COWALI NIECHĘTNIE. 

WIELU WOLAŁO GINĄĆ 
NIŻ PRZYCZYNIĆ SIĘ 

DO ZGUBY ŚWIĘTEGO 
MIEJSCA”.

Dwie opisane pokry-
wy znajdują się nieopo-
dal wejścia do bastionu 

św. Rocha, przez co są 
w istocie słabo widoczne. 
Z kolei trzecia zajmuje 
już eksponowane miejsce 
przed schodami prowa-
dzącymi do punktu in-
formacji obok wejścia do 
bazyliki. Co ciekawe, za-
tarte zostały na niej słowa 
„MARYJO JASNOGÓRSKA”
ponieważ znaleźli się tacy, 
co protestowali nawet 
w Watykanie przeciw 
temu, by deptano butami 
po tak wzniosłym napisie. 
Jako że pozostałe pokry-
wy nie zajmują już równie 
zaszczytnego miejsca, to 
wspomniane słowa zostały 
zachowane, najwyraźniej 
w myśl, że czego oczy nie 
widzą, tego sercu nie żal.

Po tym, jak udało mi 
się odszukać na sklepie-
niu jasnogórskiej bazyli-
ki fresk przedstawiający 
cud uratowania górników 
z katastrofy w Olkuszu 
z 1609 roku, powszech-

nie znanym stał się fakt, 
że Srebrne Miasto ma na 
Jasnej Górze nie tylko 
powody do skruchy za 
czyny naszych przodków, 
ale również powody do 
chwały. Z tego powodu, 
prezes olkuskich wodo-
ciągów Alfred Szylko po-
stanowił stworzyć nowe 
pokrywy, które nawią-
zywałyby do tego wyda-
rzenia, a także wymie-
nić na nie przynajmniej 
jedną z tych zamonto-
wanych w 2000 roku.

We współpracy z ZGH 
Bolesław, sześć takich po-
kryw zostanie na dodatek 
zamontowanych na stu-
dzienkach zlokalizowa-
nych w obrębie olkuskie-
go rynku. Ich projekt, przy 
mojej pomocy, wykonał 
Wiesław Nadymus, a ich 
wykonania podjęła się 
odlewnia Zub z Osieka. 
W centrum pokryw znaj-
duje się klęcząca postać 

gwarka z kopaczką gór-
niczą na ramieniu, a nad 
nim data ocalenia olku-
skich górników, czyli 22 
VIII 1609. Po bokach 
znajdują się natomiast 
zarysy klasztoru na Ja-
snej Górze wraz z fre-
skiem przedstawiającym 
to wydarzenie, Bazylika 
Rzymskokatolicka pw. 
św. Andrzeja Apostoła 
w Olkuszu, oraz logo 
ZGH Bolesław i od-
lewni Zub. U góry, po 
obwodzie, znajduje się 
ponadto cytat z jasnogór-
skiego fresku „REDDIT 
VORAGO SEPULTOS” wraz 
z jego tłumaczeniem na 
język polski, a u dołu na-
pis PWiK Olkusz z datą 
1449 r., co stanowi na-
wiązanie do pierwsze-
go historycznego zapisu 
w księgach Olkusza, po-
twierdzającego istnienie 
wodociągu doprowadza-
jącego wodę do miasta 
z Czarnej Góry drewnia-

nymi rurami. Przytoczo-
na wzmianka dotyczyła 
opłacania z kasy miejskiej 
rurmistrzów zajmują-
cych się konserwacją oraz 
naprawami rurociągu.

Zamontowanie opi-
sywanych pokryw na 
olkuskiej starówce ma 
na dodatek stanowić 
początek podobnych 
działań w przyszłości. 
Nasza historia jest bo-
wiem na tyle bogata, że 
można na nich przed-
stawiać wiele innych 
motywów.

Franciszek Rozmus
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W ubiegłym roku jubileusz 
115-lecia swojego istnienia 
obchodził Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego, jednak 
z powodu pandemii CO-
VID-19 uroczystości zostały 
przełożone na obecny rok. 
Z tej okazji postanowiliśmy 
przybliżyć sylwetki bohate-
rów, którzy w czasie okupacji, 
ryzykując zesłaniem do obozu 
koncentracyjnego lub bezpo-
średnią karą śmierci, udzielali 
tajnych lekcji młodym miesz-
kańcom ziemi olkuskiej.

ZNP to największa i naj-
starsza organizacja zrzesza-
jąca nauczycieli oraz pracow-
ników szkolnictwa wyższego 
i nauki. Początki Związku 
upłynęły pod znakiem wal-
ki o prawo do nauczania 
w języku polskim i choć 
w czasie zaborów wydawało 

się to czymś utopijnym, to 
z czasem do organizacji dołą-
czało coraz więcej członków, 
chcących walczyć o demokra-
tyczną i powszechną szkołę 
oraz możliwość wychowywa-
nia najmłodszego pokolenia 
Polaków w duchu patrioty-
zmu. Najważniejszy egzamin 
dla nauczycieli i nauczycie-
lek zrzeszonych w tej orga-
nizacji nadszedł natomiast 
w czasie II wojny światowej.

Podczas okupacji, Związek 
Nauczycielstwa Polskiego 
działał w konspiracji pod 
nazwą Tajna Organizacja 
Nauczycielska. Jej pełno-
mocnikiem na Gminę Skała 
był Franciszek Cieślik, któ-
ry pracował jako nauczyciel 
w Zedermanie, biorąc ak-
tywny udział w tajnym 
nauczaniu oraz czynnie 

współpracując z oddziałami 
partyzanckimi. W 1959 roku 
został on na dodatek wy-
brany na Prezesa olkuskiego 
oddziału ZNP, piastując tę 
funkcję aż do śmierci w 1977 
roku. Franciszek Cieślik jest 
kawalerem Złotego Krzyża 
Zasługi oraz Krzyża Kawa-
lerskiego Orderu Odrodze-
nia Polski. Za swoje zasługi 
odznaczona została również 
Eleonora Kunik, która przed 
okupacją pracowała w wol-
bromskich szkołach, a od 
1940 roku należała do Ar-
mii Krajowej. W jej domu 
odbywały się tajne kursy 
sanitariuszek i telegra� stek, 
a ponadto, w tajemnicy 
przed Niemcami, pomaga-
ła ocalałym po pacy� kacji 
Poręby Dzierżnej. Po wojnie 
przez pięć kadencji pełniła 
także funkcję Prezesa od-

działu Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Olkuszu. 

W Bydlinie tajne naucza-
nie prowadziła natomiast 
Maria Małecka, która, choć 
urodziła się w okolicach Wa-
dowic, była związana z zie-
mią olkuską dzięki posadzie 
nauczycielki kolejno w Nie-
sułowicach, Lgocie, Żura-
dzie, Bydlinie i Olkuszu. 
W czasie okupacji nie tylko 
prowadziła tajne lekcje dla 
uczniów szkół średnich, ale 
także przynależała do AK, 
wchodząc w skład oddzia-
łu partyzanckiego „Harde-
go”. W latach powojennych 
szczególnie związana była 
z kolei ze Szkołą Podstawo-
wą nr 2 w Olkuszu oraz peł-
niła funkcję członka zarządu 
ZNP w Srebrnym Mieście. 
Powiatowymi strukturami 
Związku w latach 1947-1950 
kierował zaś Hipolit Kobos: 
weteran kampanii wrześnio-
wej, uczestnik tajnego na-
uczania w okresie okupacji 
oraz kolporter polskich ksią-
żek z biblioteki szkolnej, któ-
re ukrył we własnym domu, 
ratując tym samym zbiory 
przed niemiecką kon� skatą.

Wszyscy wymienieni wy-
żej nauczyciele swoją posta-
wą zarówno podczas woj-
ny, jak i po niej, przyczynili 
się do rozwoju szkolnictwa 
na terenie ziemi olkuskiej, 
walczyli z analfabetyzmem 
oraz rozwijali polskie szko-

ły. Więcej podobnych histo-
rii można znaleźć w książce 
„Tajna organizacja nauczy-
cielska TON. Działalność 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego podczas okupacji 
hitlerowskiej 1939 - 1945”.

Po doświadczeniach wo-
jennych sformułowane zo-
stały powinności dla współ-
czesnych nauczycieli: ucz 
demokracji, nie bądź po-
słusznym sługą państwa, 
a szczególnie rządów, które 
nie działają zgodnie z demo-
kracją i prawami człowieka, 
chroń edukację w imię po-
wszechnego dobra, walcz 
o swoje prawa oraz bądź 
dumna i bądź dumny ze 
swojego zawodu. Niestety, 
mimo że od wojny minęło 
już ponad 75 lat, wspomnia-
ne wartości znów mają szcze-
gólne znaczenie w obliczu 
pakietu reform nazywanych 
powszechnie „lex Czarnek”. 
Polski nauczyciel może bo-
wiem obecnie poczuć się ni-
czym 100 lat temu, gdy ZNP 
organizował akcje społeczne 
i kampanie obywatelskie: 
wówczas na rzecz powszech-
nego dostępu do edukacji, 
a teraz w ramach inicjatywy 
obywatelskiej „Godne pła-
ce i wysoki prestiż nauczy-
cieli”. Podczas obchodów 
115-lecia Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego Sławomir 
Broniarz przytoczył słowa 
jednego z twórców Związku 
Stanisława Nowaka, które 

wydają się być dzisiaj bar-
dzo aktualne: „Tylko wol-
ny nauczyciel jest w stanie 
wychować wolnego, nieza-
leżnego ucznia-obywatela”.

„Jak wiemy, szkoła nie tyl-
ko uczy, ale również wycho-
wuje do życia społecznego 
oraz bycia aktywnym, za-
angażowanym, krytycznie 
myślącym i zdolnym do 
działania na rzecz innych 
obywatelem. Aby jednak 
szkoła najpełniej mogła 
realizować ten cel, musi 
być demokratyczna i po-
wszechna, czyli dostępna 
dla każdego dziecka bez 
względu na jego pochodze-
nie czy zamożność, a także 
zapewniać nauczycielom 
autonomię wykonywania 
swojego zawodu. Dlatego 
właśnie tak ważna jest ini-
cjatywa «Godne płace i wy-
soki prestiż nauczycieli»” 

- komentuje obecny Prezes 
Oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Ol-
kuszu Marek Krzykawski.

Ł u k a s z  K o s t y r a

O bohaterskich postawach nauczycieli z ziemi olkuskiej 
podczas niemieckiej okupacji

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA
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W Sułoszowej doszło do 
policyjnego pościgu za 24-lat-
kiem i 18-latką z powiatu 
olkuskiego. Po zatrzymaniu 
oboje twierdzili ponadto, że 
żadne z nich nie prowadziło 
Audi, którym uciekali, a jego 
kierowcą był „ich nowo pozna-
ny kolega, którego danych nie 
znają”, który uciekł do lasu.

Funkcjonariusze Komisa-
riatu Policji w Skale, podczas 
nocnego patrolu w Sułowszo-
wej, zauważyli jadące zygza-
kiem Audi, którego kierowca, 
na widok radiowozu, wyraź-
nie przyspieszył. Mundurowi 
postanowili zatem sprawdzić 
co jest powodem takiego za-
chowania mężczyzny, jednak 
ten, pomimo wydawania 
przez stróżów prawa wyraź-
nych sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych, nie zatrzy-
mywał się, tylko kontynu-
ował jazdę z coraz więk-
szą prędkością. Policjanci 
rozpoczęli zatem pościg za 
samochodem, jednocze-
śnie informując o zaist-
niałej sytuacji dyżurnego.

Po pewnym czasie Audi 
zjechało z drogi w pola. 
Wówczas funkcjonariusze 
zaparkowali radiowóz i kon-
tynuowali pościg pieszo, wie-
dząc że uciekinier daleko tą 

drogą nie zajedzie. Niedługo 
później śladami opon natra-
fili na porzucony samochód 
i zobaczyli dwie osoby odda-
lające się pieszo w stronę po-
bliskiego lasu. Mundurowi 
szybko ich dogonili i zatrzy-
mali: okazało się, że byli to 
18-latka i 24-latek z powiatu 
olkuskiego. Oboje twierdzili 
jednak, że byli jedynie pasa-
żerami, a kierowca, którym 
miał być „ich nowo poznany 
kolega, którego danych nie 
znają”, uciekł do lasu. Oboje 
byli również pijani, jako że 
kobieta miała ponad 0,3 pro-
mila alkoholu w swoim orga-
nizmie, a mężczyzna prawie 
1,5 promila. Sprawdzenie 
w policyjnych bazach wy-
kazało ponadto, że 24-latek 
posiada aż cztery czynne za-
kazy prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z art. 178a. §1. 
Kodeksu Karnego, „kto, 
znajdując się w stanie nie-
trzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego, 
prowadzi pojazd mecha-
niczny w ruchu lądowym, 
wodnym lub powietrznym, 
podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do 
lat 2”. Artykuł 244. Kodeksu 
Karnego stanowi natomiast, 
że „kto nie stosuje się do 

orzeczonego przez sąd za-
kazu […] prowadzenia po-
jazdów […], podlega karze 
pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5”. Z kolei 
z treści art. 178b. Kodeksu 
Karnego możemy wyczytać, 
że „kto, pomimo wydania 
przez osobę uprawnioną do 
kontroli ruchu drogowego, 
poruszającą się pojazdem 
lub znajdującą się na statku 
wodnym albo powietrznym, 
przy użyciu sygnałów dźwię-
kowych i świetlnych, pole-
cenia zatrzymania pojazdu 
mechanicznego nie zatrzy-
muje niezwłocznie pojazdu 
i kontynuuje jazdę, podlega 
karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5„. Po 
orzeczeniu przez sąd kar za 
każde z wymienionych wy-
żej przestępstw, pod uwagę 
będzie trzeba wziąć jeszcze 
art. 86. §1. Kodeksu Kar-
nego, zgodnie z którym 
„sąd wymierza karę łączną 
w granicach powyżej naj-
wyższej z kar wymierzonych 
za poszczególne przestęp-
stwa do ich sumy […]”. Naj-
dłuższa możliwa „odsiadka” 
dla 24-latka to zatem nawet 
12 lat pozbawienia wolności.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Krakowie

Pijany 24-latek uciekał przed policją KINO ZBYSZEK 
Bilety: http://kino.olkusz.pl

09.11.2021 - 10.11.2021
godz. 15:40 - Ainbo -strażniczka Amazonii 
(2D Dubbing)
godz. 17:30 - Nowy porządek (2D Napisy)
godz. 19:20 - Wesele (2D Polski)

12.11; 15.11. - 17.11.2021
godz. 15:10 - Rodzina Adamsów 2 (2D Dubbing)
godz. 17:00 - A� er. Ocal mnie (2D Napisy)
godz. 19:00 - Furioza (2D Polski)

19.11-20.11.2021; 22.11. - 24.11.2021
godz. 15:00 - Rodzinka Rządzi (2D Dubbing)
godz. 17:00 - Diuna (2D i 3D Napisy)
godz. 20:00 - Bo we mnie jest sex PREMIERA (2D Polski)

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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SPR Olkusz pokonał SPR So-
śnicę Gliwice 30:26 w spotkaniu 
5. kolejki grupy B 1. Ligi w piłce 
ręcznej kobiet. Mecz przez peł-
ne 60 minut ob� tował w ogrom-
ne emocje, a Srebrne Lwice 
zdołały wyrwać komplet punk-
tów po iście szalonej końcówce.

Olkuszanki liczyły na pod-
trzymanie zwycięskiej serii 
po tym, jak dwukrotnie po-
konały KS Cracovię 1906: 
najpierw w lidze, zdobywając 
tym samym swoje pierwsze 
punkty w bieżącym sezonie, 
a następnie w ramach PGNiG 
Pucharu Polski. Dodatkowej 
pikanterii pojedynkowi z gli-
wiczankami dodawał ponad-
to fakt, że w ekipie ze Śląska 
występują obecnie aż cztery 
byłe szczypiornistki Stowa-
rzyszenia Piłki Ręcznej Ol-
kusz. I tak w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu byliśmy świadka-
mi sytuacji, gdzie w bramce 
naszej ekipy stanęła Aleksan-
dra Nowicka, pełniąca w ze-
szłym sezonie rolę rezerwo-
wej Dagmary Knapik, która 
stanęła z kolei między słupka-
mi Sośnicy, a o udowodnienie 
swojej sportowej wyższości 

walczyły kołowe Wiktoria 
Sioła i Klaudia Zub, również 
rywalizujące jeszcze dwa lata 
temu o minuty na parkiecie.

Spotkanie świetnie rozpo-
częły podopieczne trenera 
Marcina Księżyka, wycho-
dząc na prowadzenie już po 
niespełna 30 sekundach. Ol-
kuskie piłkarki ręczne były 
widocznie bardziej zmotywo-
wane, dzięki czemu powoli, 
ale sukcesywnie budowały 
swoją przewagę. W efekcie, 
na trzy minuty przed zej-
ściem do szatni prowadziły 
16:11, po tym cztery bramki 
zdobyła Julia Mrozowska, po 
trzy tra� enia dołożyły Anna 
Andrzejczyk, Magdalena Bar-
czyk oraz 16-letnia Karolina 
Herian, a po jednym tra� eniu 
dołożyły Wiktoria Sioła, Oli-
wia Sołościuk oraz jej 16-let-
nia siostra Nikola. Annie 
Andrzejczyk udało się na do-
datek przechwycić piłkę pod-
czas akcji przyjezdnych, dzię-
ki czemu nasze zawodniczki 
stanęły przed szansą wypro-
wadzenia szybkiego kontra-
taku i podwyższenia swojego 
prowadzenia do 6 goli, co 
w dużym stopniu ustawiłoby 

wynik meczu. Od tego mo-
mentu dosłownie wszystko, 
co mogło jednak pójść nie 
tak, w istocie poszło nie tak.

22-latka, podając do nie-
pilnowanej Karoliny Herian, 
rzuciła bowiem piłkę na tyle 
niedokładnie, że gościnie 
przejęły ją tuż przed bramką 
SPR-u Olkusz. Magdalena 
Barczyk zdołała co prawda 
zatrzymać byłą Srebrną Lwi-
cę Klaudię Zub, ale zrobiła 
to nieprzepisowo, przez co 
nie dość, że arbiter podyk-
tował rzut karny, to jeszcze 
wykluczył 20-latkę z gry na 
dwie minuty. W konsekwen-
cji, z szansy na 17:11 zrobiło 
się 16:12, a do tego olku-
szanki musiały radzić sobie 
w osłabieniu. Wówczas szko-
leniowiec naszej drużyny 
zdecydował się na ryzykowną 
taktykę: w miejsce bramkarki 
weszła rozgrywająca Vanessa 
Nowak, dzięki czemu gospo-
dynie atakowały w komple-
cie, ale jednocześnie musiały 
grać bardzo ostrożnie, by 
nie stracić piłki i nie narazić 
się na rzut do pustej bramki, 
zanim Aleksandra Nowicka 
zdąży wrócić między słupki 

z ławki rezerwowych. Nieste-
ty, ten drugi punkt planu zde-
cydowanie nie wypalił, w wy-
niku czego w ciągu 35 sekund 
dwukrotnie byliśmy świad-
kami właśnie takiego gola. 
Gdyby tego było mało, zaraz 
przed przerwą rzutu karne-
go nie wykorzystała Karoli-
na Herian i pierwsza połowa 
zakończyła się wynikiem 
16:14. Kwestia wyniku wciąż 
pozostawała zatem otwarta.

Po powrocie na parkiet, 
szczypiornistki Stowarzy-
szenia Piłki Ręcznej Olkusz 
wróciły również do konse-
kwentnej i skutecznej gry 
z początku pierwszej połowy. 
Sęk w tym, że koncentracji 
starczyło im tym razem na 
zaledwie… 4 minuty, po któ-
rych inicjatywa należała już 
wyłącznie do piłkarek SPR-u 
Sośnicy Gliwice. Nasze szczy-
piornistki dopadła natomiast 
tak wielka niemoc strzelecka 
pod bramką Dagmary Kna-
pik, że nie tra� ały one nawet 
z sytuacji jeden na jeden czy 
z rzutów karnych. Dla odmia-
ny, przyjezdne wykonywały 
karne bezbłędnie, nie myląc 
się ani razu w pięciu kolej-
nych próbach. Tym samym 
w 47. minucie na tablicy wid-
niał wynik 21:24 i wszystko 
wskazywało na to, że stare 
siatkarskie porzekadło, mó-
wiące że kto prowadząc 2:0 
nie wygrywa 3:0, ten � nal-
nie przegrywa 2:3, znajdzie 
swoje potwierdzenie rów-
nież w rozgrywanym przy 
ulicy Wiejskiej 1A w Ol-
kuszu meczu piłki ręcznej.

„U mnie nie ma czegoś 
takiego, jak chwila zwąt-
pienia. Dopóki bowiem 
sędzia nie zagwiżdże po 
raz ostatni, wszystko może 
się zdarzyć, dlatego za-
wsze należy grać do koń-
ca. Staram się to wpajać 
swoim zawodniczkom, 
a te wszystkie rady biorą 
sobie do serca. Dziewczyny 
tworzą zgrany zespół i, jak 

było widać na boisku, jedna 
za drugą pójdzie w ogień”

- nie bez powodu mówił 
po meczu trener SPR-u 
Olkusz Marcin Księżyk. 

Po tym, jak 41-letni szko-
leniowiec poprosił bowiem 
o czas, Srebrne Lwice zde-
cydowanie poprawiły swo-
ją postawę. Na pochwałę na 
pewno zasługuje najstarsza 
zawodniczka w olkuskiej 
ekipie (choć brzmi to nieco 
dziwnie w przypadku kogoś, 
kto w dniu meczu miał 22 lata 
7 miesięcy i 28 dni) Anna 
Andrzejczyk, która wzięła na 
siebie ciężar kończenia akcji 
z drugiej linii, w większości 
przypadków robiąc to niemal 
perfekcyjnie. W efekcie, w 53. 
minucie przewaga gliwiczanek 
stopniała do zaledwie 25:26.

Jak w ostatnich 5 minutach 
pierwszej połowy wszystko, 
co mogło pójść źle, poszło źle, 
tak końcówka drugiej odsło-
ny spotkania nie mogła wyjść 
naszym zawodniczkom lepiej. 
Przyjezdne…więcej bramek 
tego dnia już bowiem nie zdo-
były: „Tak dobrze i uważnie 
grających w obronie swoich 
podopiecznych jeszcze nie 
widziałem. Stracić zaledwie 
26 goli z drużyną stawianą 
w gronie faworytów do mi-
strzostwa w tym sezonie jest 
wynikiem rewelacyjnym” 
- nie krył swojego zadowole-
nia Marcin Księżyk. Do tego 
olkuszanki dołożyły także fe-
nomenalną grę w ataku, grając 
swoje zdecydowanie najlepsze 
zawody od wielu miesięcy. 
Najpierw próbę nerwów przy 
rzucie karnym dla Sośnicy 
wygrała Aleksandra Nowic-
ka, później Oliwia Sołościuk 
niezwykle precyzyjnym rzu-
tem ze skrzydła doprowadziła 
do remisu, a następnie Julia 
Mrozowska z przeciwległe-
go skrzydła umieściła piłkę 
w samym okienku bramki 
strzeżonej przez Dagmarę 
Knapik, po czym, po prze-

rwaniu akcji gościń i błyska-
wicznym kontrataku, wy-
prowadziła Srebrne Lwice na 
dwubramkową przewagę. Po 
jednej bramce dołożyły kolej-
no Wiktoria Sioła i Anna An-
drzejczyk, a jakby tego było 
mało, w ostatniej minucie 
Aleksandra Nowicka obroni-
ła akcję jeden na jeden. Tym 
samym piłkarki SPR-u Olkusz 
w ciągu 7 minut odwróci-
ły losy pojedynku z 25:26 do 
30:26, co uczciły iście szaloną 
radością po syrenie oznaj-
miającej koniec spotkania.

„Kluczem do sukcesu miała 
być jeszcze lepsza postawa, 
niż w meczach z Cracovią 
i tak właśnie było. Drużyna 
zagrała bowiem na wysokim 
poziomie, a wynik jest naj-
lepszą nagrodą za charakter 
i zdrowie zostawione na par-
kiecie. W końcówce dziew-
czyny tra� ały na dużym 
luzie dokładnie tam, gdzie 
chciały, w czym dodatkowo 
mała była zasługa przypad-
ku, a znacznie większa po-
dejmowania przemyślanych 
prób. To było coś pięknego, 
dzięki czemu drużyna po-
czuła, że nie tylko szybko 
się uczy, ale jest już nawet 
w stanie sama dawać lekcje” 

- podsumował trener Mar-
cin Księżyk.

SPR Olkusz 30:26 (16:14) 
SPR Sośnica Gliwice

Skład SPR-u: Aleksandra No-
wicka, Emilia Januszek – Anna 
Andrzejczyk (8), Julia Mro-
zowska (7), Karolina Herian 
(5), Magdalena Barczyk (3), 
Wiktoria Sioła (3), Nikola So-
łościuk (2), Oliwia Sołościuk 
(2), Oliwia Błaszczykiewicz, 
Wiktoria Kozyra, Vanessa No-
wak, Kamila Pietruszka, Julia 
Polakowska, Aleksandra Zub

Z E SK A N U J 
ZA POMOCĄ 
SMARFONA 
KOD QR, ABY 
O B E J R Z E Ć 
ZAPIS TRANSMICJI NA ŻY-
-WO Z TEGO SPOTKANIA 

zdjęcia: SPR Olkusz (PK)

M i c h a ł  Pa ster n a k

SPR Olkusz 30:26 SPR Sośnica Gliwice. 
Trzecie zwycięstwo z rzędu po szalonej końcówce
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Olkuski Klub Sportowy „Sło-
wik” pokonał Trzy Buki Wierz-
chowisko 8:1 w spotkaniu 11. 
kolejki sezonu 2021/2022 Keeza 
Klasy B grupy Olkusz. „Żół-
to-niebiescy” zakończyli tym 
samym rundę jesienną swoich 
debiutanckich rozgrywek na 
9. miejscu w tabeli, choć w pa-
mięci trzeba mieć jeszcze fakt, 
że naszej drużynie najpraw-
dopodobniej zostanie przy-
znany walkower za nieodbyty 
mecz z Northstarem Miechów. 
W takiej sytuacji, olkuszanie 
� nalnie awansowali by bo-
wiem o jedną lub dwie pozycje.

Sobotni pojedynek lepiej za-
częli piłkarze „Słowika”, już od 

pierwszych minut zarysowu-
jąc swoją przewagę na boisku. 
W efekcie, na pierwszą bramkę 
trzeba było czekać do zaled-
wie 3. minuty, kiedy to wynik 
spotkania otworzył Michał 
Piwowar. OKS nie zamierzał 
ponadto zwalniać tempa i już 
 w 14. minucie na 2:0 podwyż-
szył Michał Pocheć. Gospoda-
rze w pełni kontrolowali prze-
bieg meczu, przez co zawodnicy 
z Wierzchowiska w pierwszej 
połowie ani razu nie zdoła-
li poważnie zagrozić bramce 
olkuszan. Tuż przed zejściem 
do szatni, zarówno Michał Pi-
wowar, jak i Michał Pocheć, 
dopisali na dodatek na swo-
je konta po drugim tra� eniu.

W drugiej odsłonie meczu na 
bramki również nie trzeba było 
długo czekać, jako że już w 47. 
minucie Michał Pocheć skom-
pletował hat-tricka, a 6 minut 
później na 6:0 podwyższył 
Piotr Szpejna. W 60. minucie 
goście mieli natomiast szansę 
zmniejszyć rozmiary porażki 
po tym, jak sędzia wskazał na 
jedenasty metr, jednak między 
słupkami znakomicie spisał 
się Wojciech Tracz, skutecznie 
wyczuwając intencję strzelca. 
Kilka chwil później sędzia po-
nownie podyktował rzut karny, 
tym razem dla Olkuskiego Klu-
bu Sportowego „Słowik”, lecz 
i tym razem nie został on zamie-
niony na bramkę. W końcówce 
spotkania swojego czwartego 
i piątego gola zdobył jeszcze 
Michał Pocheć, a Jacek Maciora 
zdobył bramkę honorową dla 
drużyny z Gminy Wolbrom.

Olkuski Klub Sportowy 
„Słowik” 8:1 (4:0) Trzy Buki 

Wierzchowisko

Skład OKS-u: Krystian Koza 
(46’ Wojciech Tracz) - Pa-
weł Sroka, Radosław Pajęc-
ki, Łukasz Żurada (55’ Mi-
chał Bogdański), Ziemowit 

Kocjan, Michał Piwowar, 
Krzysztof Lipiński, Michał 
Pocheć, Łukasz Brożek (5' 
Piotr Szpejna), Krzysztof Li-
piński, Damian Sadzawicki 
(60' Jan Sarecki), Artur Ka-
sprzyk (46' Kamil Nawara)

„Runda jesienna w wyko-
naniu naszego seniorskie-
go zespołu była bardzo 
dobra, choć niestety miej-
sce w tabeli tego nie od-
zwierciedla. Cała drużyna 
zasługuje jednak na słowa 
uznania, gdyż w krótkim 
czasie udało nam się stwo-
rzyć ciekawą ekipę, dzięki 
czemu w niemal każdym 
meczu byliśmy w stanie 
grać na wysokim poziomie 
i walczyć o punkty. Na-
szym atutem na przyszłość 
jest z pewnością szero-
ka kadra, składająca się 
z mieszanki doświadczo-
nych oraz młodych, dopie-
ro «raczkujących» senior-
skiej piłce zawodników. 

Przed nami teraz aktyw-
ny odpoczynek w postaci 
jesiennych gierek, podczas 
których będziemy popra-
wiać zgranie i wzajem-

nie lepiej się poznawać. 
Z kolei od połowy stycznia 
zaczniemy przygotowa-
nia do rundy rewanżowej, 
w czasie których planuje-
my kilkudniowe zgrupo-
wanie oraz 5 sparingów.

Przy okazji chciałbym po-
dziękować wszystkim na-
szym partnerom, którymi 
są Max-Trans, El-logic, 
Grzanpol, GastroProdukt, 
Pablosport oraz oczywi-
ście Gazeta Olkuska, za 
to, że jesteście z nami, 

olkuskimi Słowikami” 

- komentuje trener OKS-
-u „Słowik” Rafał Pięta.

Ł u k a s z  K o s t y r a

KS PKM Olkusz pokonał 
Spójnię Osiek-Zimnodół-Za-
wada 1:2 w spotkaniu 12. kolej-
ki sezonu 2021/2022 Keeza Kla-
sy Okręgowej grupy Kraków I. 
Olkuszanie nie tylko wygrali 
z dotychczas niepokonanym 
liderem, ale także sami prze-
wodzą obecnie „okręgówce”.

Przez pierwsze pół godzi-
ny nasi zawodnicy prowadzili 
grę, budowali kolejne akcje 
i śmiało można stwierdzić, że 
byli stroną dominującą, ale 
brakowało im skuteczności. 
Najbliżej zdobycia bramki 
był w 9. minucie Patryk Ki-

czyński, jednak tra� ł w po-
przeczkę. Pod koniec pierw-
szej połowy inicjatywę przejęli 
gospodarze, choć im również 
nie udało się umieścić pił-
ki w siatce. W efekcie, oba 
zespoły schodziły do szatni 
przy bezbramkowym remisie.

Druga odsłona spotka-
nia nie zmieniła obrazu gry, 
jednak wreszcie przyniosła 
bramki: w 56. minucie wy-
nik otworzył Filip Kwinta, 
a 6 minut później, przedłu-
żając lot piłki zmierzającej 
w kierunku bramki Spójni, na 
2:0 podwyższył Patryk Kiczyń-

ski. Wówczas olkuszanie cofnę-
li się do obrony, jednak ich gra 
była taktycznie poukładana, 
dzięki czemu skutecznie uda-
wało im się bronić wyniku. Co 
prawda w 86. minucie, po in-
dywidualnym błędzie jednego 
z obrońców Klubu Sportowego 
Olkusz, Jakub Piekarski strzelił 
gola kontaktowego, ale aż do 
ostatniego gwizdka sędziego 
goście ani razu nie pozwolili już 
piłkarzom Spójni stworzyć za-
grożenia pod własną bramką.

„W naszej ocenie byliśmy ze-
społem dojrzalszym i kreu-
jącym więcej okazji, dlate-

go wygraliśmy zasłużenie, 
awansując na pozycję lidera”

- komentują piłka-
rze KS-u PKM Olkusz

Spójnia Osiek-Zimno-
dół-Zawada 1:2 (0:0) 

KS PKM Olkusz

Skład KS-u: Aleksander 
Szatan - Kacper Majew-
ski, Patryk Kiczyński, Ma-
ciej Kasprzyk, Arkadiusz 
Żak, Grzegorz Barczyk, 
Filip Kwinta (87’ Kon-
rad Świerk), Bartłomiej 
Mirek, Dawid Tumiło-
wicz, Dawid Smolarczyk 
(91’ Maciej Pietrzeniec) 
- Wojciech Szwajcowski

M i c h a ł  Pa ster n a k

OKS „Słowik” 8:1 Trzy Buki Wierzchowisko. 
Pogrom na koniec rundy jesiennej!

Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 1:2 KS PKM Olkusz. 
Olkuszanie liderami "okręgówki"!
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W Dworku Machnickich 
w Olkuszu odbyła się kon-
ferencja prasowa w sprawie 
podpisania umów kupna i da-
rowizny strojeńców do olku-
skiego Muzeum Twórczości 
Władysława Wołkowskiego.

Władysław Wołkowski 
był wybitnym polskim ar-
tystą plastykiem, który 
specjalizował się w pro-
jektach z wikliny. W 1937 
roku uczestniczył w two-

rzeniu polskiego pawilo-
nu na Wystawę światową 
w Paryżu, a w 1957 roku za-
projektował komplet mebli 
na zamówienie dworu kró-
lewskiego Belgii. Pełnił po-
nadto funkcję naczelnika 
Departamentu Kształcenia 
Artystycznego w Mini-
sterstwie Kultury i Sztuki.

„Olkusz może się poszczy-
cić najbogatszą kolekcją 
dzieł Władysława Woł-

kowskiego na świecie. 
Dotychczas prezentowa-
liśmy przede wszystkim 
małe formy, pejzaże czy 
meble, a od czasu do cza-
su, dzięki uprzejmości 
bratanicy Władysława 
Wołkowskiego Joanny 
Niemirskiej, mogliśmy 
również prezentować 
będące jej własnością 
strojeńce polskie, stano-
wiące zupełnie odrębną 
kategorię działań tego 

wybitnego artysty. Wpi-
sują się one w koncepcję 
mieszkania poetyckiego 
Władysława Wołkow-
skiego i mają być ukoro-
nowaniem jego działań 
zmierzających do tego, by 
otoczenie człowieka było 
harmonijne oraz związa-
ne z otaczającą go naturą, 
przełamując monotonię 
cywilizacji technicznej 
i ogólnie rzecz biorąc 
sztampę. W swojej złożo-
ności i skomplikowaniu 
z jednej strony strojeń-
ce nawiązują do historii 
Polski, posiadając wie-
le związków ze sztuką 
ludową, a z drugiej są 
ewidentne stricte au-
torską interpretacją 
i niepowtarzalnym dzie-
łem jednego artysty”

- opisywała nowe ekspo-
naty Grażyna Praszelik-
-Kocjan.

Instruktorka Działu 
Muzealno-Regionalnego 

Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Olkuszu odczytała 
na koniec fragment wier-
sza Honorowej Obywatelki 
Miasta Olkusza, poetki Ja-
niny Majewskiej: „wiązane, 
wite, splątane strojeńce, jak 
gałęzie kwitnące, jak do-
żynkowe wieńce, jakby się 
w tańcu kołysały, zwiewne 
pająki upowały z bibułek 
barwnych, z ciętej słomy”.

„Dzisiejsze spotkanie zre-
alizowaliśmy dzięki do-
� nansowaniu w ramach 
programu Narodowe Ko-
lekcje Sztuki Współcze-
snej. Bardzo cieszymy się, 
że pani Joanna do trzech 
zakupionych przez nas 
strojeńców «Dzwon Zyg-
munta», «Korony Jagiel-
lońskie» oraz «Wejście do 
krematorium w Oświę-
cimiu», dołożyła nam 
jeden, «Pieśń ułańska», 
w postaci darowizny. 
Nowe eksponaty zo-
staną z nami na lata, 
a Olkusz będzie właści-

cielem kolejnych wspa-
niałych eksponatów 
twórczości Władysława 
Wołkowskiego, który tak 
bardzo ubogaca nasze 
miasto kolejnymi atrak-
cjami turystycznymi” 

- dodał Kierownik Dzia-
łu Muzealno-Regional-
nego olkuskiego MOK-
-u Wojciech Ozdoba.
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M i c h a ł  Pa ster n a k

Nowe eksponaty w Muzeum Twórczości Władysława 
Wołkowskiego w Olkuszu
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