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Obchody Święta Pracy w oparciu
o olkuskie tradycje na Wawelu
Po raz drugi w Katedrze na Wawelu odbyły się uroczystości Święta Pracy w oparciu o nasze narodowe tradycje
dobrej pracy i gospodarowania. Motywem przewodnim
obchodów było założone w 1446 roku przy Klasztorze
Augustianów w Olkuszu „Bractwo Kopackie".

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.

Kobieca strona
olkuskiej konspiracji
z czasów wojny
Białoruska pisarka Swiatłana
Aleksijewicz wydała w 1985 roku
książkę zatytułowaną „Wojna nie
ma w sobie nic z kobiety”, w której przedstawiła relacje czynnych
uczestniczek (np. sanitariuszek)
II wojny światowej. Przedstawione
opowieści raziły brutalnością, czy
2 maja w rabsztyńskiej warowni odbył się piknik rodzinny z okazji może bardziej po prostu prawdziŚwięta Flagi: odrestaurowany zamek można było zwiedzać za darmo, wością, odmienną od oficjalnego
„bohaterskiego” przekazu ZSRR.

Huczne obchody Święta Flagi i konwencja
Koalicji Polskiej na zamku w Rabsztynie
a na plenerowej scenie wystąpił zespół BRAThANKI.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 4. i 5. CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3.
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Obchody Święta Pracy w oparciu o olkuskie tradycje na Wawelu

Po raz drugi w Katedrze na
Wawelu odbyły się uroczystości Święta Pracy w oparciu
o nasze narodowe tradycje
dobrej pracy i gospodarowania. Motywem przewodnim
obchodów było założone
w 1446 roku przy Klaszto-

rze Augustianów w Olkuszu
„Bractwo Kopackie". Używając współczesnej terminologii, można założyć, że była
to… pierwsza organizacja
robotnicza w Polsce. Jakby
nie patrzeć, dużo wspólnego z górnikami mają także

wodociągowcy: tak jedni,
jak i drudzy z głębi ziemi
wydobywają to, z czego żyją,
bądź żyli mieszkańcy ziemi
olkuskiej, z tą tylko różnicą, że dla jednych woda była
utrapieniem, a dla drugich
wprost przeciwnie.
Wspomniane „Bractwo
Kopackie”, czyli górnicze
(kopacz - ten, który kopie
pod ziemią), zostało zatwierdzone przez słynnego biskupa krakowskiego
Zbigniewa
Oleśnickiego
najprawdopodobniej w niedzielę 3 maja i zrzeszało
podstawową grupę fachowców górniczych. W nawiązaniu do tradycji tej organizacji, po raz pierwszy
w obchodach, wraz ze swym
sztandarem, udział wzięli
także górnicy z Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Racławicach
oraz mieszkańcy naszego
miasta. Znaczący udział
w uroczystości mieli również górnicy z Bolesławia,
którzy udali się na Wawel
w mundurach galowych
i ustawili przy pomniku
św. Jana Pawła II najwyższy

sztandar górniczy w Polsce,
mierzący ponad 6 metrów.
Fotografowały go tłumy
osób odwiedzających tego
dnia wzgórze wawelskie.

m.in. olkuskich gwarków
trzymających Godło Polski
- Białego Orła, niewątpliwie posiadają ponadczasowy wymiar. Z kolei w Muzeum Regionalnym PTTK
W trakcie Mszy Św. ho- w Olkuszu można obejrzeć
milię wygłosił proboszcz sztandar Olkuskiej Kongrewspomnianej parafii ra- gacji Kupieckiej z 1924 roku.
cławickiej ksiądz Jacek
Miodek, wskazując jako
Nie można zapomnieć
przykład religijnego wy- także o olkuskich wodociąmiaru naszej tradycji pracy gach, których historia sięga
upamiętnione w znajdu- co najmniej połowy XV wiejącym się w klasztorze na ku, jako że wodę do miasta
Jasnej Górze fresku „Skar- dostarczano już wówczas
by Głęboko Zakopane” au- drewnianymi rurami. Pod
torstwa Karola Dankwarta pomnikiem św. Jana Pawła II
cudowne ocalenie olku- wiązankę kwiatów złożył zaskich górników z katastrofy tem Prezes Przedsiębiorstwa
w kopalni w 1609 roku. Co Wodociągów i Kanalizacji
warto podkreślić, każdy w Olkuszu Alfred Szylko,
z nich posiadał nazwisko, Przewodniczący Rady Nadco wśród ludzi pracujących zorczej Olkuskich Wodopod ziemią było wówczas ciągów Tadeusz Chwast,
niespotykane. Warto rów- Przewodniczący
Sejmiku
nież wspomnieć, że w Ba- Województwa Małopolskiezylice Rzymskokatolickiej go prof. Jan Duda, Prezes
pw. św. Andrzeja Apostoła Stowarzyszenia Szansa Biaw Olkuszu znajdują się naj- łej Przemszy Józef Niewdastarsze w Polsce wizerun- na, emerytowany Główny
ki górników z 1592 roku: Mechanik Kopalni Olkuszznajdujące się nad ołtarzem -Pomorzany Jan Chojowponad metrowej wysoko- ski z moim udziałem jako
ści freski, przedstawiające z działającego przy olkuskim

oddziale PTTK Bractwa
Kopackiego (nawiązującej
właśnie do powstałej w 1446
roku organizacji górniczej).
Tegoroczne uroczystości odbyły się pod patronatem arcybiskupa metropolity krakowskiego oraz zastępcy
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
Marka
Jędraszewskiego,
a także Sejmiku Województwa Małopolskiego. List okolicznościowy, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
odczytał ponadto Sekretarz
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Wojciech
Kolarski. Wygląda zatem
na to, że zaproponowany
przeze mnie pomysł, aby
odnowić niechciane Święto
Pracy poprzez nadanie mu
polskiego charakteru i tradycji oraz zastosowanie do
tego celu w pierwszej kolejności wspaniałej historii
Srebrnego Miasta Olkusza,
okazał się bardzo trafny.

Rozmus
Fr anc isz ek

3

www.gazetaolkuska.pl

Kobieca strona olkuskiej konspiracji z czasów wojny

Białoruska pisarka Swiatłana Aleksijewicz wydała
w 1985 roku książkę zatytułowaną „Wojna nie ma
w sobie nic z kobiety”, w której przedstawiła relacje czynnych uczestniczek (np. sanitariuszek) II wojny światowej. Przedstawione opowieści
raziły brutalnością, czy może
bardziej po prostu prawdziwością, odmienną od oficjalnego „bohaterskiego” przekazu ZSRR. Nie sposób się
nie zgodzić, że konflikt zbrojny kojarzy nam się w przeważającej mierze z mężczyznami, czy to żołnierzami czy
politykami i podobnie widziano tę kwestię 80 lat temu.
Działania wojenne mogły
REKLAMA

w końcu pozbawić kobietę
męża lub ojca, czyli w ówczesnych warunkach społecznych
co do zasady osobę zapewniającą w tym trudnym czasie
bezpieczeństwo
finansowe
i osobiste (chociażby przed
gwałtem), doprowadzić do
deportacji w odległe rejony,
a w konsekwencji nawet zakończyć się śmiercią. Oczywiście
podkreślić należy, że kobiety
w tym czasie stawały się coraz
bardziej samodzielne, do czego były poniekąd zmuszone
przez zaistniałe okoliczności,
ale starały się też o to z własnej
inicjatywy. W pewnym stopniu
emancypacyjny charakter miała również ich służba w strukturach konspiracyjnych.

Jeszcze we wrześniu 1939
roku na terenie powiatu
olkuskiego zaczęły samorzutnie tworzyć się podziemne organizacje chcące
stawiać opór najeźdźcy. Do
pracy konspiracyjnej przeszli przykładowo druhowie
10. Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej z Olkusza,
w tym m.in. córki miejscowego lekarza i społecznika
Juliana Łapińskiego: Maria
i Zofia. W utworzeniu jednej z pierwszych oddolnych
struktur w Srebrnym Mieście brały natomiast udział
działaczka społeczna i prezeska miejscowego oddziału Polskiego Czerwonego
Krzyża Zofia Waleria Okrajni oraz nauczycielka Wanda
Tarchalska „Tatka”. Jak się
wydaje, kluczową rolę dla
naszej małej ojczyzny w zakresie funkcjonowania Służby Zwycięstwu Polsce (poprzedniczki Związku Walki
Zbrojnej i Armii Krajowej)
odegrała z kolei nauczycielka w szkole „na Skałce”
i kierowniczka powiatowych
struktur
Przysposobienia
Wojskowego Kobiet Teresa Delekta „Janka”. To ona
nawiązała bowiem łączność
z późniejszym komendantem obwodu olkuskiego kpt.
Konstantym Szyszkowskim
„Krukiem”, wciągając go do
konspiracji, a następnie stanęła na czele zajmującego
się łącznością Oddziału V
w sztabie Okręgu Śląskiego
ZWZ. Podejmowano również mniej skoordynowane
akcje. Jak zanotowała Stanisława
Paciej-Nieduziak
„Elżbieta”,: „Interesowałam

się porzuconą bronią i amunicją, nosiłam ją, a magazynem był mój własny siennik.
W nocy konserwowałam
broń cichutko i ostrożnie.
Umiałam
konserwować.
Miałam ukończone przysposobienie wojskowe w [Żeńskiej - przyp. aut.] Szkole
Rolniczej w Koziegłowach”.
W części powyższych
przykładów, funkcje kobiet
w konspiracji były raczej
stereotypowe.
Zajmowały się one bowiem przede
wszystkim łącznością, kolportażem czy sprawami
kancelaryjnymi. Wymienić
należy jednak także zadania
z zakresu wywiadu i kwatermistrzostwa, a w późniejszym okresie do wymienionych doszły jeszcze te
z zakresu służby sanitarnej.
Ich obecność stanowiła ponadto czynnik wprowadzający swoistą „normalność”
w wojennych warunkach.
Nie można zapominać również o matkach, siostrach
czy żonach działających
nieoficjalnie, ale mających
świadomość
zagrożenia
i istoty sprawy, przez co niejednokrotnie służyły pomocą w tego rodzaju aktywności. Jak wspominał dowódca
placówki AK w Ryczówku
Roman Guzik „Sęk”,: „Mama
całym sercem służyła Polsce i polskim partyzantom.
Podczas mojej nieobecności
odbierała różne przesyłki,
znała hasła i odzewy, dawała
i gotowała posiłki dla partyzantów, użyczała noclegów.
Zimą w ciasnej izdebce,
latem w stodole. Cały czas

była dobrym duszkiem, bo mnie tematyką zachęcam do
i optymizmy miała sporo”. odsłuchania podcastu „Kobiety olkuskiej konspiraMieszkanki powiatu ol- cji”. Został on zrealizowany
kuskiego, podobnie jak ich w ramach zorganizowanego
koledzy, ryzykowały zatem przez Centrum Archiwistyzdrowiem i życiem, walcząc ki Społecznej oraz Ośrodek
w strukturach różnych orga- „Karta” projektu „Małe Ojnizacji podziemnych. Często czyzny”. W tym celu należy
zeskanować
jednak pomija się ich dokonaza pomocą
nia i chętniej czytamy o speksmar tfona
takularnych akcjach przeprowadzanych przez partyzantów,
z a ł ą c z o ny
kod QR.
podczas gdy udział kobiet
w takich formacjach traktowany jest jako swego rodzaju
wyjątek. Dobre podsumowanie żeńskiej strony konspiracji
stanowią słowa Józefa Kłęka
„Kwiatka” z wolbromskiej
dywersji AK: „Wykonywały
z dumą polecone im wszystR ad omsk i
kie najtrudniejsze zadania Mate u sz
dla uwolnienia swej Ojczyzny Wiceprezes olkuskiego
spod niewoli okupanta [...]”. koła Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej,
Wszystkich zaintereso- Archiwista Muzeum Regiowanych poruszoną przeze nalnego PTTK w Olkuszu

REKLAMA

OGŁOSZENIA
Do wynajęcia
lokal/mieszkanie
w Olkuszu na
ul. Sławkowskiej

662-331-345
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Huczne obchody Święta Flagi i konwencja Koalicji Polskiej
na zamku w Rabsztynie

2 maja w rabsztyńskiej
warowni odbył się piknik
rodzinny z okazji Święta
Flagi: odrestaurowany zamek można było zwiedzać
za darmo, a na plenerowej
scenie wystąpił zespół BRAThANKI. Atrakcje te poprzedziło natomiast dość
bezprecedensowe
pod
względem skali wydarzenie
ze świata polityki, jako że
w murach Rabsztyna zorganizowana została konwencja Koalicji Polskiej,
podczas której ogłoszono powstanie nowej partii Centrum dla Polski.
Kamery największych
ogólnopolskich mediów
skierowane były tego dnia
właśnie na Gminę Olkusz,
jako że w konwencji wziął
udział m.in. były Prezydent RP Bronisław Komorowski, były Premier RP
Waldemar Pawlak, senator Kazimierz Ujazdowski, działacz antykomunistyczny z czasów PRL
profesor Aleksander Hall,

Burmistrz Gminy Kęty
Krzysztof Klęczar czy
przedstawiciele organizacji Ślonzoki Razem.
„Sto nowych miast wybudował,
dwukrotnie
państwo powiększył, nad
wszystko pokój miłował
Kazimierz z królów największy. Prawo zaczęło
być prawem i kochał go
ludek boży, azyskał dozgonną sławę, gdy akademię otworzył». Jesteśmy
dziś u niego w domu,
gdyż to właśnie za jego
panowania powstała ta
piękna warownia. Można powiedzieć, że dla
wszystkich ówczesnych
polskich polityków ten
średniowieczny polityk
powinien być wzorem
skuteczności,
oddania
sprawom i wiarygodności. Przywołane przeze
mnie czyny były bowiem
przymiotami Kazimierza
Wielkiego i powinny to
być także przymioty każdego, kto para się pracą

społeczną. Słowa "Sto
nowych miast wybudował" pokazują, że postawił on na samorząd, na
decentralizację władzy.
Dwukrotnie powiększać
naszego państwa już nie
musimy, ale musimy zapewnić mu bezpieczeństwo. Jego dorobek będzie
dla naszego debiutującego ugrupowania niczym
drogowskaz pokazujący nam do czego mamy
zmierzać. Mówi się, że
historia powinna uczyć,
więc mamy nadzieję że
tradycja kazimierzowska
będzie z nami nie tylko
w Święto Flagi na zamku
w Rabsztynie, ale każdego dnia. Partię Centrum
dla Polski powołaliśmy
także z idei profesora
Aleksandra Halla, który
w książce „Anatomia
władzy i nowa prawica” pisał o potrzebie
stworzenia nowego centroprawicowego
ugrupowania, które będzie
latarnią dla wszystkich

podobnie
myślących,
a niezgadzających się
z tym, w jaki sposób opisywana jest prawica przez
rządzących. Kilka dni
temu zorganizowaliśmy
spotkanie założycielskie,
a dziś po raz pierwszy
publicznie prezentujemy naszą nazwę i logo”

dawnego prawicowo-konserwatywnego skrzydła.
Wśród założycieli partii,
oprócz Posła Ireneusza
Rasia, znaleźli się posłowie Radosław Lubczyk
i Jacek Tomczak, senator
Kazimierz
Ujazdowski,
środowiska samorządowe
z kilku województw, Tomasz Kulesza, Jan Orgel- mówił Przewodniczący brand, Robert KuraszCentrum dla Polski po- kiewicz oraz również byli
seł Ireneusz Raś.
członkowie PO z Olkusza
Miłosz Pałka i Jan Sarecki.
Nowe ugrupowanie utworzyło środowisko konGłównymi postulatami
serwatystów pod prze- debiutującego na zamku
wodnictwem innego dzia- w Rabsztynie ugrupowania
łacza opozycji w okresie są proste i niskie podatki,
PRL Marka Biernackie- poszanowanie praworządgo, Stowarzyszenia „Tak! ności, zwiększenie zdolPolska” oraz komitetu ności obronnych Polski
doradczego zajmującego w partnerstwie z sojuszsię badaniami i analizami nikami z NATO, umożliCentrum Dobrego Pań- wienie sprawczego udziału
stwa. Duża część posłów w życiu publicznym jak
wchodzących w skład największej liczbie obyCentrum dla Polski sta- wateli poprzez rozwój
nowią także wyrzuceni instytucji
demokracji
z Platformy Obywatelskiej uczestniczącej,
wysoki
politycy wywodzą się z jej poziom edukacji szkolnej

oraz rozwój i wolność badań naukowych. Ireneusz
Raś przekonywał ponadto podczas konwencji, że
podstawą dobrobytu społeczeństwa jest twórcza
i wolna inicjatywa obywateli oparta o własność prywatną, wolny rynek i dobrą
jakość usług publicznych.
„Przede wszystkim chcę
bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie do Rabsztyna,
tak pięknego miejsca,
z którego dobrze widać
piękno Polski. Ruiny także mają swoją wagę, gdyż
posiadają rangę symbolu,
a te w dobry sposób jednoczą ludzi. Podłączamy
pod nie bowiem swoje
myśli, uczucia i emocje.
Uważam, że emocje są
niezbędne i nie należy
się nich wstydzić, ani ich
unikać, ale trzeba umieć
nad nimi panować, pilnując, aby nie zamieniły
się w złe uczucia. Święto
Flagi to jeden z takich
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momentów, kiedy wszyscy myślimy pozytywnie
o Polsce i o Polakach,
dlatego ważnym jest,
żeby takich chwil, w których łączą nas dobre myśli, było jak najwięcej.
Odbudowa
wspólnoty
jest bowiem kwestią niesłychanie istotną, jako
że bez niej ma żadnego
życia zbiorowego, od rodziny poczynając, przez
naród, aż po całą ludzkość. W wymiarze politycznym nie zwalnia
ona oczywiście także od
myślenia
krytycznego,
nie tylko o konkurentach, ale także o sobie
samych. Siły polityczne,
budując swoje programy,
muszą mieć w pamięci,
że nie prowadzą działalności tylko dla jakiejś
wybranej grupy, z którą
się identyfikują, lecz dla
wspólnoty, jako całości.
To wcale nie musi oznaczać jednak pełnej zgody
wszystkich ze wszystkimi na każdy temat,
ale muszą być sprawy,
dla których potrafimy
się wznieść poza własne
poglądy, właśnie w imię
interesu zbiorowego. To
trochę jak z wojną na

www.gazetaolkuska.pl

Ukrainie: wszyscy mówią, że najważniejszy
jest pokój i jest on oczywiście bardzo ważny, ale
najpierw musi nastąpić
zwycięstwo nad Putinem”
- przekonywał natomiast były Prezydent RP
Bronisław Komorowski.
„Święto Flagi to dzień
jedności, bo biało-czerwona jest dla wszystkich
i nie może jej zawłaszczyć żadna formacja polityczna. Biało-czerwona
jest nie tylko symbolem
oddania w czasach, kiedy nasi bohaterowie
przelewali za nas krew,
ale także symbolem gospodarności, zaradności
czy pomocy, szczególnie
w ostatnich miesiącach.
Jak ciepły koc otula, tak
biało-czerwona, w postaci swoich obywateli,
otuliła Ukraińców, którzy do nas przyjechali.
W tym roku, oprócz dnia
jedności, jest to zatem
również dzień wdzięczności dla wszystkich obywateli
Rzeczpospolitej,
dla wszystkich Polaków,
za wielki wkład w pomoc

drugiemu człowiekowi, za
miłosierdzie, otwarte serce i otwarte domy. Dziękujemy Wam i jesteśmy
dumni, bo tak naprawdę
nie jakieś instytucje, ale
zwykli Polacy, wspólnoty
lokalne oraz organizacje
pozarządowe, najlepiej
zdały egzamin w tym
trudnym czasie. Patrzymy w wielką przyszłość
i wierzę głęboko, że zbudujemy wielką, nieśmiertelną i ukochaną Rzeczpospolitą. Niech żyje
Polska, niech się święci
święto naszych barw!”
- dodał Przewodniczący
Polskiego Stronnictwa
Ludowego Władysław
Kosiniak-Kamysz.
„To pod biało-czerwoną
bohaterowie walki o ojczyznę, często różnych
stanów i poglądów, jednoczyli się, by chronić
naszych granic. Za biało-czerwoną podążamy
także świętując ważne
momenty dla naszego
kraju, troszcząc się o jego
losy, dlatego szczególnie cieszę się, że chcieli
Państwo spędzić tegoroczne Święto Flagi wła-

śnie z nami. Pamiętam
również widok polskich
i unijnych flag splecionych
razem, gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej.
Wszystkich Państwa serdecznie witam na zamku w Rabsztynie, jednej
z perełek na Szlaku Orlich
Gniazd. Życzę wszystkim
pięknych obchodów, pikniku rodzinnego oraz samych pozytywnych wrażeń z dnia spędzonego na
naszym zamku”

i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, gorąco
zachęcając jednocześnie
wszystkich gości do odwiedzenia innej perełki
Srebrnego Miasta, czyli
Podziemnego Olkusza.

czerwoną flagę, które upiększyły wspólne śpiewanie
piosenek patriotycznych.
Z kolei wieczorem na scenie
wystąpił zespół BRAThANKI,
bawiąc mieszkańców i turystów swoimi najbardziej
znanymi utworami. Skanując za pomocą smartfona
załączony
kod QR,
można obejrzeć opisywaną konwencję.

W ramach pikniku rodzinnego, rabsztyńską warownię można było zwiedzać za darmo. Frekwencja
zdecydowanie dopisała,
jako że przez cały dzień
z tej możliwości skorzystało łącznie aż nieco po- podsumował z kolei nadto 3 500 osób. Każdy
zaproszony na konwen- z uczestników otrzymał fot. Krzysztof Niedziela
cję Burmistrz Miasta także symboliczną białoRedakcja
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Na Jasnej Górze zamontowano okolicznościową pokrywę z olkuskimi gwarkami

Wodociągowcy
oraz
górnicy z Olkusza i Bolesławia dokonali uroczystego
odsłonięcia
okolicznościowej pokrywy włazu studzienki kanalizacyjnej na terenie
jasnogórskiej bazyliki:
upamiętnia ona cudowne
ocalenie olkuskich gwarków z katastrofy w kopalni w 1609 roku, które
jest także upamiętnione freskiem na sklepieniu tej słynnej bazyliki.

Właz znalazł miejsce na
trasie do głównego wejścia
Kaplicy Cudownego Obrazu Czarnej Madonny Matki Bożej Częstochowskiej
(obok arsenału). Został on
wykonany przez odlewnię
Zub z Osieka oraz ufundowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu i Zakłady
Górniczo-Hutnicze „Bolesław”. Dotychczas na Jasnej
Górze znajdowały się już
trzy inne pokrywy poświę-

cone tematowi udziału olkuskich gwarków w oblężeniu
Jasnej Góry podczas potopu
szwedzkiego (ufundowane
i zamontowane przez olkuskie wodociągi podczas
pielgrzymki w 2000 roku).
Nowa pokrywa, nawiązująca do chwalebnego wątku
historii Srebrnego Miasta
Olkusza i wykonana z inicjatywy Prezesa PWiK Olkusz Alfreda Szylki, stanowi
kolejny mocny akcent wiążący Olkusz z Jasną Górą.

Warto również przypomnieć, że w grudniu
ubiegłego roku identyczne
pokrywy zostały zamontowane na olkuskim rynku
oraz obok Bazyliki Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.
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