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Szlak Architektury Drewnianej na ziemi olkuskiej: kościoły w Wolbromiu i w Rodakach
Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce liczy sobie ponad 1 500 km oraz 255 budowli i zespołów zabudowy, wśród których znajdują się m.in. malowniczo zlokalizowane w jurajskim krajobrazie obiekty z ziemi olkuskiej. Tego typu architektura jest ewenementem w skali europejskiej.
CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.

Dwóch mężczyzn porwało 15-latka w Olkuszu
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19
i 25-lat, którzy zmusili 15-latka,
by ten wsiadł do ich samochodu,
a następnie, grożąc mu nożem
i maczetą, żądali od niego pieniędzy. Mundurowi znaleźli ponadto
przy agresorach narkotyki.

KS PKM Olkusz 1:2 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada. Spójnia tegorocznym mistrzem okręgówki!
KS PKM Olkusz przegrał ze Spójnią Osiek-Zimnodół-Zawada 1:2 w spotkaniu 25. kolejki sezonu 2021/2022 Keeza Klasy Okręgowej grupy Kraków I.
Porażka w„meczu o wszystko” ostatecznie przekreśliła szanse klubu z ponad
100-letnią historią na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Tegorocznym
mistrzem „okręgówki” została natomiast drużyna Spójni, która pod koniec
miesiąca powalczy w barażach o prawo do gry na boiskach 4. Ligi.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 4.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 7.
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Szlak Architektury Drewnianej na ziemi olkuskiej:
kościoły w Wolbromiu i w Rodakach

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce liczy
sobie ponad 1 500 km oraz
255 budowli i zespołów zabudowy, wśród których znajdują się m.in. malowniczo
zlokalizowane w jurajskim
krajobrazie obiekty z ziemi olkuskiej. Tego typu architektura jest ewenementem w skali europejskiej.

wzniesiony z drewna modrzewiowego w 1638 roku z fundacji księdza Marcina Wolbrama. Znajduje się on na tzw
przedmieściu
łobzowskim
Wolbromia, gdzie od czasów
średniowiecza funkcjonował
przytułek dla ubogich. Nieduża świątynia, składająca
się z kwadratowej nawy oraz
mniejszego, kwadratowego
prezbiterium, od początKościół
Niepokalanego ku pełniła funkcję kościoła
Poczęcia Najświętszej Maryi przyszpitalnego. Jej barokoPanny w Wolbromiu został wy charakter podkreśla m.in.

fasada z trójkątnym szczy- dać rzeźby św. Wojciecha i św.
tem oraz wysoka czworo- Stanisława, a poniżej św. Jana
boczna wieżyczka z latarnią. Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. W lewym bocznym
We wnętrzu kościoła po- ołtarzu można ponadto podziwiać można natomiast dziwiać obrazy św. Marcina
polichromowane sklepienia oraz Nawrócenia św. Pawła,
żebrowe, gotycki posąg Matki a w ołtarzu prawym widoczBoskiej Śnieżnej czy znajdu- ne są obrazy Męczeństwa św.
jące się na ścianach barokowe Wawrzyńca i Męczeństwa św.
malowidła iluzjonistyczne. Szczepana. Podczas prac konW zwieńczeniu ołtarza znaj- serwatorskich na chórze, odduje się z kolei rzeźba św. słonięto również malowidła,
Marcina, czyli patrona funda- które prezentowane są obectora kościoła, po bokach wi- nie w specjalnych ramach.

Kościół filialny (dawny parafialny) św. Marka w Rodakach zbudowano natomiast
w 1601 roku i przetrwał on do
dziś w zasadzie bez większych
modyfikacji. Znajdujące się
w nim manierystyczne ołtarze pochodzą z przełomu XVI
i XVII wieku, a ołtarz główny
posiada polichromię imitującą elementy rzeźbiarskie.
Najstarszym zabytkiem świątyni jest z kolei znajdujący się
w jednym z ołtarzy bocznych
późnogotycki posąg św. Mi-

kołaja, datowany na ok. 1400
rok. W kościele można także
zobaczyć przeniesiony z parafii w Chechle posąg Chrystusa
Zmartwychwstałego,
rzeźbę św. Marka czy drewniane, barokowe epitafium
ks. Krzysztofa Zawalskiego
z obrazem Ukrzyżowania
i postacią
zmarłego.
Rozmus
Franciszek
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W hołdzie zamordowanym olkuskim Żydom

Dokładnie 80 lat temu niemieccy okupanci zamordowali
niemal całą społeczność żydowskich mieszkańców Olkusza.
Aby oddać im hołd, przez cały
tydzień miały miejsce obchody,
których punktem kulminacyjnym był marsz pamięci, odbywający się co roku w rocznicę
wywiezienia do obozów śmierci
największej grupę olkuskich
Żydów.
“Przez wieki olkuscy Żydzi
współtworzyli obraz naszego
miasta. Choć różnili się od nas
religią, językiem i zwyczajami,
to byli, tak jak my, obywatelami Polski i mieszkańcami
Olkusza. Współorganizowane
przez nas uroczystości miały
na celu przypomnieć dzieje olkuskiej społeczności żydowskiej
w postaci żywej lekcji historii”
- komentuje Burmistrz Miasta
i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

fot. Grzegorz Piotr Przetakiewicz

dzili m.in. stary i nowy cmentarz
żydowski, z którego, na zlecenie
olkuskiego magistratu, usunięto
w ostatnim czasie samosiejki
niszczące i utrudniające dostęp
do grobów. Z kolei delegacja
przedstawicieli Społecznego Komitetu Organizacyjnego na czele
z prof. Michałem Ostrowskim
złożyła w imieniu własnym oraz
burmistrza i mieszkańców Gminy Olkusz wiązanki kwiatów
w miejscu kaźni olkuskich Żydów na terenie Muzeum Obozu
Auschwitz-Birkenau.
Zapalono także znicz na Judenrampe
w Oświęcimiu, a następnie, po
odmówieniu modlitwy przez
potomka olkuskich Żydów Avi
Appelsteina, złożono kwiaty
i zapalono znicz w Birkenau,
czyli w miejscu, na którym 80
lat temu olkuscy Żydzi zginęli
w komorze gazowej „CzerwoneOdbyła się również bezpłatna go domku” (bunkier nr 1). Dewycieczka „Śladami olkuskich legacji towarzyszył m.in. prezes
Żydów”: jej uczestnicy odwie- oświęcimskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem - Pamięć o Auschwitz-Birkenau Marek Księżarczyk.
Cykl wydarzeń rozpoczęły
warsztaty edukacyjne skierowane do uczniów olkuskich szkół,
w których udział przez trzy dni
wzięło łącznie przeszło 160 osób.
W ramach warsztatów „Żyli
wśród nas” w Centrum Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olkuszu, młodzież wysłuchała ilustrowanej archiwalnymi
fotografiami prelekcji poświęconej historii olkuskiej społeczności żydowskiej, a następnie
wyruszyła z przewodnikiem
na krótki spacer po olkuskiej
starówce, odwiedzając miejsca
związane z historią olkuskiej
diaspory żydowskiej. Edukatorzy z Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie
w atrakcyjny i aktywny sposób
prezentowali natomiast elementy
kultury i historii polskich Żydów.

W budynku starego starostwa
w Olkuszu odbyła się natomiast
promocja książki Krzysztofa
Kocjana „Żydowski Olkusz”.
Jej autor przybliżył m.in. kulisy powstania tej pozycji, źródła
historyczne, z których czerpał
oraz przedstawił archiwalne fotografie przedwojennego Olkusza. Licząca przeszło 800 stron

publikacja została wydana przez
Fundację Kultury „Afront” przy
wsparciu finansowym m.in.
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Po prelekcji miejsce miała
także prezentacja filmu „Apel
pamięci olkuskich Żydów zamordowanych podczas II wojny światowej”, przygotowana
przez olkuski magistrat i MOK,
w oparciu o materiały archiwalne, jakie udostępnił Krzysztof
Kocjan oraz fotografie ze zbiorów
Muzeum Regionalnego PTTK
w Olkuszu. Następnie, uczestnicy spotkania przeszli na rynek
i wzięli udział w spacerze historycznym „Żydowski Olkusz”.
W obu wydarzeniach wzięło
także udział dwóch potomków
olkuskich Żydów, którzy specjalnie przyjechali na uroczystości.
13 czerwca, a więc w dokładnie 80. rocznicę wyjazdu z Olkusza największego transportu
Żydów do obozu Auschwitz-Birkenau, w budynku dawnego starostwa odbyła się z kolei sesja
popularnonaukowa poświęcona
historii olkuskich Żydów. Wiceburmistrz Miasta i Gminy
w Olkuszu Dariusz Murawski
przypomniał, jak ważna jest pamięć o zamordowanych podczas
wojny żydowskich mieszkańcach
Srebrnego Miasta, a dr hab. prof.
Humanitas Dariusz Rozmus
przybliżył tematykę symboliki
grobów żydowskich, prezentując
wybrane przykłady z cmentarzy

żydowskich ziemi olkuskiej i Zagłębia Dąbrowskiego. Krzysztof
Kocjan przybliżył kolejno zebranym swoją publikację „Żydowski
Olkusz”, po czym zaprezentowany został film „Apel pamięci olkuskich Żydów zamordowanych
podczas II wojny światowej”.
Po południu ulicami Olkusza przeszedł również coroczny
marsz pamięci ostatnią drogą
olkuskich Żydów po rodzinnych mieście. Przypominamy,
że 9 czerwca 1942 rozpoczęła się
ostateczna likwidacja olkuskiego
getta: Niemcy wypędzali ludzi
z domów i gromadzili ich na placu pod tamtejszym gimnazjum.
Spośród około 3 400 osób, wyselekcjonowano około 200, które
wywieziono do obozów pracy,
a pozostałych zaprowadzono do
budynku Kasy Chorych (obecny
gmach Starostwa Powiatowego
w Olkuszu), gdzie spędzili oni
ostatnie dni w swoim mieście.
Stamtąd, w dwóch turach 13
i 15 czerwca, zostali natomiast
zaprowadzeni ulicami miasta
na olkuski dworzec kolejowy,
z którego wyjechali w swą ostatnią drogę do obozu koncentracyjnego w Birkenau, gdzie zostali
zabici w komorach gazowych.
W trakcie przemarszu Ireneusz Cieślik i Krzysztof Kocjan prezentowali m.in. kopie archiwalnych fotografii
dokumentujących
tragiczne

wydarzenia sprzed równo 80 lat,
w tym zdjęcie olkuskiego rabina
Mosze Hagermana wykonane
podczas olkuskiej Krwawej Środy w 1940 roku. Zgromadzona
społeczność zapoznała się także
z dwiema nowymi tablicami informacyjnymi, jakie zostały ustawione dzięki współpracy Urzędu
Miasta i Gminy w Olkuszu oraz
krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Pod budynkiem stacji kolejowej, skąd
olkuscy Żydzi wyruszyli w swą
ostatnią drogę, zapalono z kolei
lampki ułożone w kształt Gwiazdy Dawida, a Avi Applestein odmówił modlitwę po hebrajsku,
czyli tzw kadisz. Warto zaznaczyć, że na Marsz Pamięci przyjechało także kilkoro potomków
olkuskich Żydów z zagranicy.
Całość wydarzeń towarzyszących uroczystościom upamiętniającym 80. rocznicę zagłady
olkuskich Żydów zakończył
natomiast 15 czerwca Wieczór
Szabasowy, czyli koncert tradycyjnej muzyki żydowskiej
w Centrum Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu,
w którym wystąpili Antoni Pilch
i Julia Doszna. Warto nadmienić,
że na olkuskim rynku można
oglądać wystawę plenerową „Olkuscy Żydzi”, pokazującą historię
olkuskiej diaspory żydowskiej.
Na wystawie zaprezentowano
przeszło 180 archiwalnych fotografii, pochodzących głównie ze
zbiorów olkuskiego Muzeum Regionalnego PTTK, Narodowego
Archiwum Cyfrowego oraz zbiorów prywatnych. Prezentowaną
rokrocznie wystawę uzupełnia
również wystawa „Zagłada Żydów europejskich”, przygotowana przez krakowski oddział
Instytutu Pamięci Narodowej.
Staraniem olkuskiego magistratu, została ponadto opracowana
i wydana okolicznościowa ulotka „80 rocznica zagłady olkuskich Żydów”, którą otrzymali
bezpłatnie uczestnicy wszystkich wydarzeń rocznicowych.
Redakcja
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KS PKM Olkusz 1:2 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada. Spójnia
tegorocznym mistrzem okręgówki!
barwach. Przed wyliczeniami i gdybaniami KS musiał
jednak najpierw liczyć sam
na siebie i pokonać lidera
z Osieka, który w ostatniej kolejce miał ponadto zapewnione zwycięstwo walkowerem
z Lotem Balice, z uwagi na wycofanie się tego zespołu z rozgrywek po rundzie jesiennej.

KS PKM Olkusz przegrał ze
Spójnią Osiek-Zimnodół-Zawada 1:2 w spotkaniu 25. kolejki
sezonu 2021/2022 Keeza Klasy
Okręgowej grupy Kraków I.
Porażka w„meczu o wszystko”
ostatecznie przekreśliła szanse klubu z ponad 100-letnią
historią na awans do wyższej
klasy rozgrywkowej. Tegorocznym mistrzem „okręgówki”
została natomiast drużyna
Spójni, która pod koniec miesiąca powalczy w barażach o prawo do gry na boiskach 4. Ligi.
Olkuszanie w tegorocznych rozgrywkach zachwycali
formą, uchodząc za głównego faworyta do końcowego
triumfu. Po rundzie jesiennej
KS zasiadał bowiem w fotelu
lidera, a kolejne spotkania rundy rewanżowej potwierdzały wysokie aspiracje naszych
zawodników. Swoją pierwszą

porażkę zanotowali oni bowiem 2 października w pojedynku z Jastrzębiem Książ
Wielki i byli niepokonani aż
do 28 maja, biorąc w międzyczasie rewanż nad ekipą z powiatu miechowskiego aż 11:1.
Trudno jednak powiedzieć
co stało się z Klubem Sportowym Olkusz na finiszu rozgrywek: remis 0:0 z Piliczanką
Pilica, porażka 1:5 z Błękitnymi Modlnica, porażka 2:1
z Zieleńczanką Zielonki i remis 2:2 z Przebojem Wolbrom,
a w efekcie zaledwie 2 punkty
w czterech kolejnych meczach,
to dorobek, który niemal przekreślił marzenia olkuszan
o grze w 4. Lidze. Na ich szczęście, remisy Spójni Osiek-Zimnodół-Zawada z Orłem Bębło
i Promieniem Przeginią dały
im jeszcze możliwość walki
o mistrzostwo: kluczowym

pojedynkiem było bezpośrednie starcie obu zespołów na stadionie w Ośrodku
Sportowo-Wypoczynkowym
"Czarna Góra" w Olkuszu.
KS PKM Olkusz potrzebował w tym spotkaniu kompletu punktów, by przed ostatnią
kolejką przeskoczyć w tabeli
drużynę Spójni, choć wygrana
Błękitnych Modlnica z Zieleńczanką Zielonki oznaczała, że
olkuszanie jedynie zrównaliby się z nimi liczbą punktów,
a niekorzystny bilans meczów
bezpośrednich pomiędzy tymi
zespołami skutkowałby dopiero drugim miejscem. Ekipa
z powiatu krakowskiego musiałaby zatem stracić jeszcze
punkty w ostatniej kolejce
z zajmującą czwartą lokatę
Przemszą Klucze, co nie rysowało szans olkuszan na mistrzostwo w zbyt różowych

Gospodarze od pierwszej
minuty zdawali się wreszcie
prezentować o wiele lepszą
formę, niż w ostatnich kolejkach, co przyniosło efekt
już w 11. minucie, kiedy to
wynik spotkania otworzył
Wojciech Szwajcowski. Radość olkuszan nie trwała jednak długo, jako że Spójnia,
za sprawą gola Jana Świdy,
wyrównała stan pojedynku
już w 30. minucie. Do przerwy wynik nie uległ zmianie
i niemal losy całego bieżą-

cego sezonu miały rozstrzy- w której klasie rozgrywkowej
gnąć się w drugiej połowie. zagra w przyszłym sezonie
drużyna Spójni. W nadchoW 68. minucie na prowa- dzącym sezonie utworzona
dzenie drużynę z Osieka wy- zostanie bowiem dodatkowa,
prowadził Adrian Żmuda 5. Liga, a „okręgówka” stanie
i sytuacja KS-u PKM Olkusz się tym samym dopiero szóstą
stała się bardzo trudna. Go- klasą rozgrywek. 26 oraz 29
spodarze liczyli jeszcze na czerwca ekipa z Gminy Olpowtórkę z poprzedniej kolej- kusz zmierzy się z mistrzem
ki, kiedy to w ciągu zaledwie sezonu 2021/2022 Keeza Klasy
5 minut zdołali zdobyć dwie Okręgowej grupy Wadowice,
bramki i odwrócić losy poje- czyli Kalwarianką Kalwaria
dynku z Przebojem Wolbrom, Zebrzydowska: jeśli nasi zajednak tym razem przeciw- wodnicy wygrają baraże, to
nik okazał się zbyt silny. Tego już jesienią ujrzymy ich na
dnia więcej goli już bowiem boiskach 4. Ligi, a w przypadnie oglądaliśmy, a po ostat- ku niepowodzenia zagrają oni
nim gwizdku sędziego piłkarze w nowej 5. Lidze. W nowoi kibice Spójni Osiek-Zimno- utworzonej klasie rozgrywdół-Zawada hucznie święto- kowej wystąpi również wicewali upragnione mistrzostwo. mistrz z Modlnicy, a KS PKM
Olkusz kolejny sezon będziemy
Z uwagi na gruntowną refor- oglądać w Klasie Okręgowej.
mę struktur ligowych w MaRedakcja
łopolsce, nie wiadomo jeszcze

REKLAMA
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Zatrzymano grupę Gruzinów, którzy włamywali się do
mieszkań na terenie Olkusza

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji
w Olkuszu oraz Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu
wspólnie zatrzymali czterech
Gruzinów, którzy dokonali serii włamań do mieszkań
na terenie naszego miasta.
Grozi im do 10 lat więzienia.
6 czerwca w Olkuszu doszło do aż czterech włamań
i kradzieży w mieszkniach
zlokalizowanych na jednym
z miejskich osiedli. Włamywacze dostawali się do środka
wykorzystując nieobecność
domowników, a ich łupem padały głównie pieniądze i biżuteria. Sprawą zajęli się mundurowi z wydziału kryminalnego
olkuskiej komendy, którzy

sprawdzali każdy szczegół mogący skierować ich na trop
włamywaczy. Kolejne ustalenia wskazywały na to, że przestępstw dokonawały najprawdopodobniej te same osoby,
co znacznie zmniejszyło krąg
podejrzanych, aż w końcu
prowadzone czynności operacyjne przyniosły oczekiwany efekt: stróże prawa ustalili,
że w proceder zamieszanych
było czterech obywateli Gruzji
w wieku 20, 45, 46 oraz 60 lat.
Olkuscy policjanci ustalili
również, że mężczyźni przebywają na terenie powiatu
wągrowieckiego, dlatego natychmiast powiadomili o swoich spostrzeżeniach tamtejszą
jednostkę Policji. Dzięki szyb-

kiej reakcji funkcjonariuszy
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
w Wągrowcu, podejrzani zostali zatrzymani już 10 czerwca, w czasie podróży samochodem. Z kolei 12 czerwca
włamywacze zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie przedstawiono im zarzuty: zgodnie
z art. 279 § 1 Kodeksu Karnego, "kto kradnie z włamaniem,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do
lat 10". Mężczyźni zostali
ponadto
tymczasowo
aresztowani na okres trzech
miesięcy.

REKLAMA

Redakcja
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XXXVIII Spartakiada Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Olkusz
Po 5 latach przerwy, na zrewitalizowany Stadion Lekkoatletyczno-Piłkarski w Ośrodku
Sportowo-Wypoczynkowym
„Czarna Góra” w Olkuszu
wróciła Spartakiada Dzieci
i Młodzieży Miasta i Gminy
Olkusz, organizowana przez
Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Olkuszu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

średnich. Podczas uroczystego otwarcia, zawodniczki
SPR-u Olkusz zapaliły symboliczny znicz, a Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu Jacek Bujas
oraz Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Piłki Ręcznej
Katarzyna Polak wręczyli najlepszym zespołom niedawnego XII Memoriału Juliana
Uczestnikami
zawodów Kazibuta w piłce ręcznej pubyli uczniowie z olkuskich chary, medale, dyplomy oraz
szkół podstawowych oraz piłki do gry w szczypiorniaka.

Uczestnicy
sportowych
zmagań rywalizowali w biegu na 60, 100, 600, 800 oraz
1 000 metrów, rzucie piłką
lekarską, pchnięciu kulą,
skoku w dal oraz sztafecie
szwedzkiej z podziałem na
dziewczęta i chłopców. Najlepsi zawodnicy oraz drużyny tradycyjnie otrzymali
medale, a do najlepszych
szkół w klasyfikacji generalnej powędrowały puchary.
Redakcja
REKLAMA
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Dwóch mężczyzn porwało
15-latka w Olkuszu

Funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji w Olkuszu
zatrzymali dwóch mężczyzn
w wieku 19 i 25-lat, którzy zmusili 15-latka, by ten wsiadł do
ich samochodu, a następnie,
grożąc mu nożem i maczetą, żądali od niego pieniędzy.
Mundurowi znaleźli ponadto przy agresorach narkotyki.

Do zdarzenia doszło na jednej
z olkuskich ulic. Wykorzystując
fakt, że nastolatek nie mógł wysiąść z auta, napastnicy zabrali
mu także telefon, słuchawki
oraz 10 złotych. Przestraszonego chłopaka wypuścili z samochodu dopiero w Kluczach.
O całym zajściu stróżów prawa
powiadomiła niedługo później
zaalarmowana matka 15-latka.
Policjanci ustalili, że dwaj
mężczyźni to mieszkańcy powiatu będzińskiego, których
jeszcze tego samego dnia zatrzymali i doprowadzili do olkuskiej komendy. Okazało się, że
25-latek, który kierował Fiatem,
posiadał orzeczony przez sąd
zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych, który obowiązywał do 2025 roku, a w czasie
zatrzymania posiadał przy sobie
amfetaminę. Z kolei w miejscu
zamieszkania 19-latka funk-

cjonariusze znaleźli mefedron,
amfetaminę oraz marihuanę.

Podejrzani zostali następnie
doprowadzeni do Prokuratury
Rejonowej w Olkuszu, gdzie
przedstawiono im zarzuty m.in.
rozboju, kierowania gróźb karalnych oraz posiadania narkotyków. Zgodnie z art. 280 § 1
Kodeksu Karnego, “kto kradnie, używając przemocy wobec
osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu
nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.
Paragraf drugi przytoczonego
przepisu dodaje ponadto, że “jeżeli sprawca rozboju posługuje
się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym
przedmiotem lub środkiem
obezwładniającym albo działa
w inny sposób bezpośrednio
zagrażający życiu lub wspólnie
z inną osobą, która posługuje
się taką bronią, przedmiotem,
środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”.
Jak stanowi natomiast art. 190 §
1 Kodeksu Karnego, “kto grozi innej osobie popełnieniem
przestępstwa na jej szkodę lub
szkodę osoby najbliższej, jeżeli

Ruszyła Letnia Biblioteka w Olkuszu

Eko-warsztatami dla najmłodszych czytelników rozpoczął się
nowy projekt Powiatowej i Miejgroźba wzbudza w zagrożonym skiej Biblioteki w Olkuszu: Letnia
uzasadnioną obawę, że będzie Biblioteka. Patronat medialny
spełniona, podlega grzywnie, nad akcją objęła Gazeta Olkuska.
karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do
W ramach artystycznych
lat 2”. Z kolei z treści art. 62 działań realizowanych pod paust. 1 ustawy o przeciwdzia- tronatem Burmistrza Miasta
łaniu narkomanii możemy i Gminy Olkusz Roman Piawyczytać, że “kto, wbrew prze- śnika, do końca wakacji
pisom ustawy, posiada środ- w przestrzeni miejskiej oraz
ki odurzające lub substancje przed budynkiem książnipsychotropowe, podlega karze cy odbywać się będą liczne
pozbawienia wolności do lat 3”. spotkania inspirowane li-

25-latek usłyszał ponadto
zarzut niestosowania się do
decyzji sądu o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czyn ten reguluje art.
244 Kodeksu Karnego, na mocy
którego „kto nie stosuje się do
orzeczonego przez sąd zakazu
[…] prowadzenia pojazdów
[…] podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5”. Na wniosek śledczych,
poparty przez olkuską prokuraturę, Sąd Rejonowy w Olkuszu zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztu na maksymalny możliwy
do jednorazowego zasądzenia
okres, wynoszący 3 miesiące.

Srebrnego Miasta i turystów
w licznych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez Powiatową
i Miejską Bibliotekę Publiczną
w Olkuszu oraz niwelowanie
barier dostępu. Wielowymiarowe działania sprawią bowiem, że słowa „biblioteka”

i „kultura” nabiorą w letnim
czasie szczególnego wymiaru.
Sponsorami projektu są: PLAST-MET Automotive Systems
Sp. z oo w Olkuszu oraz Fundacja „Złoty Róg” w Olkuszu.
Redakcja

teraturą i książką, a także
zajęcia, warsztaty oraz koncerty przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Olkusza, a co za tym
idzie, udziału mieszkańców
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W ostatniej chwili…
Sił Zbrojnych na Zachodzie Józefa Kowalika. Gdy
weszłyśmy do jego domu,
czekał na nas z już przygotowanym albumem ze
zdjęciami oraz ekscytacją
w oczach. Rozstawiłyśmy
kamerę, włączyłyśmy nagrywanie i nieświadome tego, że za chwilę
poznamy jeden z najciekawszych życiorysów, zamieniłyśmy się w słuch.

W sobotę razem z członkiniami i sympatyczkami
olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej miałam
okazję przeprowadzić wywiad należący do kategoREKLAMA

rii tych, które na zawsze
pozostaną w pamięci.
W słoneczne popołudnie
odwiedziłyśmy prawdopodobnie ostatniego żyjącego dotąd w powiecie olkuskim weterana Polskich

Pan Józef Kowalik urodził się w 1926 roku,
a dzieciństwo spędził na
Wołyniu. Po wybuchu
wojny, na jego rodzinę
spadły represje ze strony Sowietów: pewnego
dnia o godzinie 4:00 nad
ranem ich dom otoczyło
wojsko, a rodzina Kowalików dostała 40 minut
na spakowanie dobytku
życia, po czym wpędzono
ich do wagonu towarowego. Podróż w nieludzkich warunkach trwała
około dwóch miesięcy.
Na Syberii młody Józef,

wraz z braćmi, pracował
w tartaku. Były to dwa lata
spędzone w głodzie, zimnie oraz wielkiej nędzy.
W 1942, już po ataku
Rzeszy na Związek Radziecki, pan Józef i jego
bracia mogli nareszcie
opuścić miejsce zesłania.
W tym czasie formowano także Armię Andersa: „Cywile organizowali
się blisko wojska, które
dzieliło się jedzeniem. To
straszne jak tam ludzie
głodowali i chorowali” wspomina nasz rozmówca. Pan Józef przebył długą drogę (w czasie której
m.in. przeszedł malarię)
przez Uzbekistan, Iran,
Irak, Palestynę oraz Liban, aż do Heliopolis
koło Kairu, gdzie został
Junakiem w Lotniczej
Szkole Technicznej dla
Małoletnich. Tak rozpoczęła się również jego
służba w Polskich Siłach
Powietrznych: „W szkole
panowała surowa dyscyplina. Otrzymałem tam
fachowe wykształcenie,
zostając mechanikiem
samolotów. Był to dla
mnie bardzo szczęśliwy
czas, po tym wszystkim,
co przeszedłem na Syberii. Blisko szkoły było
metro, więc w wolne dni
jeździliśmy do Kairu.
Dwa razy wyszedłem
na piramidę Cheopsa”.
Zachowało się nawet
zdjęcie młodego Józefa

Kowalika z kolegami ze
szkoły lotniczej przed
tą ikoniczną piramidą.
Jego starsi bracia walczyli z kolei na froncie,
jeden z nich zginął pod
Monte Cassino. Po odbytej służbie w 1945 roku,
nasz rozmówca wyjechał
do Stanów Zjednoczonych, regularnie odwiedzając jednak Polskę.

częliśmy planować niespodziankę na zbliżające
się urodziny pana Józefa, jednak kolejnej doby
otrzymaliśmy
wiadomość, że Józef Kowalik,
który tak chętnie dzielił
się z nami swoimi wspomnieniami jeszcze dwa
dni wcześniej, zmarł pozostawiając za sobą uczucie wielkiego smutku.

Choć młodość pana
Józefa nie była łatwa, to
jednak w czasie wywiadu mogłyśmy poznać
jego wspaniałe poczucie
humoru. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie to,
z jak wielkim szacunkiem wypowiadał się on
o kobietach. Kiedy po
rozmowie
wsiadałam
do samochodu, pomyślałam, że doświadczeń
Józefa Kowalika było tak
dużo, że starczyłyby one
na co najmniej dwa życia.
Wiedziałam, że musimy
przyjechać do Zalesia
jeszcze raz. Jedno nagranie z tak niesamowitym
człowiekiem to bowiem
zdecydowanie za mało.

Udało nam się zatem
zachować jego wspomnienia dosłownie w ostatniej chwili. Historię
jego oraz innych weteranów II wojny światowej,
z którymi do tej pory
przeprowadziliśmy wywiady, będą mogły teraz
poznawać kolejne pokolenia. Zawsze wiedziałam, że z realizacją takich
materiałów trzeba się
spieszyć, ale nigdy nie odczułam tego tak mocno.
Jeśli więc znają Państwo
kogoś, kogo wspomnienia również warto zachować, serdecznie prosimy o kontakt. Może
jeszcze raz uda nam się
zdążyć w ostatniej chwili.

Wywiad ten wywołał
również niemałe poruszenie wśród członków
olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej, jako że
do tej pory nikt nie miał
okazji rozmawiać z żołnierzem Royal Air Force.
Już następnego dnia za-

Pałka
Aleksandra
Członkini olkuskiego koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, rekonstruktorka historyczna

