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Medal dla najstarszego we-
terana w powiecie olkuskim

7 lipca odbyła się uroczystość wręczenia medalu 
„Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” Władysławowi Ku-
lawikowi z Chechła. Wyróżnienie przyznawane przez 
Szefa Urzędu ds. Kombatantów wręczyli wspólnie 
Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz prezes Za-
rządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej porucznik Janusz Kwapisz. 
Warto zaznaczyć, że stuletni już Władysław Kulawik 
jest najstarszym weteranem walk o niepodległość 
mieszkającym w powiecie olkuskim. 

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 4.

Kwestia remontu dworca 
PKP w Olkuszu utknęła 

w martwym punkcie
Po tym, jak w tegorocznej uchwale budżetowej 

Sejmiku Województwa Małopolskiego przewidzia-
no środki na utworzenie nowych linii kolejowych 
REGIO, a następnie wprowadzono połączenie Ol-
kusz - Bukowno - Jaworzno Szczakowa - Trzebinia 
- Krzeszowice - Kraków, wiele osób zaczęło zasta-
nawiać się kiedy budynek olkuskiego dworca PKP 
zostanie przystosowany do standardów XXI wieku. 
Choć przedstawiciele kolei państwowych przekonu-
ją, że inwestycja jest w fazie przygotowania, to nie-
stety nic nie wskazuje na to, by 
w najbliższym czasie remont fak-
tycznie miał się odbyć, o ile w ogó-
le kiedykolwiek do tego dojdzie.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 2.

Szlak Architektury 
Drewnianej na ziemi 

olkuskiej: kościół 
w Paczółtowicach

Początki Paczółtowic sięgają XIV 
stulecia, jako że najstarszą źródłową 
datą, pod którą występuje „villa Pa-
coldi”, czyli posiadająca kościół pa-
rafialny wieś Pacolda, jest rok 1335. 
Ową datę odnotowano ponadto 
w wykazie tzw Świętopietrza. W latach 
1350 - 1351 dokumentalnie zapisano 
z kolei określenie „Kościół z Paczół-
towic”, po raz pierwszy posługując 
się tym samym znaną dziś nazwą wsi.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 5.
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Kwestia remontu dworca PKP w Olkuszu utknęła w martwym punkcie

Po tym, jak w tegorocznej 
uchwale budżetowej Sejmi-
ku Województwa Małopol-
skiego przewidziano środ-
ki na utworzenie nowych 
linii kolejowych REGIO, 
a następnie wprowadzono 
połączenie Olkusz - Bukow-
no - Jaworzno Szczakowa 
- Trzebinia - Krzeszowice - 
Kraków, wiele osób zaczęło 
zastanawiać się kiedy budy-
nek olkuskiego dworca PKP 
zostanie przystosowany 
do standardów XXI wieku. 
Choć przedstawiciele kolei 

państwowych przekonują, 
że inwestycja jest w fazie 
przygotowania, to niestety 
nic nie wskazuje na to, by 
w najbliższym czasie re-
mont faktycznie miał się 
odbyć, o ile w ogóle kiedy-
kolwiek do tego dojdzie.

Choć naprawdę cięż-
ko w to uwierzyć, to przez 
ponad 100 lat swojego ist-
nienia dworzec kolejowy 
w Olkuszu nigdy nie był 
gruntownie remontowa-
ny. W 2018 PKP wyłożyło 

w końcu kwotę 300 tysięcy 
złotych na remont dachu, 
choć i ten nie odbył się bez 
problemów. Kiedy rozebra-
no bowiem stare pokrycie, 
ze strony spółki Skarbu 
Państwa wciąż nie poja-
wiły się projekty czy kon-
kretne ustalenia jak mia-
łaby wyglądać jego nowa 
konstrukcja. W efekcie, 
deszcz zniszczył wnętrze 
budynku, a firma, która re-
montowała budynek, kolo-
kwialnie mówiąc „zwinęła 
się”. W Dzienniku Polskim 

opisywano ponadto relacje 
przechodniów, którzy alar-
mowali, że robotnicy nie 
posiadali żadnych zabez-
pieczeń, czy to w postaci 
kasków czy pasów, którymi 
byliby przypięci. Ostatecz-
nie remont dachu doszedł 
w końcu do skutku, a wła-
dze kolei zapewniały, że 
na tym z pewnością się nie 
skończy.

Mijały jednak kolejne mie-
siące, a nawet lata, a remon-
tu jak nie było, tak… dalej 
nie było. W marcu zwró-
ciliśmy się zatem do PKP 
z pytaniem odnośnie plano-
wanych robot budowlanych: 
„Obecnie prowadzone są 
prace przygotowawcze, któ-
re poprzedzają opracowa-
nie programu funkcjonal-
no-użytkowego. Kolejnym 
krokiem milowym inwesty-
cji będzie ogłoszenie prze-
targu na wybór wykonawcy 
dokumentacji projektowej. 
Ogłoszenie postępowania 
powinno nastąpić jeszcze 
w tym roku” - odpowiedział 
Bartłomiej Sarna z Biura 
Komercjalizacji, Komuni-
kacji i Promocji Polskich 

Kolei Państwowych S.A. 
Dla odmiany, na ponowione 
w lipcu pytanie Bartłomiej 
Sarna z Biura Komercjaliza-
cji, Komunikacji i Promocji 
Polskich Kolei Państwo-
wych S.A. odpowiedział: 
„Obecnie prowadzone są 
prace przygotowawcze, któ-
re poprzedzają opracowa-
nie programu funkcjonal-
no-użytkowego. Kolejnym 
krokiem milowym inwesty-
cji będzie ogłoszenie prze-
targu na wybór wykonawcy 
dokumentacji projektowej. 
Ogłoszenie postępowania 
powinno nastąpić jeszcze 
w tym roku”. Dobrze Pań-
stwo czytają, to ta sama 
odpowiedź tej samej osoby.

Żeby było jeszcze cie-
kawiej, 2 lata temu odpo-
wiedź brzmiała „Obecnie 
inwestycja jest w fazie 
przygotowania. Kolejnym 
jej etapem będzie ogłosze-
nie, pod koniec bieżącego 
roku, przetargu na wy-
bór pracowni architekto-
nicznej, której zadaniem 
będzie opracowanie do-
kumentacji projektowej, 
a także uzyskanie wszyst-

kich niezbędnych decyzji 
administracyjnych, a także 
pozwoleń niezbędnych do 
uruchomienia kolejnego 
etapu inwestycji, którym 
będzie wybór wykonawcy 
prac budowlanych. Po jego 
wyborze i podpisaniu umo-
wy, wybrana w przetargu 
firma przystąpi do reali-
zacji przebudowy obiektu. 
Całość procesu inwestycyj-
nego, którego efektem bę-
dzie udostępnienie dworca 
podróżnym po przebudo-
wie, planujemy zakończyć 
do końca 2023 roku". Po 
24 miesiącach zmiany pole-
gają zatem na braku zmian, 
a nawet można mówić, że 
doszło do opóźnienia, gdyż 
ogłoszenie przetargu pro-
wadzącego do opracowania 
dokumentacji projektowej 
miało pierwotnie mieć miej-
sce już półtora roku temu.

Prosimy wybaczyć żarto-
bliwy ton tego artykułu, ale 
Redakcja Gazety Olkuskiej 
nie potrafi już podchodzić 
do tego tematu poważnie.

Redakcja
REKLAMA REKLAMA
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Nie o zemstę, lecz o pamięć...

Art. Sponsorowany

W 2016 roku Sejm RP przy-
jął uchwałę, w myśl której 
11 lipca stał się Narodowym 
Dniem Pamięci Ofiar Ludo-
bójstwa dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów na 
obywatelach II Rzeczypospo-
litej Polskiej. Dzień ten nie 
jest przypadkowy, bowiem 
dokładnie wtedy w 1943 
roku doszło do apogeum pa-
miętnej zbrodni, zwanego 
„Krwawą Niedzielą”: człon-

kowie Ukraińskiej Powstań-
czej Armii otoczyli szereg 
kościołów katolickich na te-
renie Wołynia, a następnie 
dokonali eksterminacji znaj-
dujących się w środku ludzi, 
najczęściej Polaków. Tylko 11 
lipca 1943 roku zaatakowa-
no około 150 miejscowości.

Do krwawych mordów 
dochodziło w zasadzie od 
samego początku II wojny 

światowej, a nawet po jej 
zakończeniu. Bandy UPA, 
razem z ukraińskimi miesz-
kańcami obranych za cel wsi, 
dokonywały ich w bestialski 
sposób, paląc ludzi żywcem, 
wrzucając do studni, uży-
wając przedmiotów gospo-
darstwa domowego, takich 
jak siekiery czy kosy, a także 
stosując wymyślne tortury. 
Nie oszczędzano nikogo ze 
względu na wiek czy płeć, 

mordując nawet tych Ukra-
ińców, którzy nieśli pomoc 
zagrożonym sąsiadom. Łącz-
nie szacuje się, że na terenie 
województw wołyńskiego, 
tarnopolskiego, stanisławow-
skiego, lwowskiego, lubel-
skiego i poleskiego zginęło 
ponad 100 tysięcy Polaków.

Do dziś w Olkuszu żyją 
ludzie, którym udało się 
przeżyć i którzy od paru lat 
inicjują społecznie lokal-
ne obchody upamiętnia-
jące te tragiczne wydarze-
nia. Podobnie było w tym 
roku, kiedy w Bazylice 
Rzymskokatolickiej pw. św. 
Andrzeja Apostoła w Olku-
szu odbyła się Msza święta 
w intencji ofiar, a następnie 
kilkudziesięciu uczestni-

ków udało się do sali ko-
minkowej Muzeum Regio-
nalnego PTTK w Olkuszu, 
gdzie mieli okazję obejrzeć 
film „O pamięć wołają 
ofiary”. Produkcja zreali-
zowana przez członków ol-
kuskiego koła Światowego 
Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Konrada Kuliga 
i Mateusza Radomskiego 
opowiada o „rzezi wołyń-
skiej” głosem naocznych jej 
świadków. Swoimi wspo-
mnieniami sprzed prawie 
80 lat podzielili się ponad-
to Anna Libura z Krze-
mieńca, Mieczysław Piętak 
ze znajdującej się nieopo-
dal Krzemieńca wsi Ka-
terburg oraz Jerzy Miśków 
z Chodorowa. Ci, którym 
udało się przetrwać oraz 

rodziny, które straciły swo-
ich bliskich, często powta-
rzają, że „nie o zemstę, lecz 
o pamięć wołają ofiary”, dla-
tego tak ważnym jest, aby-
śmy, patrząc w przyszłość, 
nie zapominali o prze-
szłości, budując wspólne 
relacje na prawdzie, nawet 
w obliczu toczącej się na 
Ukrainie wojny.

Mateusz 
Radomski
Wiceprezes olkuskiego 
koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, 
archiwista Muzeum Regio-
nalnego PTTK w Olkuszu
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Medal dla najstar-
szego weterana 

w powiecie olkuskim
7 lipca odbyła się 

uroczystość wręcze-
nia medalu „Obrońcy 
Ojczyzny 1939-1945” 
Władysławowi Kula-
wikowi z Chechła. Wy-
różnienie przyznawa-
ne przez Szefa Urzędu 
ds. Kombatantów wrę-
czyli wspólnie Starosta 
Olkuski Bogumił Sob-
czyk oraz prezes Zarzą-
du Okręgu Śląskiego 
Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Kra-
jowej porucznik Janusz 
Kwapisz. Warto zazna-
czyć, że stuletni już 
Władysław Kulawik 
jest najstarszym wete-
ranem walk o niepod-
ległość mieszkającym 
w powiecie olkuskim.
 

Władysław Ku-
lawik urodził się 
w 1922 roku w Che-
chle. Podczas II woj-
ny światowej został 
zaangażowany przez 
sąsiada Jana Owieczkę 
w działalność konspi-
racyjną podziemia so-
cjalistycznego: Gwar-
dii Ludowej Polskiej 
Partii Socjalistycz-
nej „Wolność-Rów-
ność-Niepodległość”. 
Działając pod pseu-
donimem „Gruszka”, 
brał udział w licznych 
spotkaniach konspira-
cyjnych czy w ukry-
waniu sztandaru che-
chelskiej komórki Or-
ganizacji Młodzie-
żowej TUR przed 
Niemcami. Po scale-
niu GL PPS z Armią 
Krajową, współpraco-
wał natomiast z od-
działem partyzanckim 
ppor. Gerarda Woźni-
cy „Hardego”, udziela-
jąc schronienia i opie-
ki żołnierzom od-
działu. Obecnie jest 
członkiem kluczew-

skiego koła Światowe-
go Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej.

Przez wiele lat wy-
różniony weteran 
czynnie udzielał się 
również jako stra-
żak-ochotnik w OSP 
w Chechle, za co 
w 2017 roku został 
odznaczony meda-
lem honorowym im. 
Bolesława Chomicza: 
jest to wyróżnienie 
nadawane przez Prezy-
dium Zarządu Głów-
nego Związku Ochot-
niczych Straży Pożar-
nych RP, którym od-
znaczani są druhowie 
w sposób szczególny 
przyczyniający się do 
rozwoju i umacniania 
Związku OSP RP oraz 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

Z kolei otrzymany 
Medal „Obrońcy Ojczy-
zny 1939-1945” przy-
znawany jest przez 
Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób 
R epres j onowanych 
za wybitne zasługi 
poniesione w walce 
o niepodległość Rze-
czypospolitej w czasie 
II wojny światowej. 
Z inicjatywą uhono-
rowania Władysława 
Kulawika tym odzna-
czeniem wystąpiło 
w kwietniu bieżące-
go roku olkuskie koło 
Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK.

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

REKLAMA
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Szlak Architektury Drewnianej na ziemi olkuskiej: 
kościół w Paczółtowicach

Początki Paczółtowic sięgają 
XIV stulecia, jako że najstar-
szą źródłową datą, pod którą 
występuje „villa Pacoldi”, czyli 
posiadająca kościół parafial-
ny wieś Pacolda, jest rok 1335. 
Ową datę odnotowano ponadto 
w wykazie tzw Świętopietrza. 
W latach 1350 - 1351 dokumen-
talnie zapisano z kolei określe-
nie „Kościół z Paczółtowic”, po 
raz pierwszy posługując się tym 
samym znaną dziś nazwą wsi.

Ród Paczółtowskich, pie-
czętujący się herbem To-
pór, był właścicielem wsi do 
lat trzydziestych XV wieku 
Ostatni z rodu Jan Paczół-
towski oraz zmarły w 1536 
roku Stanisław są prawdo-
podobnie fundatorami tu-
tejszej świątyni, budowanej 
w latach 1510 - 1515. Pod 
koniec XVII wieku w Paczół-
towicach działała także szko-
ła, która kształciła do pracy 
w kamieniołomach dębnic-
kich. Pracował tu m.in. je-

den z pierwszych polskich 
mistrzów Adam Negowicz.

Ważnym wydarzeniem z życia 
Kościoła parafialnego pw. Na-
wiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Paczółtowicach było 
poświęcenie w 1960 roku przez 
biskupa krakowskiego Ka-
rola Wojtyłę dwóch nowych 
dzwonów. Wraz z zabytko-
wym dzwonem „Maria” (1535 
r.) zostały one zawieszone 
osiem lat później na nowej 
dzwonnicy o metalowej kon-
strukcji, która stoi na terenie 
dawnego cmentarza przyko-
ścielnego. Ona również zosta-
ła poświęcona przez Karola 
Wojtyłę, który wówczas piasto-
wał już godność kardynalską.

Wśród zabytków należy 
natomiast wymienić ufundo-
wany 1604 roku, bogato rzeź-
biony i złocony ołtarz główny, 
w którym umieszczono łaska-
mi słynący obraz Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem. Obraz 

ten, jak również wiszące dziś 
po jego bokach dwa skrzydła, 
składały się na pierwotny, póź-
nogotycki, namalowany tem-
perą na lipowych deskach w la-
tach 1460-1470, tryptyk Matki 
Boskiej Niepokalanie Poczętej. 
Co ciekawe, kiedy tryptyk był 
zamknięty, wierni mogli oglą-
dać tworzących scenę Zwia-
stowania Archanioła Gabriela 
i Marię. Po otwarciu skrzydeł 
ukazywały się natomiast dwie 
święte dziewice: Barbara 
i Katarzyna Aleksandryjska.

W świątyni można ponadto 
podziwiać pochodzący z 1741 
roku obraz patrona skalników 
i kamieniarzy św. Klemensa, 
datowany na przełom XVII 
i XVIII wieku obraz „Ukrzy-
żowanie” (malarstwo sztalugo-
we) czy obraz Chrystusa Fra-
sobliwego z 1510 roku, który 
mógł należeć do pierwotnego 
wyposażenia kościoła. Wyjąt-
kowy jest również pochodzący 
z drugiej połowy XVII wieku 

obraz Chrystusa w Tłoczni 
Mistycznej, na którym przed-
stawiono dwóch aniołów zbie-
rających do kielicha wino sym-
bolizujące przelaną za ludzkie 
grzechy krew Zbawiciela.

Manierystyczny ołtarz św. 
Mikołaja z początków XVII 
wieku został z kolei prawdo-
podobnie sprowadzony z Wa-
welu, a pochodząca z początku 
XVIII wieku ambona tworzy 
integralną całość z konfesjo-
nałem. Zobaczyć warto rów-
nież m.in. wykonaną w 1533 
roku z brązu Chrzcielnicę, 
wspomniany Dzwon „Maria” 
z 1535 roku, datowany na 1658 
rok marmurowy lichtarz pod 
paschał, organy z roku 1701 
czy barokowe ołtarze św. Józefa 
i św. Rodziny.

 

Rozmus
Franciszek
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Kompletnie nieodpo-
wiedzialne zachowanie 
dwóch pijanych męż-
czyzn o mały włos nie 
doprowadziło do trage-
dii w ruchu kolejowym. 
W sobotę po godzinie 
20:00 maszynista po-
ciągu LHS linii Hrubie-
szów-Sławków zauważył 
bowiem w rejonie ulicy 
Żuradzkiej w Olkuszu, 
że ktoś siedzi na torach, 

w wyniku czego był zmu-
szony rozpocząć awaryj-
ne hamowanie. Dopiero 
wtedy mężczyźni usły-
szeli nadjeżdżający po-
ciąg, zdążyli zejść z to-
rowiska, po czym pró-
bowali uciec z miejsca 
zdarzenia.

Maszynista, razem ze 
swoim pomocnikiem, 
wkrótce ujęli ucieki-

nierów, a następnie 
powiadomili o całym 
zajściu policję. Przepro-
wadzone przez funkcjo-
nariuszy badanie stanu 
trzeźwości wykazało, 
że 22-latek miał blisko 
3 promile alkoholu w or-
ganizmie, a jego kolega 
ponad promil. Zatrzy-
mani nie potrafili wytłu-
maczyć mundurowym 
swojego zachowania.

Na szczęście, tym 
razem udało się unik-
nąć tragedii, jednak 
olkuscy stróże prawa 
apelują o zachowanie 
zdrowego rozsądku 
i ostrożności na torowi-
skach oraz o przestrze-
ganie obowiązujących 
przepisów. Człowiek 
w starciu z pociągiem 
ma bowiem niewiel-
kie szanse na przeży-

cie, a droga hamowa-
nia ciężkiej maszyny 
znacznie się wydłuża 
i nie zawsze maszynista 
zdąży w porę zatrzy-
mać skład. Na dodatek, 
zgodnie z art. 174 §1 
Kodeksu Karnego, "kto 
sprowadza bezpośred-
nie niebezpieczeństwo 
katastrofy w ruchu lą-
dowym, wodnym lub 
powietrznym, podlega 

karze pozbawienia wol-
ności od 6 miesięcy do 
lat 8". Paragraf drugi 
przytoczonego przepi-
su stanowi natomiast, 
że "jeżeli sprawca dzia-
ła nieumyślnie, podlega 
karze pozbawienia wol-
ności do lat 3".

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkuszu

Podczas pełnienia służby 
na terenie Gminy Wol-
brom, do młodszego aspi-
ranta Rafała Wielgusa oraz 
posterunkowego Krystiana 
Żura z Komendy Powia-
towej Policji w Olkuszu 
podeszła roztrzęsiona ko-
bieta. Kierująca Seatem po-
prosiła o pomoc, ponieważ 
jej 33-letni syn, podczas po-
dróży, nagle źle się poczuł: 
mężczyzna w pewnym mo-
mencie zaczął się krztusić, 
zrobił się siny, nie reago-
wał na żadne głosy, a kon-
takt z nim był utrudniony. 

Funkcjonariusze na-
tychmiast wezwali po-
gotowie, po czym przy-
stąpili do udzielania 
pierwszej pomocy przed-
medycznej: mundurowi 
sprawdzili funkcje ży-
ciowe mężczyzny, wy-
ciągnęli go z pojazdu, 
udrożnili jego drogi od-
dechowe oraz położyli 
na boku, w bezpiecznej 
pozycji. Do chwili przy-

jazdu karetki pogotowia, 
stróże prawa cały czas 
monitorowali ponadto 
stan zdrowia mężczyzny.

W czasie służby policjan-
ci często jako pierwsi są 
na miejscu wydarzeń, 
w których są osoby po-
szkodowane, dlatego tak 
ważne jest doskonalenie 
technik i kompetencji 
z zakresu pomocy przed-
medycznej. Każdy funk-
cjonariusz może bowiem 
znaleźć się w sytuacji, 
która będzie wymagać od 
niego udzielenia pierw-
szej pomocy. Munduro-
wi taką wiedzę i umie-
jętności zdobywają już 
podczas kursu podsta-
wowego, a prowadzone 
szkolenia i zajęcia z zakre-
su udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycz-
nej doskonalą zdobyte 
wcześniej umiejętności.

źródło: Komenda Powia-
towa Policji w Olkuszu

Olkuscy policjanci uratowali
33-latka, który zaczął się 
krztusić w czasie podróży

Dwóch pijanych mężczyzn niemal zostało potrąconych przez pociąg w Olkuszu
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„Piękno bielactwa” w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu

Zuzanna Krupa z Olkusza z piątym miejscem Mistrzostw Europy

W piątek o godzinie 
18:00 w Centrum Kultury 
Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Olkuszu odbył się 
wernisaż wystawy "Pięk-
no bielactwa”. Organiza-
torkami akcji były Hanna 
Lewandowska i Ewelina 
Juskowiak-Skorupa, a ko-
ordynatorem III edycji 
wystawy była Joanna Kaj-
da. Patronat medialny nad 
tym wydarzeniem objęła 
natomiast Gazeta Olkuska.

 
Bielactwo to choroba 

skóry, która polega na 
występowaniu na cie-
le odbarwionych, dużo 
bledszych od naturalne-
go odcienia skóry plam. 
Zmiany te mogą być 
małe lub bardzo rozle-
głe i obejmować okolice 

twarzy, stóp i dłoni, a tak-
że reszty ciała. Leczenie 
choroby niestety nie jest 
w pełni satysfakcjonują-
ce. Na spotkanie licznie 
przybyli mieszkańcy Ol-
kusza, a wśród zebranych 
znalazły się również te, 
bez których nie byłoby 
tych wspaniałych fotogra-
fii: to kobiety, które na co 
dzień są żonami, matka-
mi oraz pięknymi dziew-
czynami, które nauczyły 
się żyć z chorobą skóry.
 

"Walka z bielactwem 
kończy się na wielu 
nerwach, stresie […]”

 
Wystawa składa się z fo-

tografii przedstawiają-
cych kobiety z bielac-
twem, które akceptują 

siebie ze wszystkimi nie-
doskonałościami i cie-
szą się życiem. Fotografie 
są zarówno czarno-białe 
jak i w kolorze.
 

"Bielactwo nie powo-
duje żadnych innych 
problemów. Nie swędzi, 
nie szczypie, nie boli 
[…] ale dla nas kobiet 
jest to niezwykle waż-
na kwestia, ponieważ 
wszyscy zdajemy sobie 
sprawę jak wrażliwe 
jesteśmy, że wystar-
czy jeden mały defekt, 
coś co się wyróżnia”.

 
Projekt „Piękno Bie-

lactwa” rozpoczął się 
w Kruszwicy, gdzie Han-
na Lewandowska i Ewe-
lina Juskowiak-Skorupa 

postanowiły zjednoczyć 
kobiety z bielactwem 
i przeprowadzić sesję 
zdjęciową, aby pokochały 
siebie jeszcze bardziej. De-
pigmentacja często pro-
wadzi bowiem do depre-

sji i niezrozumienia, więc 
pokazanie, rozmowa i na-
turalizacja bielactwa jest 
istotnym elementem ak-
ceptacji. Dwie pierw-
sze edycje projektu od-
były się w Kruszwicy.

Partnerami wydarzenia 
są MOK w Olkuszu, Acade-
mia Fotografii oraz Funda-
cja Juvenia. Wystawę moż-
na oglądać do 19 sierpnia.

Anna Stach

W szwedzkim Goetebor-
gu dobiegły końca Otwarte 
Mistrzostwa Europy w piłce 
ręcznej do lat 16. Reprezen-
tacja Polski zajęła na nich 
5. miejsce, a z Orzełkiem 
na piersi zagrała m.in. ol-
kuszanka Zuzanna Krupa.

W rundzie wstępnej 
turnieju „Biało-Czerwo-
ne” występowały w ramach 
grupy C. Na inaugurację 
zmagań Polki pokonały 
swoje rówieśniczki z Por-
tugalii 19:15, a następnie 
musiały się pogodzić z wy-

raźną porażką 12:25 z Nor-
wegią. Awans do kolejnego 
etapu podopieczne selek-
cjonera Marka Jagodziń-
skiego zapewniły sobie na-
tomiast dzięki zwycięstwu 
21:12 z Islandią. Kolejną 
przeszkodą Polek w drodze 

po piąte miejsce była repre-
zentacja Czech: w tym me-
czu lepsze o siedem trafień 
(24:17) okazały się „Krupa 
i Spółka”, podobnie zresztą 
jak w piątym spotkaniu mi-
strzostw, kiedy to rywalem 
naszej kadry były Szwaj-
carki. Polki pokonały je bo-
wiem23:18, a o wejściu do 
strefy medalowej miał zade-
cydować pojedynek z Hisz-
panią. Przyszłe Mistrzynie 
Europy pokazały jednak 
swoją siłę i dużą sportową 
jakość, triumfując 22:12.

Ten wynik sprawił, że 
Polki straciły szanse na po-
dium, a wszystko, na co mo-
gły liczyć w turnieju, to wła-
śnie wspomniane już wyżej 
5. miejsce. Aby je zdobyć, 
należało jednak pokonać 
Holenderki. Cel udało się 
zrealizować w sposób nie-
podważalny, gdyż wygrana 
różnicą ośmiu goli 31:23 

najlepiej oddaje dystans 
dzielący obie reprezenta-
cje. Inna sprawa, że „Bia-
ło-Czerwone” w drugiej 
połowie zagrały naprawdę 
koncertowo, w nagrodę 
wracając do kraju z du-
żym bagażem doświadczeń 
i pozycją, której na pew-
no nie muszą się wstydzić.

Dla Zuzanny Krupy 
była to już kolejna zagra-
niczna wyprawa. Utalen-
towana szczypiornistka 
z Orzełkiem na piersi 
zagrała już bowiem w tur-
niejach w Paryżu i w wę-
gierskim Siofok, a gdyby 
nie Covid, pewnie biegała-
by również po parkietach 
w Hiszpanii. Pod koniec 
ubiegłego roku olkuszan-
ka została ponadto wy-
brana do najlepszej sió-
demki Turnieju Nadziei 
Olimpijskich z mianem 
najlepszej lewoskrzydło-

wej. Mistrzostwa Europy 
były jednak jak dotąd jej 
najpoważniejszą imprezą.  

„Uważam, że ten turniej 
wypadł świetnie. Mimo 
gorszych chwil, dalej wal-
czyłyśmy i starałyśmy się 
wykonywać założenia 
trenera. Fajnie wrócić 
do Polski z 5. miejscem 
w Europie. Jestem z nas 
wszystkich dumna, mimo 
że czasem mogło być le-
piej. Najbardziej z całych 
mistrzostw zapamiętam 
zdecydowanie atmosferę: 
zarówno trenerzy, fizjo, 
jak i dziewczyny spra-
wiły, że czułyśmy się jak 
rodzina, co zapewniło 
nam wszystkim świet-
ne warunki do pracy” 

- komentuje Zuzia.

fot. Związek Piłki Ręcznej w Polsce
SPR Olkusz (PK)


