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4 OLKUSZ
Spojrzenie na wrzesień 1939 oczyma historyków i świadków

To żywa historia
C

zasem mało znane fak-
ty, opowieści wzięte
z życia, lepiej przema-
wiają do uczniów niż
tomy historycznych

rozpraw. Opowieść człowieka,
który w czasach drugiej wojny
światowej mógł być sąsiadem
naszych dziadków, zacznie le-
piej trafia do świadomości
młodego odbiorcy – podkreśla
Jacek Sypień, historyk, który
przybliżał wczoraj młodzieży,
historię września 1939 roku.
Wszystko za sprawą uroczysto-
ści jakie odbyły się Centrum
Kultury w Olkuszu. Jej organi-
zatorzy – magistrat i rzeczone
centrum postanowili w od-
mienny sposób uczcić dwie
rocznice: wybuchu II wojny
światowej i inwazję Sowietów
na Polskę.

– 1 września na grobach żoł-
nierzy i pomnikach upamięt-
niających ich bohaterstwo za-
płonęły znicze. Jednak uznali-
śmy, że w tym roku będziemy
celebrować tę uroczystości ina-
czej. Postanowiliśmy przygoto-
wać wspomnieniowy apel. Za-
prosiliśmy ludzi, którzy o tej
tragicznej dacie historii wie-
dzą najwięcej, ze źródeł histo-
rycznych i własnych doświad-
czeń – podkreśla rzecznik ma-
gistratu Jarosław Medyński.

Gimnazjaliści z czterech ol-
kuskich szkół, oprócz referatu
Jacka Sypienia wysłuchali też
opowieści pracownika kra-
kowskiego Instytutu Pamięci
Narodowej Marka Lasoty, by-
łego harcerza i członka Armii

Krajowej Mieczysława Kar-
wińskiego oraz Stanisława
Sowuli, prezesa olkuskiego od-
działu Światowego Związku
Żołnierzy AK.

– Zajmuję się historią regio-
nalną od kilkunastu lat i ostat-
nio uświadomiłem sobie, że
choć od wybuchu wojny minę-
ło 68 lat, nadal wiele wydarzeń
związanych z samą wojną
i okupacją na ziemi olkuskiej
pozostaje niezbadanych. Co
więcej, obawiam się, że mogą
pozostać „białą plamą” na za-
wsze, gdyż odchodzą na wiecz-
ną wartę ostatni czasami
świadkowie tych wydarzeń
– podkreślał Jacek Sypień. Jak
dodaje, do dzisiaj nie powstała
żadna praca naukowa, czy tek-

sty popularnonaukowe
o mieszkańcach ziemi olku-
skiej, którzy zginęli pomordo-
wani przez NKWD.

Mieczysław Karwiński,
który dziś jest cenionym w Ol-
kuszu architektem wspomi-
nał, że przed wybuchem woj-
ny wraz z kolegami z harcer-
stwa otrzymał polecenie obser-
wowania ruchów wojsk ze
Wzgórza Pomorzańskiego.

Młodzi ludzie zostali prze-
szkoleni tak, by rozpoznawać
zarówno mundury niemiec-
kie jaki i sowieckie.

To dzięki jednemu z harce-
rzy, tuż przed 1 września, do
młodych druhów dotarła
wieść o krążących nad wioską
niemieckich dornierach.

Być może dzięki tym infor-
macjom, właśnie nad Żuradą,
znany na całą Polskę pilot Wła-
dysław Gnyś zestrzelił pierw-
szy w historii drugiej wojny
światowej nieprzyjacielski sa-
molot.

Na okolicznościowej uro-
czystości gościli, nie tylko
uczniowie, ale także komba-
tanci przedstawiciele władz
wojskowych.

Imprezę uświetniła prezen-
tacja sekcji teatralnej Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Olkuszu
pod opieką Stanisławy Sza-
rek.

Pieśni patriotyczne przygo-
towali podopieczni Wiesława
Barana i Michała Mączki.
ALICJA RENKIEWICZ

KRONIKA

POLICYJNA

OLKUSZ

Sześć sztuk metalowych rur
o długości 10 metrów zniknęło
z ulicy 29 Listopada. Razem
z rurami złodzieje zabrali
znajdujące się wewnątrz
ołowiane kable.
Telekomunikacja wyceniła
straty na tysiąc złotych.

ttt

Saszetkę z pieniędzmi stracił
mężczyzna na ulicy Składowej
w Olkuszu. Poszkodowany,
mieszkaniec tego miasta,
wycenił straty na 520 złotych.

ttt

Nieustaleni osobnicy włamali
się do zakładu stolarskiego przy

ulicy Biema w Olkuszu. Do
środka dostali się wyłamując
drzwi. Ukradli elektronarzędzia
o wartości tysiąca złotych.

ttt

Policjanci drogówki, podczas
zabezpieczania kolizji drogowej
przy ulicy Ściegiennego,
odnaleźli kradziony samochód.
Honda civic trafiła na parking
strzeżony w Bukownie.

ttt

Nieznany wandal dał o sobie
znać na ulicy Krasińskiego
w Olkuszu. Uszkodził stojącą
przed blokiem skodę favorit.
Właściciel, mieszkaniec
Olkusza, wycenił straty 
na 1,2 tys. złotych.  (AR)

W uroczystościach uczestniczyli także olkuscy kombatanci FOT. ALICJA RENKIEWICZ

A
utorką tego zamieszania jest
Grażyna Kowina–Świde-

rek wspierana przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bukownie. 

– Ta kobieta urodziła się po
to, by każdego przekonać, że
aktywne spędzanie wolnego
czasu jest potrzebne – śmieje
się burmistrz, Mirosław Gaj-
dziszewski, który dał sygnał
do startu rajdu.

Ojciec miasta docenia do-
tychczasowe zaangażowanie
miejskiego ośrodka i deklaru-
je, że będzie nadal wspierał im-
prezę, by była kontynuowana
również w kolejnych latach.

– O jej randze świadczą go-
ście, którzy przyjeżdżają tu na-
wet z odległych miejscowości.
Rozważamy możliwość przy-
wrócenia dawnej formuły im-
prezy i połączenia jej z europej-
skim dniem bez samochodu
– dodaje Gajdziszewski.

– Ta zabawa przetrwała
przede wszystkim dzięki spon-
sorom, którzy wspierają co ro-
ku naszą inicjatywę – podkre-
śla Grażyna Kowina–Świde-

rek. W organizacji rajdu po-
mógł urząd w Bukownie oraz
firmy: Rowery Serwis Roberta
Głowackiego, Zakłady Usługo-
we ETZ, ZGH Bolesław, Bol-
–Oil, Bol–Therm, Bolsped, Bo-
lesław Recykling, Karo, Związ-
kowiec, MNSZZ Solidar-
ność’80, sklep mięsny Jana Ja-
nika oraz Leader.

– To wspaniała inicjatywa
ocenia Robert Głowacki, wła-
ściciel sklepu ze sprzętem ro-
werowym, który po raz kolejny
ufundował nagrody dla miło-
śników dwóch kółek, którzy
zdecydowali się na start w raj-
dzie.

– Sam trenuję kolarstwo
i cieszy mnie każda impreza,
która propaguje ten sport. Każ-
dy powinien spróbować swo-
ich sił – zachęca.

W tym roku Robert nie wy-
jechał na trasę sam. W specjal-
nym wózeczku podróżowała
jego maleńka córka.

Dodajmy, w ciągu kilku lat
frekwencja uczestników
tegorajdu wzrosła o ponad 100
procent. (AR)

Nie czas był najważniejszy

Na dwóch kółkach

P
od kołami ciężarowego sa-
mochodu zginęła 76–letnia

mieszkanka Jeżówki. Do wy-
padku doszło, gdy kobieta
wtargnęła nagle na jezdnię. Sa-
mochód stał przed przejściem
dla pieszych na skrzyżowaniu
ulic Olkuskiej i Skalskiej
w Wolbromiu. Kierowca nie
zauważył pieszej i ruszył. Ko-
bieta stoczyła się pod auto. Do-
znała rozległych obrażeń.
Zmarła po przewiezieniu do
szpitala w Olkuszu.

To już trzynasta śmiertelna
ofiara wypadków do jakich do-
szło w tym roku na drogach
w Olkuskiem. Tragiczna staty-
styka gwałtownie wzrosła.
W całym minionym roku
w wypadkach zginęło 8 osób.

W ciągu niespełna dziewię-
ciu miesięcy tego roku sześciu
kierowców, dwóch rowerzy-
stów i pięciu pieszych poniosło
śmierć na drodze.

W większości przypadków
piesi ginęli na skutek nieszczę-
śliwych zdarzeń. Tak było
w Olkuszu, gdzie starszą kobie-
tę śmiertelnie potrąciło cofają-
ce auto dostawcze. Podobnie

w przypadku woźnicy, który
wyprowadzał zaprzęg z ko-
niem z posesji w Zedermanie
oraz 91–letnim rowerzystą
z Glanowa, który zginął pod
kolami renaulta na wiejskiej
drodze.

– Generalną przyczyną
większości zdarzeń, jest brak
wyobraźni kierujących. Domi-
nującymi przyczynami wy-
padków z udziałem samocho-
dów jest niedostosowanie
prędkości do warunków panu-
jących na drodze i wymusze-
nie pierwszeństwa przejazdu.
Zwłaszcza podczas złych wa-
runków atmosferycznych war-

to zastanowić się czy dopusz-
czalna znakami prędkość jest
bezpieczna – podkreśla starszy
posterunkowy Łukasz Czyż,
rzecznik prasowy olkuskiej po-
licji. 

Zdaniem policjantów zde-
cydowany wpływ na wzrost
liczby wypadków mają zdarze-
nia z udziałem pieszych. W cią-
gu ostatnich miesięcy liczba
tragicznych potrąceń znacznie
wzrosła. Do wypadków docho-
dzi częściej na drogach w miej-
scowościach wiejskich, gdzie
brakuje chodników, a trasy są
słabo oświetlone. – W takiej sy-
tuacji podążający poboczem

pieszy jest praktycznie niewi-
doczny. Niestety, tego typu wy-
padki prawie zawsze kończą
się tragicznie. W zderzeniu
z autem pieszy czy rowerzysta
nie ma szans. Dlatego, zwłasz-
cza wieczorami należy zacho-
wać szczególną ostrożność na
drodze – dodaje Czyż.

Szczęśliwie, w tym roku nie
doszło jeszcze do żadnego
śmiertelnego wypadku, które-
go ofiarą było dziecko. Jednak
rodzice powinni zadbać o to,
by maluch zawsze, zwłaszcza
wracając wieczorem do domu,
był wyposażony w odblaski.
ALICJA RENKIEWICZ

W tym roku na drogach w Olkuskiem zginęło już 13 osób. Zdaniem policji to tragiczny bilans

Śmierć kosi na naszych szosach

Na mecie rajdu na uczestników czekało wiele atrakcji. Każdy

brał udział w losowaniu pięciu rowerów górskich. Ci, którym

fortuna nie sprzyjała, dostali akcesoria rowerowe: bidony,

dzwonki, koszulki i czapeczki oraz posilili się smacznymi

potrawami. Oprócz posiłku organizatorzy zadbali o strawę

dla ducha – koncert na żywo FOT. ARCHIWUM MOSIR

OGŁOSZENIE 0286718/A

INFORMACJA

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

WYKONUJE BADANIA:

- PSYCHOLOGICZNE
- PSYCHOTECHNICZNE
- WYSOKOŚCIOWE 
(dla operatorów sprzętu ciężkiego 
i wózków widłowych)

- INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

PRACOWNIA CZYNNA
od 8.00 do 11.00

TRZEBINIA, ul. 22 Lipca 52 
(budynek Ośrodka Szkolenia Kierowców),

0691-776-594 lub 0602-732-534
ZAPRASZAMY!

OGŁOSZENIE 0287341/A

GOTÓWKOWY,
KONSOLIDACYJNY,

HIPOTECZNY, 
POD ZASTAW SAMOCHODU

NOWE BIURO
CHRZANÓW, UL. Sienkiewicza 11, II piętro

/dawny CARITAS - CENTRUM/ 
Tel. (032) 623-90-06, 

0880-156-944

„DOBRY KREDYT”
OGŁOSZENIE 0287713/A

MAL-BUD
Malowanie 

dachów, 

elewacji, 

gontów. 

Tel. (033) 872-26-77,

0607-409-146,

www.malbud.info

OGŁOSZENIE 0288436/A

            


