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Jak wyglądał Olkusz za czasów Jana Jarny? 
Na przełomie XIX i XX wieku Olkusz był 

niewielkim miastem powiatowym w guberni 
kieleckiej. W 1908 roku miasto liczyło 6032 
mieszkańców, z czego ponad połowę stanowi-
ła ludność żydowska. Na rozwój gospodarczy 
i społeczny miasta wpłynęło przeprowadze-
nie przez Olkusz w 1885 roku Drogi Żelaznej 
Iwanogrodzko–Dąbrowskiej, czyli linii kole-
jowej łączącej Dąbrowę Górniczą z  Iwano-
grodem (Dęblinem) oraz założenie w  1907 
roku fabryki naczyń emaliowanych przez 
austriackiego przemysłowca Petera Westena. 
Dzięki staraniom olkuszan, w 1900 roku po-
wstała szkoła rzemieślnicza, a w 1913 roku 
gimnazjum męskie. Pierwszą organizacją 
społeczną w Olkuszu była, założona w 1878 
roku, ochotnicza straż pożarna, której pierw-
szym naczelnikiem został Edward Chmielew-
ski. W 1901 roku naczelnikiem straży został 
Jan Jarno i  pełnił tę funkcję nieprzerwanie 
przez 30 lat. Życie społeczne skupiało się tak-
że wokół Resursy Obywatelskiej, która była 
miejscem spotkań, prelekcji, koncertów oraz 
odczytów. Jesienią 1906 roku zawiązał się 
chór kościelny, a w 1910 roku orkiestra dęta. 
W  1911 roku powstało olkuskie koło Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego, które 
utworzyło muzeum, jedno z  pierwszych na 
ziemiach polskich. O  patriotycznym nasta-
wieniu olkuszan świadczy ustawienie w 1909 
roku pomnika na grobie płk. Francesco Nullo.

Na zdjęciu: Członkowie Olkuskiego Ochotnicze-
go Towarzystwa Pożarniczego podczas jubileuszu 
25-lecia. Olkusz 1908 rok. Fot. arch. Muzeum Po-
żarnictwa Ziemi Olkuskiej

Po wybuchu I  wojny światowej, Rosjanie 
opuścili Olkusz, niszcząc uprzednio waż-

niejsze punkty strategiczne. Po ucieczce Ro-
sjan grupa olkuskich działaczy społecznych 
powołała Komitet Bezpieczeństwa Publiczne-
go, który doraźnie opanował sytuację w mie-
ście. W skład Komitetu weszli: burmistrz Jan 
Stachurski, Stefan Buchowiecki, Jan Jarno, 
Wincenty Kipiński, Aleksander Machnicki, 
Antoni Minkiewicz oraz Antoni Okrajni. 
Komitet powołał sekcje: porządkową, spo-
żywczą, sanitarną, skarbową, sądowniczą 
i budowlaną. Dla ochrony porządku publicz-
nego zorganizowano, złożoną z mieszkańców, 
milicję obywatelską, którą kierował naczelnik 
straży pożarnej Jan Jarno. Z chwilą wybuchu 
wojny Jarno zaczął pisać pamiętnik, który 
prowadził do początków 1920 roku. Spisane 
przez niego wspomnienia są cennym źródłem 
do poznania historii Olkusza. Z chwilą wkro-
czenia wojsk austro-węgierskich, a  potem 
niemieckich, na mieszkańców spadł ciężar 
ich zakwaterowania i utrzymania. Mimo trud-
ności w codziennym życiu i braków w zaopa-
trzeniu w podstawowe produkty, mieszkańcy 
Olkusza wierzyli, że wojna światowa przynie-
sie Polsce niepodległość. Już w sierpniu 1914 
roku powstał w Olkuszu punkt werbunkowy 
Legionów Polskich, którym kierował dr Ste-
fan Buchowiecki. Do końca 1915 roku z całe-
go powiatu olkuskiego do Legionów wstąpiło 
przeszło dwustu ochotników.

Na zdjęciu: Olkuscy radni i członkowie Komitetu Bez-
pieczeństwa. Około 1915 roku. Od lewej Jeziorański, 
Stefan Buchowiecki (w kożuchu), Jan Osmołowski. 
Trzeci z prawej Antoni Minkiewicz (w kożuchu, trzyma 
teczkę nad głową kolegi). Fot. arch. Wandy Wimmer

Na początku listopada 1914 roku teren 
ziemi olkuskiej stał się polem bitwy 

jurajskiej, czyli krwawych walk pomiędzy 
atakującą armią rosyjską i broniącymi dostę-
pu do Krakowa, Zagłębia i Śląska armiami 
niemiecką i austro-węgierską. Od 17 do 19 
listopada 1914 roku na bagnistych polach 
pomiędzy Krzywopłotami, Bydlinem i Załę-
żem rozegrała się krwawa bitwa, w której 
opór atakującym wojskom rosyjskim stawiał  
1. Pułk Legionów Polskich. Legioniści zatrzy-
mali rosyjską ofensywę przy znacznych stra-
tach własnych. Wśród poległych był m.in. 
porucznik Stanisław Paderewski, przyrodni 
brat Ignacego Paderewskiego, pianisty, dzia-
łacza społecznego i polityka. W bitwie poległ 
także olkuszanin Wawrzyniec Pączek. Bitwa 
pod Krzywopłotami była chrztem bojowym 
Legionów. W połowie grudnia 1914 roku 
bitwa jurajska, w której wzięło udział pra-
wie milion żołnierzy, dobiegła końca. Były 
to największe działania wojenne w dziejach 
ziemi olkuskiej. Pochłonęły życie 140 - 160 
tysięcy żołnierzy, w tym co najmniej kilku 
tysięcy Polaków wcielonych do zaborczych 
armii. Podczas walk wiele miejscowości ule-
gło zniszczeniu, a sytuację mieszkańców po-
garszały przymusowe rekwizycje żywności 
oraz szerzące się choroby zakaźne. Echa tych 
wojennych zmagań znajdujemy na kartach 
pamiętników Jana Jarny.

Na zdjęciu: W trakcie walk legionowych pod Krzy-
wopłotami, Załężem i Bydlinem. Fot. Muzeum Re-
gionalne PTTK w Olkuszu

Podczas I wojny światowej w Olkuszu po-
wstały polskie organizacje społeczne oraz 

instytucje, w  których działali mieszkańcy. 
W marcu 1915 roku z  inicjatywy Zygmunta 
Rajdeckiego w  Olkuszu powstała I  Olkuska 
Drużyna Skautowa im. Tadeusza Kościuszki, 
a  z  inicjatywy jego żony, Kamilli Rajdeckiej 
zawiązała się I  Żeńska Drużyna Skautowa 
im. Emilii Plater. Obie drużyny podlegały 
Polskiej Organizacji Skautowej. Szkolenie 
skautowe w  Olkuszu prowadził legionista 
Mieczysław Buła-Nabielak, a  potem Zdzi-
sław Kąkolewski, późniejszy komendant Na-
czelnej Komendy Skautowej. Olkuscy skauci 
odbywali ćwiczenia wojskowe, które miały 
ich przygotować do przyszłej walki o wolną 
Polskę. Wkrótce w  Olkuszu powstał Patro-
nat Skautowy, który pomagał organizacyjnie 
i  finansowo nowo powstałym drużynom.  
15 marca 1915 roku z inicjatywy Kamilli Raj-
deckiej powstało w Olkuszu koło Ligi Kobiet 
Pogotowia Wojennego, jedno z pierwszych na 
ziemiach polskich. Przewodniczącą olkuskie-
go koła została Wieńczysława Buchowiecka, 
żona Stefana Buchowieckiego. Panie z  Ligi 
Kobiet prowadziły akcję pomocy żołnierzom 
i ich rodzinom. W 1916 roku założyły muze-
um, w  którym zbierano pamiątki związane 
z  udziałem olkuszan legionach, czyli odzna-
czenia i medale, fotografie i dokumenty. 

Na zdjęciu: Olkuscy skauci żegnają drużynowego Mie-
czysława Nabielaka (pierwszy z lewej)  przed wyjazdem 
na front. 1915 r. Fot. arch. Muzeum Regionalne PTTK 
w Olkuszu

JAN JARNO 

Urodził się w 1867 roku w Olkuszu w rodzinie rze-
mieślniczej. Po ukończeniu szkoły powszechnej 

wstąpił do rosyjskiego seminarium nauczycielskiego w 
Miechowie, z którego został relegowany za postawę pa-
triotyczną. Wrócił do Olkusza, gdzie prowadził warsztat 
kowalski. W latach 1901-31 był naczelnikiem ochotni-
czej straży pożarnej w Olkuszu. Był także jednym z za-
łożycieli powstałego w 1911 roku olkuskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Resursy Oby-
watelskiej. Jako aktywny członek dozoru kościelnego 
parafii św. Andrzeja zaangażował się w budowę nowej 
dzwonnicy. Po wybuchu wojny działał w Komitecie 
Bezpieczeństwa Publicznego i kierował milicją miejską. 
Był olkuskim radnym i jednym z inicjatorów usypania 

kopca Kościuszki oraz członkiem rady olkuskiego koła Towarzystwa „Piechur”. Przez całą woj-
nę prowadził pamiętnik, a także opisywał zabytki i historię miasta. Zmarł w 1933 roku. 

STEFAN BUCHOWIECKI

Urodził się w 1863 r. w Sokołowie w województwie nowo-
gródzkim. Po ukończeniu w 1890 roku studiów lekarskich 

w Warszawie przeniósł się do Olkusza, gdzie kierował szpi-
talem. Był prezesem Resursy Obywatelskiej, członkiem zarzą-
du Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i  Towarzystwa 
Wzajemnego Kredytu. Był jednym z  inicjatorów ustawienia 
pomnika na grobie płk. Francesco Nullo w 1909 roku. W 1914 
r. zgłosił się na ochotnika do Legionów, rok później został 
naczelnym lekarzem 6 Pułku Piechoty Legionów i wyruszył 
na front, gdzie został ranny. Jego żona Wieńczysława Bu-
chowiecka była przewodniczącą olkuskiego koła Ligi Kobiet 
Pogotowia Wojennego. Od 1917 roku Stefan Buchowiecki był 
komendantem kolejnych szpitali wojskowych. W 1925 r. prze-
szedł w stan spoczynku w stopniu generała brygady i wrócił 

do Olkusza. Zmarł w 1927 r. Został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti 
Militari V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, a pośmiertnie Krzyżem Niepodległości.



ANTONI MINKIEWICZ

Urodził się w 1881 r. w Łyczówce na Wołyniu. Studio-
wał w Kijowie i na Akademii Górniczej w Leoben. 

Jako inżynier górnik pracował w olkuskich kopalniach. 
Był jednym z inicjatorów ustawienia pomnika na gro-
bie płk. Francesco Nullo w Olkuszu. Z jego inicjatywy 
w 1911 roku w Olkuszu powstało koło Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego, którego był prezesem. Po 
wybuchu I wojny światowej stanął na czele olkuskiego 
Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego. Kierował Na-
czelnym Komitetem Narodowym i Polską Organizacją 
Wojskową w  powiecie olkuskim. Był założycielem 
i prezesem Komitetu Ratunkowego Powiatu Olkuskiego. 
Zainicjował wydawanie czasopisma „Kronika Powiatu 
Olkuskiego”. Z jego inicjatywy, w 1916 roku powstało 

w Olkuszu gimnazjum męskie. W 1918 roku został wybrany do Rady Stanu w Warszawie. Po 
wojnie był ministrem aprowizacji. Zginął w 1920 roku. Pośmiertnie został odznaczony Orde-
rem Polonia Restituta III kl.

ALEKSANDER MACHNICKI

Urodził się w 1880 roku w Olkuszu. Po ukończeniu seminarium 
nauczycielskiego w Jędrzejowie rozpoczął pracę w olkuskiej 

szkole Polskiej Macierzy Szkolnej, pierwszej w  Olkuszu szkole 
z  polskim językiem wykładowym. Studiował filozofię, historię 
i ekonomię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był jednym z inicjato-
rów ustawienia pomnika na grobie płk. Francesco Nullo. Działał 
w Resursie Obywatelskiej oraz Polskim Towarzystwie Krajoznaw-
czym. Po wybuchu I wojny światowej działał w Komitecie Bezpie-
czeństwa Publicznego. Był radnym, członkiem Komitetu Ratunko-
wego Powiatu Olkuskiego oraz Rady Okręgowej Ziemi Kieleckiej. 
Odegrał dużą rolę w powstaniu olkuskiego gimnazjum męskiego 
i liceum żeńskiego. Był w składzie komitetu usypania Kopca Koś-

ciuszki w Olkuszu. Podczas I wojny światowej kierował olkuskim Bankiem Wzajemnego Kre-
dytu, a w okresie międzywojennym olkuską Komunalną Kasą Oszczędności. Zmarł w 1961 r. 

JERZY STAMIROWSKI

Urodził się w 1873 roku w folwarku Nowa Wieś na Ma-
zowszu. Ukończył studia chemiczne w Petersburgu, po-

tem pracował w fabrykach papieru w Wierbce i Sławniowie. 
Organizował spółdzielczość spożywczą w powiecie olku-
skim. Podczas wojny pracował w Komitecie Ratunkowym 
Powiatu Olkuskiego  i działał w Polskiej Macierzy Szkolnej. 
Reprezentował sprawy powiatu olkuskiego w Głównym 
Komitecie Ratunkowym w Lublinie. Pod koniec 1917 roku 
został radnym sejmiku powiatu olkuskiego, a rok później 
starostą. Pełnił tę funkcję do 1932 r. Od podstaw zorganizo-
wał polską administrację powiatową. Rozbudował sieć dróg, 
szpital i szkolnictwo zawodowe. Po przejściu na emeryturę 
zamieszkał w Warszawie, gdzie był członkiem Podkomisji 
Urządzeń Sanitarnych w Ministerstwie Rolnictwa i Reform 

Rolnych. W 1943 r. został aresztowany i rozstrzelany przez Niemców. Był odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Korony Włoskiej.

KAROL RADŁOWSKI

Urodził się w 1864 roku w Częstochowie. Po ukończeniu gim-
nazjum, pracował w zarządzie powiatu olkuskiego. W latach 

1900 –1912 był wójtem gminy Minoga. W 1915 r. został burmi-
strzem Olkusza. Jako burmistrz rozwiązywał bieżące problemy 
mieszkańców związane z brakami żywności i chorobami zakaźny-
mi. Jego zasługą było m.in. powołanie gimnazjum męskiego i lice-
um żeńskiego w Olkuszu. Stał na czele delegacji, która 2 listopada 
1918 roku przejęła władzę w Olkuszu z rąk austriackich. Po przej-
ściu na emeryturę udzielał się społecznie. Zmarł w 1928 roku.
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WYDAWNICTWO POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLKUSZU W RAMACH 
PROJEKTU „OLKUSZ CZASÓW JANA JARNO”

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu 
Dotacyjnego „Patriotyzm jutra”.

O tym, jak wyglądało życie mieszkańców 
Olkusza i  ziemi olkuskiej podczas wiel-

kiej wojny dowiadujemy się z  kart pamięt-
ników Jana Jarny. Rosły ceny i  szerzyła się 
spekulacja, w sklepach brakowało żywności 
i podstawowych towarów. Zamknięto fabryki 
i wielu mieszkańców straciło pracę. Sytuację 
pogarszały przymusowe rekwizycje żywno-
ści, koni i  bydła na rzecz wojska. Od maja 
1915 roku w  gminach powiatu olkuskiego 
powstawały lokalne Komitety Gospodarczo-
-Zapomogowe, a potem komitet powiatowy. 
W jego skład weszli przedstawiciele komite-
tów gminnych, olkuskiej Rady Miejskiej oraz 
Towarzystwa Dobroczynności. Do końca 
1915 roku z pomocy Komitetu stale korzysta-
ło 2761 mieszkańców powiatu, a czasową po-
moc otrzymywało prawie 9000 osób. W kil-
ku miejscowościach powiatu zorganizowano 
bezpłatne kuchnie dla najuboższych, a także 
rozdawano odzież, buty i  towary pierwszej 
potrzeby. Na początku 1916 roku Komitet 
przekształcił się w  Komitet Ratunkowy Po-
wiatu Olkuskiego, którym kierował Antoni 
Minkiewicz. Komitet, poza pomocą najuboż-
szym, sprawował także opiekę nad szkol-
nictwem i  organizacjami kulturalnymi oraz 
wydawał własne czasopismo, czyli „Kronikę 
Powiatu Olkuskiego”. Latem 1916 roku wła-
dze austriackie wyraziły zgodę na powołanie 
samorządów lokalnych. Burmistrzem Olku-
sza został ponownie Karol Radłowski.

Na zdjęciu: Józef Piłsudski i Antoni Minkiewicz, 
prezes Komitetu Ratunkowego Powiatu Olkuskie-
go. 1916 r. Fot. arch. Muzeum Regionalne PTTK 
w Olkuszu

Ważnym wydarzeniem dla mieszkań-
ców ziemi olkuskiej były obchody 

drugiej rocznicy bitwy pod Krzywopłotami. 
W uroczystościach, jakie odbyły się w  listo-
padzie 1916 roku wziął udział brygadier Jó-
zef Piłsudski, który zatrzymał się w Olkuszu, 
w dworze państwa Mroczkowskich. Podczas 
trzydniowego pobytu Piłsudski uczestniczył 
w  uroczystościach poświęcenia kamiennego 
krzyża na zbiorowej mogile legionistów po-
ległych w bitwie pod Krzywopłotami. Krzyż, 
jaki po dziś dzień wznosi się na cmentarzu 
w Bydlinie, poświęcił kapelan I Brygady Le-
gionów ks. dr Władysław Bandurski. Józef 
Piłsudski nazwał miejsce krwawej bitwy 
„Krzywopłockimi legionowymi Termopila-
mi”. Podczas pobytu w Olkuszu Józef Piłsud-
ski odwiedził Szkołę Rzemieślniczą, Gimna-
zjum, biuro Komitetu Ratunkowego i olkuski 
magistrat, a także wziął udział w uroczystym 
bankiecie w sali Resursy Obywatelskiej. Pod-
czas wizyty w olkuskiej Szkole Rzemieślniczej 
wpisał się do księgi pamiątkowej szkoły pi-
sząc:  „Sztuka łamania przeszkód najczęściej 
jest sztuką nieuważania tego czy owego za 
przeszkodę”. Przez kolejne lata wielkiej wojny 
na ziemi olkuskiej nie toczyły się walki. Jed-
nak wielu jej mieszkańców walczyło w Legio-
nach i  działało w  Polskiej Organizacji Woj-
skowej, którą w powiecie olkuskim kierował 
Antoni Minkiewicz. 

Na zdjęciu: Józef Piłsudski (drugi z lewej) przed 
dworem Mroczkowskich w Olkuszu. Olkusz 1916 
rok. Fot. arch. Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu

W październiku 1916 roku w  Olkuszu 
rozpoczęło działalność Gimnazjum 

Męskie. W tym samym roku wznowiono na-
ukę w olkuskiej Szkole Rzemieślniczej, a rok 
później powstało w Olkuszu liceum żeńskie. 
Uroczyście obchodzono w  Olkuszu ogłosze-
nie Królestwa Polskiego na mocy aktu 5 listo-
pada. W 1917 roku, poprzez połączenie księ-
gozbiorów olkuskiej Resursy Obywatelskiej, 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz 
Ligi Kobiet, powstała Biblioteka Publiczna 
w  Olkuszu, pierwsza taka placówka w  po-
wiecie olkuskim. Także w 1917 roku z inicja-
tywy Olkuskiej Ochotniczej Straży Ogniowej, 
którą kierował Jan Jarno, powstał Oddział 
Olkusko-Miechowski Związku Floriańskiego. 
Kolejnym przykładem działań patriotycznych 
podejmowanych przez mieszkańców Olkusza 
było ponowne usypanie kopca Kościuszki. 
Pierwszy kopiec powstał w  1861 roku, ale 
podczas powstania styczniowego Rosjanie 
zrównali go z ziemią. W 1917 roku z inicjaty-
wy inż. Stanisława Baca, dyrektora olkuskiej 
Szkoły Rzemieślniczej oraz naczelnika straży 
pożarnej Jana Jarny postanowiono usypać 
nowy kopiec. W  patriotycznych uroczystoś-
ciach poświęcenia kopca, jakie odbyły się 
w  październiku 1917 roku, wzięło udział 
przeszło 8000 mieszkańców miasta i powia-
tu. Także w 1917 roku powstało w Olkuszu 
Towarzystwo „Piechur”, które przygotowy-
wało młodzież do służby wojskowej i walki 
o wolną Polskę.

Na zdjęciu: Uroczystość poświęcenia olkuskiego 
Kopca Kościuszki w 1917 roku.  Fot. arch. Muzeum 
Regionalne PTTK w Olkuszu

Pod koniec wojny w  społeczeństwie nasi-
lały się nastroje antyaustriackie. W lutym 

1918 roku, po zawarciu traktatu brzeskiego, 
przez kraj przeszła fala strajków i  demon-
stracji, które miały także miejsce w Olkuszu. 
W kwietniu odbyły się wybory do Rady Sta-
nu w  Warszawie, w  której skład weszli re-
prezentanci powiatu olkuskiego, czyli Antoni 
Minkiewicz z  Olkusza i  Józef Ostachowski 
z  Sułoszowej. Sytuacja polityczna była na-
pięta. W  październiku 1918 r. na olkuskim 
rynku odbyła się manifestacja, podczas której 
żądano m.in. zjednoczenia wszystkich ziem 
polskich i  zwołania sejmu konstytucyjnego.   
1 listopada 1918 roku olkuska młodzież szkol-
na opanowała gmach komendy powiatowej, 
rozpędziła warty i zdobyła broń. Do półno-
cy zajmowano kolejne obiekty i  rozbrajano 
żołnierzy austro–węgierskich. 2 listopada 
kilkuosobowa delegacja z  burmistrzem Ka-
rolem Radłowskim zażądała od austriackie-
go komendanta obwodu hr. Clam Martinica 
złożenia broni przez żołnierzy i opuszczenia 
miasta wraz z urzędnikami austriackimi. Ko-
mendant przekazał władze ppłk. Jakubowi 
Niewiadomskiemu, a  ten złożył przysięgę 
przed burmistrzem Radłowskim. Wieczorem 
przybył do Olkusza z Klucz pluton polskich 
ułanów, którzy na rynku złożyli przysięgę 
na Polskę. Zapanowała powszechna eufo-
ria. Wznoszono okrzyki „Niech żyje Polska”.  
Olkusz był wolny po 123 latach zaborów.

Na zdjęciu: Manifestacja patriotyczna 20 paź-
dziernika 1918 roku w Olkuszu. Fot. arch. Muze-
um Regionalne PTTK w Olkuszu


