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WStęp

Wstęp

Dlaczego „ilcusiana”? Jeśli chodzi o tytuł, sprawa jest prosta. to nawiązanie do słowa ilcus - jednej 
z historycznych nazw naszego miasta. trudniejsza jest natomiast odpowiedź na pytanie, z jakich po-
wodów podjęliśmy się wydawania pisma historyczno – kulturalno – społecznego.

Naszą ideą była potrzeba założenia pisma, na którego łamach będzie można znaleźć teksty doty-
czące historii ziemi Olkuskiej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zostało wydanych w samym tylko Ol-
kuszu kilkadziesiąt książek, które wypełniły białe plamy w badaniu historii Olkusza i okolic. również 
na łamach prasy lokalnej i regionalnej ukazały się setki tekstów poświęconych historii regionu. Jaką 
zatem pozycję na rynku wydawniczym mają zająć „ilcusiana”?

Lokalny rynek wydawniczy prezentuje tematykę historyczną sporadycznie i pobieżnie. „ilcusiana” 
mają za zadanie wypełnić tę lukę poprzez prezentowanie artykułów popularnonaukowych, siega-
jących do źródeł historycznych i poświęconych tematyce historyczno - kulturalnej naszego regionu.

istotnym celem naszego wydawnictwa jest stworzenie płaszczyzy współpracy osób zajmujących 
się historią powiatu olkuskiego. 

Uważamy, iż wiedza o przeszłości regionu kształtuje poczucie własnej tożsamości i przynależności, 
potrzebne zwłaszcza w czasach, gdy Europa staje sie wspólnotą. Naszą ideą jest propagowanie tra-
dycji i osiagnięć miasta i regionu, szczególnie wśród osób młodych. pragniemy rozbudzić zaintereso-
wania historią i kulturą Olkusza i okolic oraz zachęcić do ich badania i opisywania. 

Dlatego zapraszamy do współpracy i nadsyłania swoich tekstów wszystkich, którym bliska jest hi-
storia naszego regionu. 

Redaktor Naczelny
Jacek Sypień

.....
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DR DARiuSz ROzMuS
O nazwie Olkusz słów kilka

W.pięknie.wydanej.monografii.poświęconej.Bazylice.św..Andrzeja.w.Olkuszu.(W..Leśniak.2006).
znalazł.się.krótki.wstęp,.dotyczący.początków.miasta.i.pochodzenia.jego.nazwy..Oczywiście,.można.
przyjąć.za.W..Leśniakiem,.że.pochodzenie.nazwy.Olkusz.jest.niejasne.(Leśniak,.s..15).i.nie.badać.jej.
genezy..Nie.wszystkich.jednak.satysfakcjonuje.takie.rozwiązanie.problemu..Są.tacy,.którzy.pragną.
dociekać.pochodzenia.nazwy.i.mają.nadzieję,.że.ten.nurtujący.ich.problem.zostanie.kiedyś.rozwiąza-
ny..To.jest,.jak.sądzę,.ta.pozytywna.strona.rzeczywistości.związanej.z.badaniami.naukowymi..Nieste-
ty,.we.wspomnianej.powyżej.monografii.znalazły.się.stwierdzenia,.z.którymi.nie.można.się.zgodzić..
Co.więcej,.zdaniem.piszącego.te.słowa.są.one.zwykłą.manipulacją..Jak.można.inaczej.potraktować.
słowa.sugerujące,.że.przedstawianie.semickiej.etymologii.nazwy.miasta.jest.rodzajem.poszukiwania.
sensacji:.chociaż nadal mają miejsce kolejne spekulacje .językowo – sytuacyjne.(co.to.znaczy?.-.przyp..
D..Rozmus),.niekiedy z pogranicza wybujałej fantazji (jak ta, że Olkusz to dawne miasto „Ha–ElQOSi” 
należące do ziemi izraela), podane jako rzekomo rewelacyjne odkrycia (…) (por..Leśniak,.s..15).
Kontrowersyjny.artykuł,.omawiający.ewentualną.semicką.etymologię.nazwy.Olkusz,.został.opu-

blikowany.w.naukowym.(recenzowanym.i.punktowanym).periodyku.Slavia Antiqua (por..D..Rozmus.
–.Czy.Olkusz.ma.coś.wspólnego.z.biblijnym.Ha-’Elqoš?.„Slavia.Atiqua”.r..Tom..XLIII./.2002,.s..97-132)...
Z.tonu.wypowiedzi,.zamieszczonej.w.monografii.Bazyliki.św..Andrzeja.można.wnioskować,.że.W..Le-
śniak.raczej.do.niego.nie.dotarł..Podstawą.cytowanych.wypowiedzi.W..Leśniaka.są.jedynie.doniesie-
nia.prasowe,.na.które.autor.artykułu.w.Slavia Antiqva nie.miał.wpływu..Podjęta.przez.dra.W..Leśnia-
ka.próba.polemiki,.zdaniem.autora.tych.słów.wskazuje.nie.tyle.na.wiedzę.dra.W..Leśniaka.na.dany.
temat,.co.raczej.na.jego.prywatne.poglądy.1.I.jeszcze.coś.na.koniec.o.rzekomej.fantastyczności.wy-
ników.badań,.zaprezentowanych.w.artykule.D..Rozmusa..Czy.fantastycznie.brzmi.informacja,.że.na.
przełomie.XII. i.XIII.wieku.władcy.Polski.wybijali.monety.z.hebrajskimi. legendami.otokowymi?.Czy.
fantastyką.jest,.że.z.monet.tych.możemy.odczytać.po.hebrajsku.imię.polskiego.księcia.i.inne.jesz-
cze….dziwniejsze.informacje?.Drobny.przykład:.zapis.na.denarku.Mieszka.„król.Polski”,.oddany.przy.
pomocy.liter.alfabetu.hebrajskiego,.jest.najprawdopodobniej.najstarszym.zabytkiem.języka.polskie-
go.zapisanego.przy.pomocy.alfabetu.hebrajskiego.i.jak.pisze.S..Suchodolski,.o.sto.lat.wyprzedza.za-
pis.znany.z.Księgi.Henrykowskiej.(S..Suchodolski.2008,.s..43)..Dla.zainteresowanych.tematem.można.
dodać,.że.są.to.monety.Mieszka.III.Starego.(ostatniego.z.żyjących.synów.Bolesława.Krzywoustego)..
Problematyka.ta.ma.zresztą.bogatą.literaturę.2.Jak.więc.widać,.cala.elita.polskiej.nauki,.już.od.XIX.w..
poczynając.(J..Lelewel),.to.fantaści.i.tylko.dr.W..Leśniak.twardo.stąpa.po.olkuskim.bruku..
Po.raz.kolejny.muszę.więc.zabrać.na.ten.temat.głos..Przedstawiony.przeze.mnie.przed.laty.arty-

kuł.w.Slavia Antiqua prezentuje.dotychczasowe.koncepcje.dotyczące.pochodzenia.nazwy.miasta..Do.
napisania.tego.artykułu.skłoniła.mnie.wielka.różnorodność.(a.nawet.rozbieżność).poglądów,.doty-
czących.tego.zagadnienia,.reprezentowanych.przez.specjalistów.językoznawców..Artykuł.w.Slavia….
liczy.blisko.50.stron..W.tym.miejscu.chciałbym.przedstawić.skróconą.jego.wersję.z.kilkoma.nowymi.
uwagami..Wszystkich.zainteresowanych.przedstawionymi.w.nim.szczegółowymi.wywodami.zapra-
szam.do.lektury.całości..

1.Przy.okazji.można.dodać,.że.W..Leśniak.opisując.cmentarze.żydowskie.w.Olkuszu.nawet.nie.raczył.wspomnieć,.że.od.kilku.lat.dostępna.
jest.pełna.monografia.nowego.cmentarza.–.por..K..Kocjan,.A..Michałowska,.D..Rozmus,.M..Rozmus,.A..Witek,.Nowy.cmentarz.żydowski.
w.Olkuszu,.Kraków.2003..Czy.to.jest.tylko.przeoczenie?.

2.Por..m.in..prace.Kiersnowskiego.i.Szwagrzyka.(J..Kiersnowski.1988,.s..102.–.103,.por..też.J..A..Szwagrzyk.1990,.s..24).i.wiele.innych..
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Analiza.kolejnych.tomów.Bibliografii Onomastyki polskiej.uświadamia.nam,.że.w.zasadzie.nikt.nie.
podjął. się.dotychczas. zebrania. i.usystematyzowania.hipotez.dotyczących.pochodzenia.nazwy.Ol-
kusz.(por..Bibliografia.Onomastyki.Polskiej,.Kraków.1960,.Warszawa.1972,.Ossolineum.1983,.Kra-
ków.1992).3.Nie.zamieszczono.w.niej.poglądów.wielu.autorów,.które.nie.znalazły.uznania.w.oczach.
redakcji.Bibliografii.lub,.co.bardziej.prawdopodobne,.nie.były.w.ogóle.im.znane..Postarałem.się.więc.
zamieścić.je.w.swoim.artykule.
Poszczególne.hipotezy,.dotyczące.pochodzenia.nazwy.Olkusz,.ze.względu.na.zamieszczony.w.nich.

przewód.dowodowy,.który.sam.w.sobie.(co.trzeba.mocno.podkreślić).jest.istotny.dla.tematu.tego.ar-
tykułu,.zostaną.przedstawione.poniżej.możliwie.w.całości..Tym.bardziej,.że.jak.twierdzi.autor.Etymo-
logicznego słownika języka polskiego: (...) pora już postulować osobne słowniki bibliografii etymo-
logicznej, dokładnie referujące opinie i metody wielu pokoleń etymologistów. (A..Bańkowski.2000,.
s..VI). Przyjąłem.również.zasadę.chronologicznego.ułożenia.poszczególnych.koncepcji,.tj..od.najstar-
szej.mi.znanej.do.najnowszych..Nie.unikam.również.przedstawienia.etymologii.tzw..ludowych.

-1-
Próby wyjaśnienia etymologii nazwy miasta

i..Jedną.z.najwcześniejszych.prób.wyjaśnienia.pochodzenia.nazwy.„Srebrnego.Grodu”.była.hipo-
teza.Seweryna.Bonera.(postaci.wielce.prominentnej.w.I.Rzeczypospolitej)..Dysponujemy.niestety.tyl-
ko.polskim.przekładem.relacji.z.1534.roku,.zatytułowanej.w.oryginale.Descriptio originalis civitatatis 
ilkussiensis, villae Sarcze et capitaneatus rabsztynensis et limitum ejus per Sewerinum Bonar. W.tłu-
maczeniu.księdza.J..Wiśniewskiego.znalazł.się.w.niej.fragment:.(...).pole przypada zaras podle Ody-
nowa, który Odynów 4 teraz nazwano Starczynowem, która ściana wypada podle niego jest tera Il-
kusz nazwano kędy grunt własny woluntarski y to miasteczko kędy zburzone co się Głogówek5 poło-
żył teraz między rabsztynem, boć dopiero ci przyszli Wardejowie z zimnego zachodu6  y potym przy-
szli od Bytomia Bytomczycy zwani za temi skarbami y nazwano Ilkusz.bo na ten czas strzelano z.kusz 
(...) (ks..J..Wiśniewski,.1933,.s..190)..

ii..Z.początku.dwudziestego.wieku.pochodzi. interpretacja.Szymona.Matusiaka,.wiążąca.etymo-
logię.nazwy.Olkusza.z.początkami.górnictwa.kruszcowego..(...).Jakie jest pochodzenie i pierwotne 
znaczenie tej nazwy? Nazwa niewątpliwie obca, gdyż na podstawie języka polskiego w ogóle żadne-
go słowiańskiego nie może być należycie objaśniona, a skoro obca, to najprędzej niemiecka (...). W 
średniej niemczyźnie mamy mianowicie wyraz „hüle” (= starogórnoniemieckiemu „huli”) w znacze-
niu „Hőhle” t.j. „jama, dziura”, zwana w kopalni, jak wiadomo, szybem (...). po niemiecku brzmia-
ła więc pierwotna nazwa Olkusza to Hokus, to Höhlkus, to Holkus. ponieważ dawni polacy zwykli 
byli początkowe „h” obcych wyrazów opuszczać (niedomawiać), a obce s wymawiać jako „sz” (...), 
więc nazwa, o którą chodzi, musiała w naszych ustach przybrać brzmienie: ilkusz, Elkusz, Olkusz, a 
że pierwotnie na początku wyrazu było „h” świadczy dokument z roku 1262, w którym nazwa brzmi 
„hilcus”. znamy nie tylko pochodzenie, ale i pierwotne znaczenie pierwszej części tej nazwy: oznacza 

3. .Tylko.raz,.w.tomie.Bibliografii….doprowadzonej.do.roku.1958,.wymieniona.jest.w.związku.z.zagadnieniem.tego.artykułu.publikacja..
S..Matusiaka.pt...Z.dziejów.języka.naszego.i.naszej.kultury,.Lwów.1918..Przedstawiona.zostanie.ona.poniżej.

4. .Zwraca.uwagę.przedziwna.nazwa.miejscowości.–.przyp..autora.
5. .Nie.wiadomo.gdzie.się.ów.Głogówek.znajduje.
6. .Kolejna.dziwna.nazwa.w.tekście.autora.z.XVI.wieku.
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ona „jamę, dziurę, szyb kopalni” (...). przejdźmy teraz do drugiego wyrazu tej nazwy – brzmi on pier-
wotnie, jak już wiemy, „kus”, później „kusz”; tamto brzmienie jeszcze obce, to już nasze, jak świad-
czy „sz” zamiast „s”. Wyraz „kusz” zachował się w naszym języku do tej pory (...). Dawniej oznaczał 
„kusz”, jak można przekonać się u Lindego, także „kubek, puchar, czarę” (...). Brzmiał ten wyraz u 
nas także *kawusz, skąd ruskie kawusz., tudzież kousz i kausz (...); to ostatnie w zdrobnieniu znaczy 
kauszyk. Źródło tego wyrazu to łaciński wyraz covus (cavus), brzmiący także cous (...). ponieważ po 
łacinie wszystko jedno, czy się powiedziało cava (cova), czy cavus (covus), czy też nawet cavum (no-
vum) (...), więc nic dziwnego, że obok cava (cavia, cavea) w znaczeniu „chaty nad szybem” napoty-
kamy tutaj w tem samem znaczeniu także cus = cous = covus. poznaliśmy tedy i drugą część nazwy 
Hülkus, Höhlkus, Holkus: wszystko razem więc to tyle, co nasza „chata nad szybem” (...).(S..Matu-
siak.1918,.s..126–129).

iii..Kolejna.przytaczana.przeze.mnie.próba.wyjaśnienia.etymologii.nazwy.Olkusza.pochodzi.od.
Mariana.Kantora-Mirskiego..Jest.to,.co.ciekawe,.próba.powiązania.etymologii.nazwy.tego.miasta.z.
źródłosłowem.semickim..Zarys.wywodów.autora.podaję.poniżej..

Nazwa Olkusz w ciągu wieków przechodziła pod względem brzmienia różne zmiany. W Xii i Xiii wie-
ku miejscowość zwała się Elkusz i Jelkusz – od XiV do XVi wieku ilkusz – w XVii wieku iłkusz – wresz-
cie Olkusz . W potocznej mowie w gwarze ludowej zwał się również Hilkusz (M..Kantor–Mirski.1936,.
s..11)..Trudno.stwierdzić,.skąd.autor.wziął.nazwę.Jelkusz.oraz.Iłkusz..Nazwę.Hilkusz.potwierdzają.inne.
źródła..T..Kantor-Mirski.wysuwa.również.przypuszczenie,.że.miasto.założyli.Fenicjanie..Nic łatwiejszego 
jak nazwę tę wyprowadzić z języka fenickiego. Wszak fenicki „El” to po polsku: pan, bóg; „-kusz” to 
znów po polsku: kuć krajać. Stąd Olkusz to „miejsce pana, który kuje”. Autor.pisze.dalej,.że.są.i.tacy,.
którzy w starożytnym karrodunum chcą widzieć nasz Olkusz (M..Kantor-Mirski.1936,.s..12)..Następ-
nie.daje.autor.wywód.etymologiczny.nazwy.Karrodunum.z.języka.fenickiego..Pewne,.że.autor.nie.znał.
dzieła.Rasziego.(nie.omieszkałby.z.niego.skorzystać)..Dzisiaj,.po.publikacji.wspomnień.Mosze.Berge-
ra,.prawie.na.pewno.wiemy.skąd.M..Kantor-Mirski.zaczerpnął.inspiracje.dla.swojej.teorii..Szkoda.tyko,.
że.prawdopodobnej.drogi.swoich.inspiracji.nie.przytoczył.w.swojej.pracy.(por..M..Berger.2005,.s..5).
Warto.tutaj.jednak.nadmienić,.że.podejmowano.w.literaturze.naukowej.próby.utożsamienia.gór.

Asciburgius.(Askiburgion),.znanych.z.Geografii.Ptolemeusza,.z.pasmem.Wyżyny.Krakowsko–Często-
chowskiej..Miasto.Karrodunum.na.mapach.Ptolemeusza.leży.zaś.w.bezpośrednim.sąsiedztwie.tego.
pasma.górskiego.(J..Piaskowski.1962,.s..311-.329).

iV. Próbę.wyjaśnienia.etymologii.nazwy.zawdzięczamy.również.Danucie.Molendowej,.wybitnej.ba-
daczce.dziejów.przemysłu.wydobywczego.i.hutniczego.w.regionie.olkuskim.i.w.całej.średniowiecznej.
Polsce..pochodzenie nazwy nie jest wyjaśnione. Najbardziej prawdopodobny wydaje się jej związek z 
terminem „ił, „ilasty”, od którego utworzono czeskie „Jilove” i „Jihlava”, nazwy dwóch średniowiecz-
nych ośrodków górnictwa złota i srebra.(D..Molenda.1978,.s..151).

V..W.ujęciu.językoznawcy.S..Rosponda.(...) nazwa Olkusz nie jest całkowicie jasna. prawdopodob-
nie jest pochodzenia obcego (niem.). Może zapisy z nagłosowym Hil– oddają niemieckie nazwy Hilko, 
Hilke, Hilkmann; a to pochodzi od germ. Heldiz, starosaskie hild = „walka” (por. Hildebrand i inne 
liczne złożenia niem. nazwisk). Obcy nagłos Hilk- ulegał różnym przeinaczeniom, spolszczeniom: Hil-
kusz – ilkusz lub Elkusz, Lkusz i wreszcie Olkusz. Nagłos olk– najbardziej wydawał się rodzimy, polski. 
(...) Ludność wymawia stary uolkus (S..Rospond.1984,.s..262).
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Vi..Językoznawca.K..Rymut.pisze.z.kolei:.Olkusz miasto w woj. katowickim. Dokumenty historycz-
ne z Xiii w. przekazują formę Lcuhs - 1257, Hilcus – 1262, później pojawiają się zapisy Helcus – 1301, 
Ylcus – 1314, Elcus – 1409, Olkusz - 1462. postać ilkusz spotyka się jeszcze w XViii w. chronologia 
zapisów wskazuje, że dzisiejsza forma Olkusz jest wtórna, starszymi były ilkusz, Hilkusz, Olkusz - ety-
mologia nazwy nie jest jasna (.K..Rymut.1987,.s.171).

Vii..W.ujęciu.kolejnego.językoznawcy:.Olkusz,.kat.: Lcuhs (!) 1257 kMłp..I.53, fals; Hilcus 1262 
kMłp i 58. fals; Helcus 1301 zDM i 12; de ilcus 1314 rmk 301. S. 33; de Elcus 1409 Hel ii 1233; 
Olkusz 1462 Hel ii 3694. – N. niezbyt jasna, prawdopodobnie niemiecka (podkreślenie.D..Rozmus). 
Wskazują na to formy z zakończeniem  -usz, w których dopatrywać się można niem. członu  -hūs. Był 
on przejmowany regularnie, zarówno w apelatywach jak i w n. m., -uszl –us, por ap. wykusz, ratusz, 
zamtuz; n. m. kasparus, Hejtus (na pomorzu Gdańskim). przejęcie z - u – wskazuje, że n. została prze-
jęta przed dyftongizacją – ū - > au. W i członie (na podstawie zapisów źródłowych) mogło znajdo-
wać się śwn. ëlch `łoś` lub śwn. ilke, illeke `tchórz`, a wówczas śwn. ë lub i ~ pol. ile przed l, śwn. 
ch, k ~ pol. k, śwn. hūs ~ pol. – us(z) z zanikiem h– w nagłosie iL członu. Okresowo n. zapisywana z 
protetycznym h-. Niejasna pozostaje zmiana il, el > ol. Być może doszło tu do wyrównania do nazw 
z przegłoszonym e > o (tzw. fałszywy przegłos) (.B..Czopek.–.Kopciuch.1995,.s..76-77)..
Trzy. ostatnie. przykłady. interpretacji. pochodzenia. nazwy. zawdzięczamy. profesjonalnym. języko-

znawcom..Widać,.z.jak.różnych.przesłanek.wychodzą.S..Rospond,.S..Matusiak.i.B..Czopek–Kopciuch..
Kolejny.bardzo.znany.językoznawca.K..Rymut.w.ogóle.nie.ustosunkowuje.się.do.zagadnienia.etymo-
logii.nazwy.miasta.

Viii. Dzięki.uprzejmości.prof..A..Bańkowskiego.umieszczam.w.niniejszej.pracy.nie.publikowany.
wywód.etymologiczny..Według.słów.cytowanego:.rozwój: Lkusz – ilkusz – Elkusz – Olkusz można 
uznać za całkiem typowy na tle nazw o podobnym nagłosie. takie wyjściowe Lkusz rodzimym być 
nie może. trzeba by je uznać za skrót z Wilkusz od wilk, historycznie nieprawdopodobny. Sensowne 
byłoby łkusz, w związku z łkać (...), przymiotnik dzierżawczy od imienia łkuch. Ale stąd czekane 
Ołkusz!.(informacja.ustna.–.autoryzowana).

iX. Na.koniec.można.wymienić.tzw..ludowe.wyjaśnienie.nazwy.miasta,.łączące.ją.z.kurzem,.w.sen-
sie.okrzyku:.„Oj!.Kurz!”.Oczywiście.zakończenie.słowa.„kurz”.ulegało.ubezdźwięcznieniu,.przecho-
dząc..z.urz.w.usz.co.daje.formę.„Olkusz”..Wyjaśnienie.to.mogło.powstać.w.okresie,.gdy.uwolnio-
ne.przez.rabunkową.gospodarkę.zasobami.leśnymi.piaski.utworzyły.słynną.Pustynię.Błędowską.oraz.
mniej.znaną.(poza.regionem.Olkusza).Pustynię.Starczynowską.

Jak.widać.z.przedstawionego.powyżej.zestawienia,.istnieje.wiele.wywodów,.które.jednak.nie.do-
cierają.do.sedna.problemu..Próbując.dociekać.źródeł.jego.powstania,.natykamy.się.na.prawdopo-
dobną.przyczynę,.którą.może.być.niezrozumiała.średniowieczna.forma.zapisu.nazwy.miasta.
Rok. 1257.. Książe. Bolesław.Wstydliwy. nadaje. klasztorowi.w. Zawichoście. dwie. grzywny. auri in 

plumbo in.lcuhs.–.wzmianka.zawarta.w.Kodeksie.Dyplomatycznym.Małopolski I.nr.53.
Rok.1262..Określenie.Hilcus.-.wzmianka.zawarta.w.Kodeksie.Dyplomatycznym.Małopolski.I.nr.58.
Obydwa.przedstawione.powyżej.dokumenty.są.XIV–wiecznymi.fałszerstwami.opartymi.jednak,.

jak.ustalili.historycy,.na.wcześniejszych.i.autentycznych.zaginionych.przywilejach.(D..Molendowa.
1978,.s..149).
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Rok.1299..Król.Wacław.II.ma.odstąpić.księciu.Władysławowi.Łokietkowi.żupy.suppam suem in Il-
cus -.informacja.zawarta.w.Kodeksie.Dyplomatycznym.Wielkopolski.II.nr.818..Z.tego.samego.roku.
pochodzi.mieszczanin.Henryk.z.Olkusza.Henricus civis de Olkusz.-.informacja.zawarta.w.Kodeksie.
Dyplomatycznym.Małopolski.I.nr.131.
Wiek.XIV..Występuje.wiele.form.nazwy,.m.in.:
• Helcus -.forma.zapisana.w.1301.roku,.przytoczona.w.Zbiorze.Dokumentów.Małopolskich.I.nr.12.
• De Ilcus -.forma.zapisana.w.1314.roku,.przytoczona.w.wydaniu.Najstarszych.ksiąg.i.rachun-
ków.miasta.Krakowa.od.1300.do.1400,.t..I.i.II,.wyd..F..Piekosiński,.301..S..33.

Lata.1333-70..Kazimierz.Wielki.otoczył.murem.(odbudował).castrum.Hilkus.-.informacja.z.Kroni-
ki.Polskiej.Janko.z.Czarnkowa,.przytoczona.w.Monumenta.Poloniae.Historia,.t..II,.s..625.oraz.for-
ma.zapisana.w.zdaniu:.Nyco[laus] Albrant consules civitas Ylkus singulis et uiniversis.(B..Wyrozum-
ska.1959,.s..57)..
Wiek.XV..Występuje.kilka.form.nazwy.miasta,.w.tym.kontynuacja.zapisu.wcześniejszego,.czyli.Ilkus,.

forma.Ilcusz.oraz.Elkus..Nazwa.ta.pojawia.się.m..in..w.opisie.miasta,.w.którym.wspomniano.dom.oraz.
łaźnię.w.obrębie.murów.miejskich.intra muros civitatis Ilcussiensis,.informacja.zawarta.w.Zbiorze.Do-
kumentów.Małopolskich.s..151.dok..nr.115.oraz.s..358.dok..281.(J..Widawski.1973,.s..321).
Formy.nowożytne..W.tym.przypadku.możemy.mówić.o.współwystępowaniu.różnych.form.zapisu.

nazwy.–.obok.formy.Olkusz.jeszcze.w.XVIII.wieku.występują.formy.typu.Ilkusz.
Najciekawszym.natomiast.moim.zdaniem.zapisem.nazwy.miasta.jest.forma.pochodząca.z.dzieła.Geo-

rgiusa.Agricoli..Tenże.w.swoim.dziele.De veteribus et novis metalis.wspomina.o.„znakomitej kopalni po-
łożonej pomiędzy rzekami pilzą a Wisłą, którą polacy, lud szczepu Wenedów zamieszkujący tę okolicę, 
zwykli nazywać Elkosch”.(cyt..z.dzieła.Agricoli.w.polskim.tłumaczeniu.za:.A..Krupkowski.1957,.s..202)..
Przedstawione.w.tym.zestawieniu.przykłady.oczywiście.nie.wyczerpują.całego.bogactwa.wszyst-

kich.wariantów.zapisu.nazwy.Olkusz..Nie.do.wszystkich.również.dotarłem..

Przyjrzyjmy.się.jeszcze.żydowskiej.etymologii.nazwy.Olkusz.7.W.2010.roku.minie.40.lat.od.ukazania.się.
w.„Slavia Atiqua” artykułu.R..Pytla.pt..Wzmianka o Olkuszu oraz o kopalniach złota, srebra i soli z Xi wie-
ku (R..Pytel,.1970)..Po.latach.wiemy.już,.że.ta.cenna.publikacja.nie.została.wykorzystana.w.sposób.nale-
żyty..Pierwsza,.i.jak.dotychczas.jedyna,.monografia.Olkusza.(Dzieje.Olkusza.i.regionu.olkuskiego.1978),.
nie.wspomina.w.ogóle.o.tym.źródle,.chociaż.ukazała.się.osiem.lat.po.artykule.R..Pytla..W.Słowniku ety-
mologicznym miast i gmin prL.pierwszą.data.wiązaną.z.Olkuszem.jest.rok.1257,.czyli.dopiero.druga.po-
łowa.wieku.XIII.(S..Rospond.1984,.s.262-3).8.Wynika.to,.jak.sądzę,.z.niepełnego.obiegu.informacji.9

Z.artykułu.R..Pytla.wynika,.że..pierwsza..wzmianka.w.dziejach.dotycząca.Olkusza.pochodzi.ze.źródła.
hebrajskiego.z.XI.w..Zawdzięczamy.ją.nieznanemu.kupcowi.żydowskiemu.(radanicie),.który.przekazał.in-

7. O.ile.oczywiście.nazwę.miasta.z.obszaru.występowania.wpływów.kultury.i.języków..semickich.takich,.jak.starożytny.akadyjski,.hebraj-
ski,.fenicki,.ugarycki,.kananejski,.aramejski,.chaldejski.czy.też.asyryjski,.syriacki.i.arabski.można.nazwać.w.ogóle.żydowską..Chodzi.o.
nazwę,.która.mogła.być.przejęta. i.może.nawet.poprzedzać.uchwytne.w.opisie.historycznym.osadnictwo.plemion.ludów.semickich.
zachodnich.i.północno-zachodnich...A.nastąpiła.ona.najprawdopodobniej.po.rozpadzie.przed.wieloma.tysiącami.lat.(9-7.tyś,.mówi.się.
o.jeszcze.odleglejszym.okresie.ale.nikt.na.ogół.nie.kwestionuje.tego.pierwotnego.związku).archaicznej.wspólnoty.języków.plemion.z.
których.wyodrębniła.się.później.rodzina.języków.indoeuropejskich.(sic!).i.języków.semickich. 

8. W.tym.słowniku.znajduje.się.też.błędna.informacja.jakoby.Olkusz.leżał.nad.Rabą,.co.jest.prawdopodobnie.omyłką.drukarską..Rzeczka.
nazywa.się.Baba..Kronikarz.Jan.Długosz.stwierdza.pod.datą.1184.istnienie.probostwa.w.Olkuszu..Dochodami.z.niego.był.uposażony.
każdorazowy.kantor.kolegiaty.św..Floriana.na.Kleparzu,.obecnie.w.Krakowie..Niestety,.oryginalne.dokumenty.z.tego.czasu.już.się.nie.
zachowały.i.wzmianka.Długosza.jest.tutaj.jedyną...

9. A.szkoda,.tym.bardziej,.że.publikacja.ta.była.konsultowana.przez.wybitnego.orientalistę.prof..T..Lewickiego..Wspomina.on.o.niej.jeszcze.
po.kilkunastu.latach,.traktując.jednak.ustalenia.R..Pytla.jako.informację.ustną.(T..Lewicki,.1988,.s..84).
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formacje.o.Olkuszu.i.jego.kruszcach.Rabbiemu.Szlomo.Ben.Icchaqowi.znanemu.jako.Raši.10.Tenże.zmie-
ścił.ją.w.swoim.komentarzu.do.Biblii.i.Talmudu..W.Księdze.Proroka.Nahuma.wspomniany.Raši.przy.sło-
wach.„Wyrok.na.Niniwę”.zapisał.„Ha-̉Elqoši - jest to miasto w państwie BLWWNJH, które należy do ziemi 
izraela, choć leży poza granicami ziemi izraela. i wiedz, że są tam rudy złota, srebra (...).”.(R..Pytel.1970,.
s..173-174)..Ha.w.nazwie.miasta.to.hebrajski.przedimek.określony,.końcówka.i.służy.zaś.do.oznaczenia.
przynależności.do.plemienia,.narodu.a.także.określonego.miejsca..Nieco.wcześniej,.jak.zauważył.R..Py-
tel,..pisze.też.Raši.w.swoim.komentarzu.nazwę.biblijnego.miasta.bez.przedimka.określonego.czyli.w.for-
mie.̉Elqoš.(R..Pytel.1970,.s..174).

-2-
Analiza średniowiecznego zapisu ortograficznego

W.najstarszej.fazie.zapisu.nazw.własnych,.które.pojawiają.się.w.średniowiecznych.dokumentach,.wy-
korzystywano.wyłącznie.litery.łacińskie..Oczywiście,.adaptacja.niedostosowanego.do.potrzeb.języka.pol-
skiego.alfabetu.nastręczała.ogromnych.trudności,.prowadziła.do.przeinaczeń.i.nieporozumień..S..Ro-
spond.zestawił.na.podstawie.rozlicznych.dokumentów.średniowiecznych,.w.tym.obcych,.wzory.graficz-
ne,.dzięki.czemu.możemy.poznać.najstarsze.sposoby.zapisu.poszczególnych.głosek.w.trudnym.procesie.
dostosowania.niektórych.języków.słowiańskich.do.łacińskiego.systemu.zapisu.(.S..Rospond.1957)..
Jednym.z.pierwszych.dokumentów.zawierających.już.ponad.400.polskich.nazw.osobowych.i.wła-

snych.jest.wspomniana.powyżej.Bulla.papieża.Innocentego.II,.wysłana.do.biskupa.gnieźnieńskiego.
w.roku.1136.(Z..Klemensiewicz..1974,.s..31)..Na.podstawie.tego.dokumentu.możemy.przedstawić.
najstarsze.zwyczaje.językowego.zapisu..
Jeżeli.zastanowimy.się.nad.zapisem.końcówki.nazwy.miasta.możemy.przyjąć,.że.występujące.w.zapisie.

łacińskim.na.końcu.wyrazu.s.może.odpowiadać.zarówno.s.jak.i.š.(sz).(Z..Klemensiewicz.1974,.s..92)..W.
młodszych.zapisach.występuje.podobne.rozróżnienie..Nie.przesądza.to.oczywiście.o.pierwotnym.brzmie-
niu.głoski.kończącej.nazwę.miasta,.jednakże.późniejszy.zwyczaj.językowy.wyraźnie.zaczyna.wskazywać.
na.š (sz).a.nie.s.Dowodzą.tego.młodsze.formy.zapisu.nazwy.miasta,.gdzie.w.końcówce.wyrazu,.pod.
wpływem.niemieckim,.dla.oznaczenia.głoski.š.stosowano.często.trójznak.sch (Z..Klemensiewicz.1974,.s..
95)..Prowadzi.to.do.wniosku,.że.dzisiejsza.końcówka.nazwy.miasta.jest.pierwotna.i.poprawna....
Jeżeli.podejmiemy.się.analizy.ortograficznej.pierwszego.członu.nazwy.miasta,.staniemy.wobec.kilku.

problemów..Przede.wszystkim.zapis.Lcuhs.wskazuje.nam.na.dość.niezrozumiałą.zbitkę.spółgłoskową.
Lc.(oczywiście.chodzi.tutaj.o.zbitkę.Lk)..Zarówno.forma.„il”.jak.i.„el”.wydaje.się.być.próbą.wokalizacji.
tej.trudnej.do.wymówienia.zbitki.spółgłoskowej..Oczywistym.wydaje.się.łatwiejsze.wymówienie.nazwy.
Ilkusz.bądź.Elkusz.od.Lkusz..Występujące.w.zapisie.polskim.„e”.bądź.„i”.można.uznać.za.rodzaj.protezy.
językowej.na.gruncie.polskim.11.Co.zrobić.jednak.z.pierwszą.zapisaną.wzmianką.o.Olkuszu.(Ha-̉Elqoš).
w.hebrajskim.manuskrypcie?.Czy.oznacza.ona.zanotowanie.na.obcym.gruncie.i.to.tak.bardzo.wcześnie.
protezy.językowej?.Wydaje.się.to.mało.prawdopodobne..Jeżeli.jednak.przyjmiemy.takie.założenie,.co.
zrobimy.z.kolei.z.kolejną.formą.nazwy.>.Hilcus,.w.której.poza.„protezą”.pojawia.się.„H”?
Biorąc.to.wszystko.pod.uwagę.postanowiłem.zanalizować.dla.wielu.fantastyczną.hipotezę.mó-

wiącą,.że.nazwę.swoją.Olkusz.zawdzięcza.biblijnemu.pierwowzorowi,.czyli.miastu.proroka.Nahuma.

10..W.mianowniku.nazwisko.uczonego.żydowskiego.piszę.jako.Raši,.w.odmianie.spolszczam.to.nazwisko,.np..Rasziego.
11.Np..Lgota.-.stare.formy.zapisu.Elgota,.Ilgota.oraz.wariant.Ligota.(uwaga.ustna.prof..A..Bańkowskiego;.jednakże.nie.we.wszystkich.
przypadkach.zapisana.proteza.przechodzi.do.wymowy,.jak.widać.chociażby.w.przykładzie.powyżej..
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W.tym.celu.konieczne.jest.przybliżenie.zagadnienia.identyfikacji.biblijnego.Ha-’Elqoš..Jest.to.do.dzisiaj.
nierozwiązany.problem.biblistyki..Kontrowersje.co.do.położenia.miejscowości.pojawiły.się.już.u.autorów.
starożytnych..Lokowano.ją.w.Palestynie.(m..in..w.Galilei),.w.Fenicji.(ok..30.km.na.południe.od.Tyru).oraz.
nieopodal.Mosulu.w.dzisiejszym.Iraku.(R..Pytel.1970,.s..174;.por..też.Dictionnaire.Encyclopedique.de.la.
Bible.1987,.s..406.słownik.biblijny.wymienia.w.Iraku.village.d’Alqoš)..Owo.miasto.w.Iraku.przynajmniej.
od.XVI.wieku.uznawane.jest.za.miejsce.pochowku.proroka.Nahuma.12..
Zatem.przynajmniej.trzy.wspomniane.powyżej.miejscowości.mogą.pretendować.do.miana.biblijnego.

Ha-’Elqoš..Prorok.Nahum.żył.w.VII.wieku.p.n.e..W.swojej.księdze.przepowiadał.zniszczenie.Niniwy.i.w.kon-
sekwencji.państwa.asyryjskiego.(Praktyczny.Słownik.Biblijny.1994,.s.782-783)..Nazwa.miasta,.z.którego.po-
chodził.prorok,.pojawia.się.w.Biblii.tylko.raz.w.formie..Nahum.Elkoszyta.(Nahum.-.mieszkaniec.miasta,.po-
chodzący.z.miasta:.’elqōš].
Według.R..Pytla,.w.komentarzu.w.dziele.Rasziego.nastąpiła.identyfikacja.biblijnej.miejscowości.z.za-

słyszaną.nazwą.polskiego.miasta,.która.wykazywała.w.jego.mniemaniu.fonetyczną.zbieżność.(R..Pytel.
1970,.s..174)..Warto.tutaj.jednak.zwrócić.uwagę.na.to,.że.średniowieczny.komentator.nie.próbował.
transkrybować.obcego.słowa.przy.pomocy.liter.języka.hebrajskiego..Gdyby.tak.postąpił,.mielibyśmy.
paleograficzny.zabytek,.którego.interpretacja.fonetyczna.byłaby.trudna.(aczkolwiek.nie.beznadziejna)..
F..Kupfer.oraz.T..Lewicki.przytoczyli.w Źródłach hebrajskich do dziejów Słowian i  niektórych innych lu-
dów środkowej i wschodniej Europy zasady.transkrypcji.(czy.raczej.zwyczaje.językowe).nazw.słowiań-
skich.na.alfabet.hebrajski.(F..Kupfer,.T..Lewicki.1956,.s..8.–.17)..Jednakże.Raši.(Salomon.Icchaki.ok..1040.
–.1105).użył.nazwy.biblijnej..Jest.to.o.tyle.interesujące,.że.w.XI-,.XII-,.XIII-wiecznych.tekstach.rabinicz-
nych,.między.innymi.właśnie.w.dziele.Rasziego,.odkryto.liczne.glossy.słowiańskie.(słowiańskie.formy.
wyrazowe.lub.fonetyczne,.E..Geller.1994,.s..26)..Oznacza.to,.że.autor,.który.stykał.się.już.wcześniej.z.
problemem.oddania.obcej.nazwy.zapisem.języka.hebrajskiego,.tym.razem.nie.podjął.takiej.próby..
Język.hebrajski.pierwotnie.nie.posiadał.systemu.zapisu.samogłosek..Jednakże.aby.prawidłowo.prze-

czytać.tekst.musi.on.być.zwokalizowany,.czyli.wprowadzony.weń.zostaje.system.znaków.oznaczają-
cych.samogłoski...
W.tekście.hebrajskim.księgi.Nahuma,.zwokalizowanym.w.systemie.tyberiackim.(wytworzonym.pomię-

dzy.VI.a.VIII.w.n.e..przez.tzw..Masoretów),.w.pierwszym.członie.nazwy.miasta.pojawiają.się.następują-
ce.znaki.samogłoskowe:.kāmes.–.wymawiane.w.tym.wypadku.w.hebrajskim.przedimku.określonym.(ha).
jako.„ā”.i.segôl.–.prowadzący.do.wymawiania.hebrajskiej.litery.-’alef,.należącej.do.tzw..spółgłosek.sła-
bych,.jako.„e”..Litera.hebrajska.l.–.lamed.posiada.znak.šwà,.oznaczający.brak.samogłoski..Osobliwości.
najstarszych.zapisów.nazwy.miasta.możemy.zatem.próbować.wytłumaczyć.nawiązując.do.języka.hebraj-
skiego..Przemiana.nieznanego.na.gruncie.słowiańszczyzny.dźwięku.„q”.na.„k”.zapisywane.łacińskim.„c”.
wydaje.się.być.oczywista.

Lcuhs.–.forma.zapisu.pozbawiona.przedimka.określonego.ha.oraz.hebrajskiegỏalef.(a)..Późniejsze.for-
my.zapisu.nazwy.można.by.traktować.jako.nazwę.wyjściową.„lcuhs”.z.dodanymi.protezami.językowymi.
„I”,.„E”,.„Y”,.czy.w.ostatecznej.formie.„O”.lub.gwarowe.„Ło”-lcus..Co.jednak.zrobić.z.„H”.występującym.
w.przedimku.hebrajskim.oraz.w.zapisie.Hilcus.i.Helcus?

12..W.Instytucie.orientalistyki.UJ.pracował.do.niedawna.lektor,.Irakijczyk,.z.zawodu.aktor,.który.bywał.w.tej.miejscowości..Na.stronach.
Internetu.http://www.aina.org/martyr.htm.można.znaleźć.informacje.o.masakrze.ludności.tzw..asyryjskiej.w.1829.r..(chrześcijanie.ob-
rządku.wschodniego).w. rejonie.miasta.Alqush,.której.dopuścili. się.Kurdowie..Na. innej.http://www.assyrianinfo.com/zend0413.htm.
znajdujemy.informacje.o.wydarzeniach.lokalnych.w.północnym.Iraku.w.których.brał.udział.biskup.miasta.Alqush.(17.marca.1998.roku)..
Por..też.hasło.„Arbela”,.[w:].Słownik.Chrześcijaństwa.Wschodniego,.1998,.s..41-42.
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Hilcus.–.forma.zapisu,.w.której.nietypowe.dla.języka.polskiego.następstwo.krótkiej.samogłoski.„a”.
oraz.słabej.spółgłoskỉalef.(a).wokalizowanej.na.„e”.(czyli.zbitka.„ae”).uległo.ściągnięciu..

Elkus.–.forma,.w.której.zachowała.się.wymowa.hebrajskiegỏalef.jako.„e”.przed.„l”..Słownik.języ-
ka.polskiego.na.41.stronach.podaje.wyrazy.zaczynające.się.od.„e”,.przy.czym.żaden.z.tych.wyrazów.
(poza.okrzykiem.„ech!”).nie.jest.pochodzenia.polskiego.(Słownik.Języka.Polskiego.1978,.s..514.–.555).

ilcus.–.forma,.która.może.być.konsekwencją.ściągnięcia.głosek.(por..Hilcus).
Ylkus.–.forma,.w.której.„y”.oznaczać.może.zarówno.„i”.jak.i.„y”..Oba.przypadki.tego.rodzaju.za-

pisu.głosek.odnotowuje.się.w.Bulli Gnieźnieńskiej oraz.w.młodszych.kazaniach świętokrzyskich (Z..
Klemensiewicz.1974,.s..92.–93).
Musimy.teraz.spróbować.odpowiedzieć.na.pytanie:.czy.jest.możliwe.powstanie.i.przetrwanie.to-

ponimu.hebrajskiego.w.Polsce?.Do.poparcia.takowej.tezy.wiodą.następujące.pośrednie.przesłanki..
.Pierwsza.kwestia.związana.jest.z.danymi.językowymi,.o.których.wspominałem.już.powyżej..Bada-

nia.w.tej.materii.toczą.się.od.XIX.wieku,.zgromadzono.bogaty.materiał.leksykalny,.który.wskazuje.na.
bardzo.wczesne.kontakty.języków.słowiańskich.z.językiem.hebrajskim..Powstała.też.zdumiewająca.
hipoteza,.wywodząca.pierwotny.język.Jidysz.z.podłoża.słowiańskiego..Paul.Wexler.(profesor.języko-
znawstwa.na.kilku.uczelniach,.w.tym.w.Izraelu).opublikował.w.1991.roku.dysertację.pod.tytułem.
Yidish – the Fifteeth Slavic Language. A Study of patial Language Shift from Judeo-Sorbian to Ger-
man.13.Stara.się.on.w.niej.udowodnić,.że.pierwotnie.język.Jidysz.był.mieszanym.językiem.(lub.socjo-
lektem).judeołużyckim,.który.następnie.uległ.germanizacji.(E..Geller.1994,.s..28)..P..Wexler.postawił.
sobie.bardzo.ambitne.zadanie..Aby.scharakteryzować.zakres. jego.poszukiwań,.pozwolę. sobie.na.
cytat:.the field of Judeo–Slavic linguistics seeks to recover the distinctive Jewish features of the Slavic 
speech of the Greek, iranian, turkic and possibly Aramaic Jews who created the Judeo–Slavic civiliza-
tions.(sic!.–.moje.podkreślenie) that took root in scattered locales between the Elbe and Dniepr rivers 
before the arrival of the Ashkenazic and Sephadic Jews in the 10th and 15th centuries respectively14 
(P..Wexler.1993,.s..201). .
Kolejną.kwestią.jest.poświadczone.w.źródłach.występowanie.w.X.i.XI.wieku.gmin.żydowskich.w.

Europie.środkowowschodniej..Najstarsze.ślady.źródłowe.wiążą.się.z.listem.Chasadaja.ben.Szaprut.
do.władcy.Chazarów..W.liście.tym.wspomniani.są.tajemniczy.Gebalim,.którzy.są.w.ujęciu.tego.do-
kumentu.ludem.słowiańskim..Wokół.tego.źródła.pojawiło.się.kilka.hipotez..Już.chociażby.umiesz-
czenie.go.w.Monumenta polonie Historica świadczy.o.przynajmniej.pośrednim.wiązaniu.tego,.przy-
puszczalnie.X-wiecznego. listu. z.najstarszymi.dziejami. Polski. (Monumenta.Polonie.Historica.1864,..
s..51–83)..Najobszerniejsze.próby.wyjaśnienia,.kim.byli.Gebalim,.zawdzięczamy.Teofilowi.Emilowi.
Modelskiemu.(T..E..Modelski.1910)..Nowszą.interpretację,.wiążącą.ten.lud.z.Hawelanami,.zawdzię-
czamy.Krzysztofowi.Tomaszowi.Witczakowi.(K..T..Witczak.1994,.s..5–19)..W.istocie.list.ten.poświad-
cza.obecność.Żydów.we.wczesnym.średniowieczu.na.obszarach.środkowej.Europy,.a.także.ich.zdol-
ność.przemierzania.tych.terenów.w.kierunku.na.wschód.do.państwa.Chazarskiego..Materialnym.śla-
dem.transeuropejskich.kontaktów.handlowych,.w.których.brali.również.(ale.nie.wyłącznie).udział.Ży-

13..Jidysz.–.piętnasty.język.słowiański..Studium.częściowego.przekształcenia.językowego.z.judeo-łużyckiego.na.germański.
14. „Sfera językowych zainteresowań judeosłowiańskich szuka możliwości odtworzenia żydowskich cech wyróżniających język słowiań-

ski Żydów greckich, irańskich, tureckich i, być może, aramejskich, którzy stworzyli judeosłowiańskie cywilizacje wywodzące swoje ko-
rzenie z terenów rozproszonych pomiędzy łabą a Dnieprem, przed przybyciem Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich, kolejno w X i XV 
wieku.” W odniesieniu do niniejszego artykułu, dywagacje p. Wexlera należy rozumieć następująco: Żydzi przybywający z różnych stron 
świata na obszary zamieszkałe przez Słowian, ucząc się języka słowiańskiego, tworzyli dialekty, będące mieszaninami odmian własnych  
dialektów żydowskich z językami swoich nowych gospodarzy.
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dzi,.są.skarby.srebrnych.monet.arabskich,.odnajdywane.na.obszarach.środkowej.Europy.(T..Lewicki.
1972,.s..1-18;.por..też.W..Łosiński.1993,.s..1-40)..Ważnym.wczesnośredniowiecznym.dokumentem.
żydowskim,.posiadającym.znaczenie.w.badaniach.slawistycznych,.jest.tzw..komentarz moguncki.po-
wstały.najprawdopodobniej.w.pierwszej.połowie.XI.wieku..Występujące.w.nim.glossy.słowiańskie.
wyraźnie.świadczą.o.istnieniu.bliskich.związków.natury.handlowej.pomiędzy.Słowianami,.a.Żydami.
mogunckimi.(F..Kupfer,.T..Lewicki.1956,.s..24).
W.XI.wieku.szczególną.uwagę.zwraca.ekonomiczna.ekspansja.kupców.żydowskich,.która.odby-

wała.się.przede.wszystkim.w.kontekście.stosunków.arabsko-europejskich..Chodzi.tutaj.oczywiście.
o.tzw..radanitów.(ar–rādhānīja)..Pozostawiając.na.boku.kontrowersje.dotyczące.pochodzenia.samej.
nazwy.tej.kategorii.kupców.(por..F..Kmietowicz.SSS.tom.4,.s..449).można.stwierdzić,.że.w.okresie.
wczesnego.średniowiecza.pełnili.oni.ważną.rolę.w.wymianie.międzynarodowej,.docierając.do.róż-
nych.części.Europy,.a.nawet.do.Indii.i.Chin.(Ahmad.Nazmi.1998,.s..121-129)..O.tym,.że.ich.możliwo-
ści.były.znaczne.świadczy.dostarczenie.na.dwór.Karola.Wielkiego.w.Akwizgranie.żywego.słonia.imie-
niem.Abul.Abbas.(Ch..Lübke.2001,.s..27),.podarunku.od.kalifa.Haruma.ar–Raszida.(786–809.n.e.),.z.
powodu.Baśni z tysiąca i Jednej Nocy.najbardziej.znanego.ze.wszystkich.kalifów..Radanitą.był.Ibra-
him.ibn.Jakub,.pierwszy.człowiek.w.historii,.który.wspomniał.w.swojej.relacji.o.państwie.Mieszka.I.
(por..Relacja.Ibrahima.ibn.Jakuba.z.podróży.do.krajów.słowiańskich.w.przekazie.Al–Bekriego,.Pomni-
ki.dziejowe.Polski,.seria.II,.t..I,.red..T..Kowalskiego,.Kraków.1946).15.
Na.przełomie.VIII.i.IX.w..wyższe.warstwy.społeczności.Chazarskiej.przyjmowały.islam,.chrześcijaństwo.

lub.judaizm.(A..Mocja.1996,.s..88)..W.czasach.kagana.Obadiego.władcy.Chazarów,.judaizm.stał.się.reli-
gią.dominującą..Inne.źródła.wskazują.już.na.pierwszą.połowę.wieku.VIII,.ok..740.r..(A..Arkhipov.1993,.s..
22)..Ta.okoliczność.stworzyła.dodatkowy.bodziec.(i.to.nie.tylko,.co.warto.podkreślić,.handlowy).dla.kon-
taktów.transeuropejskich..Dla.Żydów.wielkim.wyzwaniem,.które.przez.wieki.rozpalało.wyobraźnię,.było.
poszukiwanie.Dziesięciu.Zaginionych.Plemion.Izraela..Odnajdywano.je.na.całym.świecie:.począwszy.od.
Japonii,.przez.Kaukaz,.Krym,.Afrykę,.Wyspy.Brytyjskie.aż.do.Nowego.Świata.(np..w.Ekwadorze.w.1642.
r.),.w.końcu.i.w.Australii.–.widziano.ich.w.Aborygenach.(A..Unterman.1994,.s..80).16.Każda.informacja.o.
„braciach.w.wierze”.(Żydzi.z.Kaukazu,.Maghrebu).była.również.rozpatrywana.pod.tym.kątem.
Z.Pragi.przez.południową.Polskę.wiodły.szlaki.na.wschód.do.Kijowa..Jak.zauważają.F..Kupfer.i.T..Lewic-

ki,.od.drugiej.połowy.X.wieku.liczne.poselstwa.ruskie.docierały.do.dworu.niemieckiego..Zgodnie.z.ich.przy-
puszczeniami,.przewodnikami.posłów.ruskich.byli.żydowscy.kupcy.znający.język.słowiański,.tzw..Lešon.Ke-
nảan.(F..Kupfer,.T..Lewicki.1956,.s..24-26)..Dalekosiężny.handel.musiał.opierać.się.na.stałych.miejscach.po-
bytu.(popasu).i.składu.towarów,.rozmieszczonych.wzdłuż.szlaków..Bożena.Wyrozumska.w.swoim.studium.
poświęconym.drogom.w.ziemi.krakowskiej.wielokrotnie.wspomina.Olkusz.jako.miejsce.leżące.na.szlakach.
handlowych..Dotyczy.to.co.prawda.czasów.schyłku.wczesnego.średniowiecza,.ale.wynika.to.z.datowania.

15..Prace.nad.różnymi.aspektami.tej.relacji.trwają.dalej..Piszący.te.słowa.bierze.w.tym.również.swój.skromny.udział..Por..Dariusz.Rozmus.
i.Bartłomiej.Sz..Szmoniewski,.Przypuszczalna.wzmianka.o.handlu.ołowiem.w.kronice. Ibrahima. ibn. Jakuba.w.kontekście.znaczenia.
tego.metalu.na.obszarze.wczesnośredniowiecznej.Słowiańszczyzny.–.komunikat.zamieszczony.w.materiałach.z.sesji,.zatytułowanych:.
Relacja.Ibrahima.ibn.Jakuba.o.Polsce,.Krakowie.i.Słowiańszczyźnie.w.60..rocznicę.ukazania.się.wydania.krytycznego.autorstwa.Prof..Ta-
deusza.Kowalskiego,..Uroczysta.Sesja.Komisji.Orientalistycznej.PAN,.Kraków.10.maja.2006.r..–.artykuł.ukazał.się.w.2008.r..pod.tytułem.
Wczesnośredniowieczne.ołowiarstwo.na.terenie.Słowiańszczyzny.a.relacja.Ibrahima.ibn.Jakuba.w.książce.Ibrahim.ibn.Jakub.i.Tadeusz.
Kowalski.w.sześćdziesiątą.rocznicę.edycji,.pod.red..Andrzeja.Zaborskiego,.Kraków.2008.s..89-92..Por..też:.Dariusz.Rozmus,.Bartłomiej.
Sz..Szmoniewski,.Early.Mediewal.Lead.Processing.in.The.Slavic.territories.and.The.Possible.Mention.of.Trade.in.Lead.by.Ibrahim.Ibn.
Yaqub,.Peuce.serie.noua.VI.–.studii.si.cercetari.de.istorie.si.archeologie,.2008,.s..323-330.

16..Społeczeństwa.średniowiecznej.Europy.poszukiwały.z.kolei.od.XII.wieku.legendarnego.państwa.Kapłana.Jana,.ponoć.jednego.z.
Trzech.Króli.lub.jego.potomka,.którzy.odwiedzili.dzieciątko.Jezus..Państwo.to.miało.znajdować.się.gdzieś.na.wschodzie.(S..Kałużyń-
ski.1986,.s..87).
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dostępnych.źródeł.(B..Wyrozumska.1977)..Już.w.latach.30-tych.XX.wieku.Stanisław.Weyman.pokusił.się..
o.rekonstrukcję.tego.szlaku.handlowego..W.jego.ujęciu.biegł.on.przez.teren.południowej.Polski,.wzdłuż.
następujących.miast:.Wrocław.–.Oława.–.Brzeg.–.Opole.–.Bytom.–.Będzin.–.Olkusz.–.Kraków.–.Opatowiec.
(względnie.Wiślica).–.Sandomierz.–.Zawichost.–.Włodzimierz.Wołyński.–.Kijów.(St..Weyman,.Cła.i.drogi.han-
dlowe.w.Polsce.piastowskiej,.Poznań.1938,.s..113;.cyt..za:.T..Lewicki.1956,.s..311)..Najprawdopodobniej.
w.miejscach.popasów.pojawiały.się.gminy.żydowskie.-.wynika.to.niejako.z.natury.rzeczy..Orientalni.kupcy.
chętniej.zatrzymywali.się.w.miejscach.w.których.szanowano.ich.obyczaje.(w.tym.specyficzną.kuchnię,.któ-
ra.zarówno.dla.wyznawców.islamu.i.judaizmu.posiada.pewne.wspólne.cechy,.np..odrzucenie.z.jadłospisu.
wieprzowiny)..Niestety,.nie.wiemy.nic.o.organizacji.takich.gmin..Nawet.samo.określenie.„gmina”.może.być,.
w.kontekście.późniejszych.tego.typu.organizacji.samorządowo-religijnych,.mylące...
Narzuca.się.tutaj.pewna.analogia.dotycząca.okresu.wpływów.rzymskich..Nikt.nie.kwestionuje.ist-

nienia.szlaku.bursztynowego,.można.nawet.z.dużym.prawdopodobieństwem.zrekonstruować.zarys.
jego.przebiegu.(J..Wielowiejski.1981,.s..389–391)..Nie.ma.na.nim.jednakże.ani.jednego.miejsca,.któ-
re.można.by.uznać.za.ewidentne.miejsce.popasu,.wymiany.towarów.itp..Nawet.odkrycia.czy.odkry-
cie.w.przyszłości.skarbu.związanego.z.taką.działalnością.nie.przesądzi.o.wytypowaniu.danego.miej-
sca.na.handlową.„stanicę”..A.że.takowe.musiały.istnieć.wynika.chociażby.z.argumentów.zdrowo-
rozsądkowych,.których.odrzucenie.w.tym.przypadku.nie.jest.możliwe.-.skarby.zaś.dostają.się.do.zie-
mi.z.powodu.różnego.rodzaju.zawieruch.wojennych,.ukrywali.je.zarówno.ci,.do.których.należały.jak.
i.ci,.którzy.je.zrabowali.
Dowodu. na. to,. że. pewne. grupy. ludności. żydowskiej. przebywały. (w. sensie. stałego. zamieszki-

wania). na. ziemiach. obecnej. Polski. dostarcza. informacja. o. chłopcu. żydowskim. z. Przemyśla,. ocalo-
nym.podczas. zawieruchy.wojennej.na.początku.XI.wieku..Wydarzenia. te. łączy. się. z.wyprawą.Bolesła-
wa.Chrobrego.w. 1018. roku,. bądź. odwetowymi.wyprawami. Jarosława.Mądrego.w. latach. 1030/1031..
(F..Kupfer,.T..Lewicki.1956,.s..42-44,.por..też.A..Żaki.1970,.s..386)..
Przedstawienia.ikonograficzne.Żydów.pojawiają.się.na.wykonanych.w.drugiej.połowie.XII.wieku.

słynnych.Drzwiach.Gnieźnieńskich,.które.przedstawiają.wydarzenia.z.końca.X.wieku..Widzimy.tam.
m.in..scenę.wykupu.słowiańskich.niewolników.z.rąk.żydowskich.handlarzy.(scena.nr.8).17.Handel.sło-
wiańskimi.niewolnikami.poświadczony.jest.jeszcze.wcześniej,.w.okresie.istnienia.państwa.Wielkomo-
rawskiego..Ten.godny.pożałowania.los.spotkał.nawet.kilku.uczniów.św..Metodego..Dostali.się.oni.do.
niewoli.na.Morawach.i.dopiero.w.Wenecji.zostali.wykupieni.przez.wysłannika.cesarza.bizantyjskiego.
z.rąk.żydowskich.handlarzy.niewolników.(W..Swoboda.1979,.s..4-5).18.Działo.się.to.podczas.prześla-
dowań.duchownych.obrządku.słowiańskiego,.jakie.wybuchły.po.śmierci.św..Metodego.w.885.r..Do-
tknęły.one.zwłaszcza.przedstawicieli.niższej.hierarchii.kościelnej.(L..Leciejewicz.1996,.s..153).
Jak.częste.były,.od.najdawniejszych.czasów.poczynając,.kontakty.słowiańsko–żydowskie.(w.tym.

polsko–żydowskie),.widać.z.przedstawionego.powyżej.krótkiego.zestawienia..Pojawia.się.oczywiście.
pytanie,.jakim.językiem.posługiwali.się.żydowscy.radanici.w.służbie.władców.świata.arabskiego.oraz.
w.służbie.ich.europejskich.przeciwników.i.kontrahentów..Język.hebrajski,.pomimo.iż.nie.był.w.tam-
tym.okresie.używany.na.co.dzień,.był.jednakże.znany.jako.tzw..język.święty..Na.pewno.językiem.ma-

17..Scenę.tę.można.podziwiać.poza.oryginałem.w.doskonale.wydanej.publikacji.pt..Porta.Regia.–.Drzwi.Gnieźnieńskie,.tekst.A..S..Labuda,.
fot..A..Bujak,.Gniezno.1998.

18..W.dzisiejszych.czasach.dystans.pomiędzy.Brnem.a.Olkuszem.można.pokonać.samochodem.w.4–5.godzin,.co.wiem.z.własnego.do-
świadczenia..Nie.jest.to.może.przykład.adekwatny.dla.realiów.wczesnośredniowiecznych,.ale.mimo.wszystko.uświadamia.nam,.że.nie.
jest.to.w.zasadzie.daleko.
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cierzystym.części.z.tych.ludzi.pomimo.innego.wyznania.i.narodowości.był.język.arabski.19.Niestety.nie..
wiemy.i.nigdy.najprawdopodobniej.nie.będziemy.wiedzieli.dokładnie,.jak.wyglądały.średniowiecz-
ne.formy.dialektów.języka.arabskiego.20.Jednakże,.jeżeli.oprzemy.się.na.arabskim.przekładzie.Stare-
go.Testamentu,.fonetyczny.zapis.nazwy.miasta,.z.którego.pochodził.prorok.Nahum,.będzie.brzmiał.
al-alqusz,.bez.przedimka:.alqusz.(Arabic.Bible.43.11m..–.1985,.w.tym.wydaniu.początek.Księgi.Na-
huma.na.s..1326)..Korzystałem.w.tym.przypadku.z.przekładu.Biblii.dokonanego.na.współczesny.ję-
zyk.arabski,.jednak.sądzić.należy,.że.zapis.nazwy.miejscowości.zawartej.w.formie.„Nahum.Elkoszy-
ta”.nie.ulegał.zmianom..Teksty.biblijne.przekładano.na.język.arabski.z.języków.hebrajskiego.i.aramej-
skiego.począwszy.od.IX.w..n.e..(ks..J..Chmiel.1994,.s..58)..W.formach.dialektalnych,.przykładowo.we.
współczesnym.dialekcie.egipskim.(forma.kairska),.przedimek.określony.al..przechodzi.w.il..(A..Zabor-
ski.1982,.s..62;.oraz.tenże.1988,.s..349)..W.świetle.tego.zjawiska.wymowa.fonetyczna.al–alqusz.bę-
dzie.brzmiała.il–alqusz..Jeżeli.potraktujemy.„a”.jako.protezę.językową,.typową.dla.języka.arabskie-
go,.umożliwiającą.wymowę.grupy.spółgłoskowej.na.początku.wyrazu,.uzyskujemy.formę.allqusz.
lub.illqusz..Odrzucając.podwojone.„l”.uzyskujemy.alqusz.i.ilqusz, które.bez.rodzajnika.przechodzi.
w.lqusz (por..lcuhs.–.pierwsza.forma.znana.z.zapisek).
Oczywiście.przedstawiona.powyżej.rekonstrukcja.ma.rangę.jedynie.hipotezy..Brakuje.niezależnego.

potwierdzenia.istnienia.gminy.żydowskiej.w.Olkuszu.w.XI.wieku.21.Niemniej.jednak.to,.co.sprawia.
trudności. językoznawcom,. próbującym.powiązać. nazwę.miasta. z. językiem. niemieckim,. przestaje..
być.problemem,.gdy.rozpatrujemy.to.zagadnienie.na.gruncie.języków.semickich.22

Niezwykle.zaś.silna.pozycja.ekonomiczna.społeczności.żydowskiej.na.przełomie.XII.i.XIII.w..(o.czym.
świadczy.choćby.bicie.nie.tylko.polskich,.ale.i.hebrajskich.monet).nie.powstała,.jak.sądzę,.ad hoc.i.
była.wynikiem.długiego.procesu.osadnictwa.i.ekonomicznych.stosunków.pomiędzy.polskimi.elitami.
a.parającą.się.handlem.i.wymianą.finansową.pewną.częścią.społeczności.żydowskiej..Istnienie.zaś.
tzw..nazw.przeniesionych.jest.tak.powszechne,.że.trudno.w.ogóle.to.zjawisko.uznać.za.wyjątkowe.
(stąd.wszystkie.Pekiny,.Syberki,.Meksyk,.Manhattan,.itp..-.i.to.nie.tylko.w.Dąbrowie.Górniczej.czy.So-
snowcu;.stąd.również.nazwy.greckie.czy.staroegipskie.w.USA).
Kończąc.chciałbym.podkreślić,.że.nazwa.miasta..Olkusz.może.być.również.wywiedziona.od.nazwy.

miasta.znanego.z.Biblii,.którego.pierwotna.lokalizacja.w.okresie.średniowiecza.była.sprawą.sporną..
Co.najmniej.trzy.miejscowości.uważano.wtedy.za.starożytny.Elqosz..Istnieje.prawdopodobieństwo,.
że.nazwa.ta.mogła.zostać.przyniesiona.na.nasze.ziemie.przez.przedsiębiorcę.żydowskiego.zaintere-
sowanego.eksploatacją.surowców.mineralnych.w.rejonie.Olkusza..

19..W.III.w..hebrajski.przestał.być.językiem.potocznym.(...)..Aramejski.opanował.nie.tylko.życie.codzienne,.ale.także.posługiwano.się.nim.
w.akademiach.(...)..Sytuacja.ta.utrzymała.się.do.VII.wieku,.kiedy.to.z.kolei.aramejski.uległ.arabskiemu.i.został.przezeń.zastąpiony.(cyt..
W..J..Tyloch.1985,.s..31)..

20..Oczywiście.zawsze.istnieje.możliwość.odnalezienia.manuskryptu.zapisanego.w.jakimś.dialekcie,.byłoby.to.jednak.rzeczą.wyjątkową,.
niezwyczajną..Literacki.język.arabski.stanowi.spójnię,.łączącą.świat.arabski.na.podobnej.zasadzie.jak.niegdyś.łacina..Języki.natomiast.
poszczególnych.grup.oraz.krajów.arabskich.ewoluują.i.różnicują.się.tak,.że.w.programach.studiów.arabistycznych.przewiduje.się.do-
datkowo.obowiązkową.naukę.jednego.bądź.dwóch.dialektów.arabskich..Jak.pisze.A..Zaborski,.faktem.jest.utrzymująca.się.od.stuleci.
praktyczna.dwujęzyczność.Arabów..Polega.ona.na.używaniu.dwu.różnych.spokrewnionych.ze.sobą.języków:.arabskiego.języka.literac-
kiego.oraz.języka.mówionego,.czyli.jednego.z.dialektów.(A..Zaborski.1988,.s..12).

21..Wszystkie.wiarygodne.dane.dotyczące.społeczności.żydowskiej.w.Olkuszu.odnoszą.się.do.późniejszych.czasów..Istnieje.zresztą.bogata.
literatura.na.ten.temat..Por.:.M..Bałaban,.Żydzi.w.Olkuszu.i.gminach.parafialnych,.[w:].Studium.historyczne,.Warszawa.1927;.K..Ko-
cjan,.Olkuscy.Żydzi.-.szkic.historyczny,.Biblioteczka.Przeglądu.Olkuskiego,.Olkusz.1997;.por..też:.D..Molendowa,.Ludność.żydowska.w.
Olkuszu.w.okresie.przedrozbiorowym.(XIV.-.XVIII.w.),.„Biuletyn.Żydowskiego.Instytutu.Historycznego”,.1980,.nr.4/116.

22..Na.obszarach.Polski.nie.brak.toponimów.jeszcze.bardziej,.jak.sądzę,.egzotycznych..Występują.u.nas,.według.T..Lehra-Spławińskiego,.
np..nazwy.etruskie.(tenże.1946,.s..86.–.88). 
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Przedstawione.powyżej.interpretacje.pochodzenia.nazwy.miasta,.zwłaszcza.te.będące.dziełem.pro-
fesjonalnych.językoznawców,.wskazują.na.bardzo.różne.przesłanki.wyjściowe,.którymi.się.kierowali..S..
Rospond,.B..Czopek–Kopciuch.oraz.S..Matusiak.starali.się.tę.nazwę.powiązać.ze.starszymi.fazami.roz-
woju.języka.niemieckiego..Jednakże.żaden.z.nich.nie.był.pewny.swoich.wywodów..Hipoteza.przedsta-
wiona.przeze.mnie.wydaje.się.być,.w.konfrontacji.z.przedstawionymi.powyżej.nawiązaniami.do.języka.
niemieckiego,.hipotezą.najprostszą..Nie.wchodzi.ona.praktycznie.w.zawiłości.przemian.językowych.na.
przestrzeni.wieków..Także.forma.wyjściowa.jest.do.dzisiaj.wyraźnie.widoczna.w.obecnej.formie.słowa..
Interesująca.jest.w.tym.zestawieniu.koncepcja.prof..A..Bańkowskiego,.który.jako.jedyny.specjalista.

próbuje.wywieść.nazwę.miasta.z.języka.polskiego..Gdyby.ją.przyjąć.mogłoby.to.oznaczać,.że.nazwa.
miasta.została.zasłyszana.przez.Rasziego.w.formie.arabskiej..To.z.kolei.oznacza,.że.w.tekście.hebraj-
skim.zanotowano.polską.lub.arabską.protezę.językową..O.polskiej.wspominałem.powyżej..Jeżeli.cho-
dzi.natomiast.o.protezę.językową.z.języka.arabskiego,.ułatwiającą.wymowę.grupy.spółgłoskowej.na.
początku.wyrazu,.to.w.grę.mogłoby.wchodzić.przede.wszystkim.„I”..Tego.typu.przypadki.są.znane,.
przykładowo.al ifrag.–.Praga.czeska.zapisana.z.protetycznym.„I”.w.dziele.al.Masudiego.(T..Lewicki.
1948,.s..27)..Należałoby.jednak.przyjąć,.że.w.tym.wypadku.Raši,.rzeczywiście.kojarząc.zasłyszaną.na-
zwę.ze.znaną.sobie.nazwą.biblijną,.zapisał.niejako.pośrednio.to.zjawisko.fonetyczne..Niemniej.jed-
nak,.tak.jak.wspomniałem.powyżej,.powstałby.wtedy.zabytek.językowy.w.postaci.hebrajskiego.zapi-
su.nazwy.polskiego.miasta,.zbliżonej.fonetycznie.do.nazwy.biblijnej..W.tym.jednak.wypadku.mamy.
przeniesioną,„czystą”.nazwę.biblijną,.a.nie.jakiś.zbliżony.do.niej.wariant.
Nie.istnieje.też.w.tym.wypadku.alternatywna.forma.(pomijając.wspomnianą.powyżej.jedyną.hi-

potezę.A..Bańkowskiego).pochodząca.z.języka.polskiego,.która.mogłaby.stanowić.formę.wyjściową.
dla.interesującej.nas.nazwy..Jako.przykład.można.tu.podać.problematyczne.nazwy.w.formie.Kawary,.
Kawiory..Dla.nich.poza.hipotetycznym.źródłosłowem.hebrajskim,.wywodzonym.od.słów.„grzebać”.
(heb..kavor).i.„grób”.(heb..kever),.istnieje.alternatywny.źródłosłów.polski.tj..kawior.–.czyli.„kałuża,.
dół.z.wodą”.(T..Lewicki.1988,.s..84)..W.przypadku.interesującej.nas.nazwy.możemy.z.dużym.praw-
dopodobieństwem.stwierdzić,.że.posiada.obce.pochodzenie..
Wątpię.również.aby.Raši,.będący.w.tamtym.okresie. jednym.z.luminarzy.kultury.żydowskiej,.nie.

orientował.się.przynajmniej.w.ogólnych.zarysach.w.topografii.Palestyny.oraz.basenu.Morza.Śród-
ziemnego.i.Europy..Życie.tego.człowieka.przypadło.w.czasach.krucjat,.co.oznaczało.zetknięcie.(i.to.
nie.tylko.militarne).Wschodu.z.Zachodem..Zarówno.dowódcy.wojskowi,.jak.i.usłużni.weneccy.prze-
woźnicy,.poza.przewodnikami.musieli.posiadać.dość.szczegółowe.jak.na.tamte.czasy.mapy.i.szkice.
teatru.działań.wojennych..Sądzę,.że.Raši.doskonale.zdawał.sobie.sprawę.z.tego,.iż.miasto,.o.którym.
wspomina,.nie.jest.właściwym.miastem.proroka.Nahuma..Dlatego.też.odnośną.informację.umieścił.
tworząc.po.prostu.rodzaj.przypisu.
W.cytowanym.na.początku.tych.rozważań.artykule.R..Pytla.występuje.odniesienie.do.tzw..„Tablicy.

Ludów”.zawartej.w.Biblii. (Gen..X).. Jest.to.rzeczywiście.najstarszy.dokument.geografii. i.etnografii.
powszechnej..W.miarę. jak.powiększała.się.wiedza.o.świecie,.poszczególnym.nie.wymienionym.w.
tablicy. ludom.i.krajom.przyporządkowywano.nazwy.biblijne..Z.tego.też.powodu.R..Pytel.wyciąga.
wniosek,.że.określenie.„należy.do.ziemi.Izraela.choć.leży.poza.jej.granicami”.jest.nawiązaniem.do.
tej.praktyki.(R..Pytel.1970,.s..176)..Możliwe.jest.wszakże.inne.wytłumaczenie.tego.zwrotu..Wiąże.się.
ono.z.grobami.przodków.i.pojawiającym.się.w.pewnych.kręgach.żydowskich.przeświadczeniem,.że.
ziemia,.w.której.pochowani.są.Żydzi,.należy.do.Ziemi.Izraela..Oznacza.to,.że.jeżeli.w.interesującym.
nas.rejonie.istniała.drobna.społeczność.żydowska.posiadająca.swój.cmentarz,.ziemia.ta.w.istocie.-.
oczywiście.w.sensie.duchowym.-.należała.do.Izraela....
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Kolejnym.istotnym.zagadnieniem.jest.to,.że.w.tekście.pojawia.się.forma.zapisu.nazwy.polska,.ale.
oddana.poprzez.„filtr”.języka.arabskiego..Oznacza.to,.że.uczony.rozmawiał.z.Żydami,.których.języ-
kiem.podstawowym.był.język.arabski.(mogli.to.również.być.Arabowie)..Nazwę.mało.mu.znanego.
kraju.przedstawił. zgodnie. z. zapisem. typowym.dla. języka.arabskiego,. tzn.. litera. „p”.na.początku.
wyrazu,.która.to.nie.występuje.w.tym.języku,.została.zamieniona.na.literę.„b”..Stąd.nazwy.arabskie,.
w.tym.potoczne,.określające.aż.do.dzisiaj.Polskę,.brzmią:.Bulunia,.Bulunija.lub.Bulanda.(ta.ostatnia.
nazwa.przeszła.przez. język.angielski. Poland.>.Buland,.Bulanda)..Natomiast.nazwę.miasta,. którą.
również.być.może.wymawiano.z.arabska,.zanotowano.po.hebrajsku,.ponieważ.odnosiła.się.do.kon-
kretnej.miejscowości.posiadającej.nazwę.biblijną..
Dodatkowym.argumentem.na.poparcie.mojej.tezy.może.być.użycie.kilka.wieków.później.w.dziele.

Georgiusa.Agricoli.(cyt..powyżej).prawie.identycznie.do.wczesnośredniowiecznego.zapisu.brzmiącej.
nazwy.miasta..Jedyną.różnicą.jest.tutaj.utrata.hebrajskiego.przedimka.określonego.ha.oraz.zmiana.
„q”.na.„k”..A.więc.nie.ha–Elkosz.(ha-Elqoš).a.samo.Elkosz..Może.to.oznaczać,.że.w.kręgach.ludzi.z.
Europy.zachodniej.zawodowo.związanych.z.metalurgią.oraz.handlem.surowcami.znana.była.nazwa.
miasta.w.formie.zasłyszanej.i.zapisanej.po.raz.pierwszy.w.średniowieczu..Na.odległe.w.czasie.źródło.
informacji.Georgiusa.Agricoli.wskazuje.też.określenie.Wenedzi.w.odniesieniu.do.Polaków..Użycie.w.
XVI.wieku.takiego.określenia.należy.do.rzadkości..
Podczas.okupacji. hitlerowskiej.Niemcy.nadawali.miejscowościom.w.naszym.kraju.nazwy,. które.

miałyby.przygotować.grunt.pod.germanizację..Tam,.gdzie.zespoły.niemieckich.specjalistów.odczyty-
wały.w.polsko.brzmiącej.nazwie.substrat.niemiecki,.starano.się.powrócić.do.brzmienia.niemieckiego..
Nazw.zaś.posiadających.źródłosłów.niemiecki.jest.na.obszarze.naszego.kraju.(również.na.ziemiach.
już.do.niego.nie.należących).bardzo.dużo23,.co.spowodowane.jest.przede.wszystkim.średniowieczną.
kolonizacją.niemiecką.i.rozbiorami..W.wypadku.Olkusza.wymyślono,.co.trzeba.wyraźnie.zaznaczyć,.
całkiem.nową.nazwę.dla.miasta.-.ilkenau..W.takiej.formie.nigdy.nie.pojawiła.się.ona.w.źródłach.(J..
Roś.1998,.s..8)..Oznacza.to,.że.Niemcy.(w.odróżnieniu.od.wielu.językoznawców).nie.doszukali.się.
analogii.wyrazu.„Olkusz”.z.archaicznym.językiem.niemieckim.

23..Często.są.one.tak.przekształcone,.że.trudno.rozpoznać.źródłosłów.niemiecki..Przykładowo.Łańcut.pochodzi.od.Landshut.i..ma.metrykę.
średniowieczną.(F..Keindl.1907)..
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Olkusz - Srebrne Miasto: 
regionalny mit a rzeczywistość archeologiczna, historyczna i muzealna

W.ubiegłym.roku.zarząd.Miasta. i.Gminy.Olkusz.podjął.decyzję.o.oparciu.strategii.promocji. tu-
rystycznej.miasta.o.slogan.„Olkusz.-.Srebrne.Miasto”. i.powiązane.z.tym.hasłem.logo..Sprawa.ta,.
zwłaszcza.sposób.jej.przeprowadzenia,.wzbudziła.spore.kontrowersje.wśród.mieszkańców.miasta,.
szczególnie.uczestników.konkursu.na.logo..Znalazło.to.swoje.odbicie.w.dyskusjach,.toczonych.na.ła-
mach.prasy.lokalnej.i.forach.internetowych..Koncentrowano.się.głównie.na.rozwiązaniu.plastycznym.
logo,.nie.zwracając.uwagi.na.treść.hasła,.a.zwłaszcza.na.jego.uzasadnienie.historyczne..
Historia.Olkusza,.miasta.położonego.w.województwie.małopolskim,.od.samego.początku.(czyli.od.

wieku.XII-XIII).jest.związana.z.górnictwem.ołowiu.i.srebra..Zapewne.jedną.z.głównych.przyczyn.loko-
wania.miasta.właśnie.w.tym.miejscu.było.występowanie.bogatych.i.stosunkowo.łatwo.dostępnych.
złóż.rud.metali,.zwłaszcza.siarczku.ołowiu,.tzw..galeny.-.minerału.zawierającego.do.70%.ołowiu.i.
do.1,5%.srebra..Ołów,.jako.metal.łatwo.topliwy,.możliwy.był.do.otrzymania.poprzez.przetop.rudy.w.
dość.prymitywnych.paleniskach.i.piecach.hutniczych,.natomiast.pozyskiwanie.srebra.wymagało.za-
stosowania.dość.zaawansowanych.technik..Tym.niemniej.już.od.wczesnego.średniowiecza.na.terenie.
złóż.śląsko-małopolskich.poziom.wytwórczości.tego.metalu.był.tak.wysoki,.że.(jak.świadczą.o.tym.
wyniki.badań.metaloznawczych.i.archeologicznych).odciągano.z.ołowiu.całą.dostępną.pulę.srebra,.
gdyż.w.żużlach.pozostałych.po.tym.procesie.udział.srebra.wynosi.0%.
Już.w.pierwszym.źródle.historycznym,.wymieniającym.nazwę.Olkusz,.czyli.w.relacji.Rashiego,.rabi-

na.z.Troyes.we.Francji,.pochodzącym.sprzed.1105.roku,.nazwa.miasta.pada.w.kontekście.występo-
wania.tu.złóż.metali.kolorowych.-.Rashi.wymienia.srebro.i.złoto..Zapewne.złoto.trafiło.do.relacji.jako.
figura. retoryczna,.podkreślająca.bogactwo.miasta.znanego. już.wówczas.z.produkcji. srebra,.gdyż.
złoto.ani.jako.metal,.ani.jako.domieszka.do.tutejszych.kruszców.w.okolicach.Olkusza.nie.występuje.
W..pierwszych.źródłach.polskich,.tj..dokumentach.Bolesława.Wstydliwego.z.lat.1257-62,.nie.wspo-

mina.się.o.srebrze...Podstawowym.surowcem,.jaki.w.Olkuszu.jest.dobywany,.na.podstawie.tych.źró-
deł.wydaje.się.być.ołów..Klasztor.Klarysek.Zawichojskich.jest.bowiem.uposażony.na.ołowiu.olkuskim.
na.sumę.dwóch.grzywien.złota..Srebro,.czyli.również.metal.szlachetny,.nie.pojawia.się.nawet.jako.
miernik.wartości.transakcji..Powodem.może.być.regale.książęce/królewskie,.przysługujące.panujące-
mu,.oddające.mu.w.wyłączne.władanie.dobywanie.surowców.naturalnych..Monopol.państwowy.na.
produkcję.srebra.mógł.być.ściślej.strzeżony.i.zawarowany.do.wyłącznego.użytku.władcy.
Kolejni.władcy.Polski.(Bolesław.Wstydliwy,.Władysław.Łokietek,.Kazimierz.Wielki,.Władysław.Ja-

giełło,.Kazimierz.Jagiellończyk,.Zygmunt.III.Waza,.Stefan.Batory).otaczali.górnictwo.szczególną.opie-
ką,.wystawiając.jego.organizatorom.(czyli.gwarkom).liczne.przywileje..Olkuski.ołów.eksportowany.
był.na.teren.całej.Europy.Środkowej..Przez.kilkadziesiąt.lat.(1578-1601).funkcjonowała.w.Olkuszu.
mennica,.w.której.wybijano.srebrne.monety..Od.XVI.wieku.rozwijało.się.górnictwo.galmanu,.czyli.
rud.cynku..Zasadniczą.trudność.przy.oszacowaniu.ważności.pozyskiwania.srebra.i.ołowiu.stanowi.
wzajemna.relacja.cen.pomiędzy.tymi.dwoma.metalami.
Relacje.wielkości.pozyskania.obydwu.tych.metali.zależały.przede.wszystkim.od.wahającej.się.dość.

znacznie.zawartości.srebra.w.rudzie.w.poszczególnych.partiach.złóż..Proces.wytopu.metali.przebie-
gał.dwustopniowo:.najpierw.z.rudy.(galeny).wytapiano.ołów.zmieszany.ze.srebrem,.a.następnie,.
drogą.dość.skomplikowanego.procesu,.„odciągano”.srebro..Srebro,.zależnie.od.stopnia.jego.zawar-
tości.w.rudzie,.było.albo.bardzo.cennym.dodatkiem.do.aktywności.górniczej.i.hutniczej.lub.kłopo-
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tliwą.w.sumie.domieszką.do.podstawowego.surowca..Niekiedy.udział.srebra.w.rudzie.był.na.tyle.ni-
ski,.że.proces.jego.„odciągania”.stawał.się.nieopłacalny.i.pozostawiano.srebro.jako.domieszkę.w.oło-
wiu..Od.początku.wieku.XVI.spada.udział.srebra.odciąganego.od.ołowiu,.pozyskiwanego.ze.złóż.ol-
kuskich..Wydaje.się,.że.zapewne.są.tego.dwie.przyczyny:.po.pierwsze.-.obejmująca.stosunki.gospo-
darcze.w.całej.Europie.tzw..inflacja.cen.srebra,.związana.z.odkryciem.złóż.na.terenie.Meksyku.i.Ame-
ryki.Południowej,.po.drugie.-.zaangażowanie.się,.zwłaszcza.kapitałowe,.w.olkuskie.górnictwo.i.hut-
nictwo.rodziny.Turzonów,.a.następnie.Fuggerów..Jako.posiadacze.i.pośrednicy.handlowi,.obejmujący.
zasięgiem.swych.przedsięwzięć.całą.Europę.Środkową,.zajmują.się.oni.organizacją.produkcji.i.handlu.
surowcami.naturalnymi,.pochodzącymi.ze.złóż.z.tej.części.świata..Olkuski.ołów.trafia,.za.ich.pośred-
nictwem,.na.teren.dzisiejszej.Słowacji,.czyli.ówczesne.Węgry..Występujące.na.tamtym.terenie.złoża.
srebra.zmieszanego.z.rudami.miedzi.wymagają,.dla.uwieńczenia.sukcesem.procesu.ich.przetopu.i.ra-
finacji,.obecności.ołowiu,.którego.brak.na.terenie.Słowacji..Stąd.ołów.polski,.zmieszany.ze.srebrem,.
jest.eksportowany.na.teren.państwa.węgierskiego,.bez.oczyszczania.go,.przez.co.polskie.„srebro”.
niejako.dodatkowo.wzbogaca.zasoby.srebra.słowackiego.czy.węgierskiego..W.rezultacie.Turzonowie.
otrzymywali.trzy.czyste.metale:.srebro,.miedź.i.ołów..Skomplikowany.proces.odciągania.srebra.z.ga-
leny.olkuskiej,.przy.znacznych.różnicach.zawartości.jego.w.rudzie.oraz.wahaniach.cen.srebra.na.ryn-
kach.międzynarodowych,.związanych.z.koniunkturą.gospodarczą,.aktualnym.zapotrzebowaniem.na.
surowce,.wydarzeniami.politycznymi.i.ogólnymi.warunkami.ekonomicznymi,.mógł.wówczas.czynić.
lokalny.proceder.pozyskiwania.srebra.na.terenie.Olkusza.całkowicie.nieopłacalnym.
Stąd.znana.ze.źródeł.historycznych,.np..dla.roku.1550,.relacja.wagowa.pomiędzy.pozyskaniem.ze.

złóż.olkuskich.ołowiu.(7.000.cetnarów.czyli.około.455.000.kg).do.srebra.(2.700.grzywien.czyli.około.
540.kg).nie.jest.w.pełni.miarodajna..Zasadniczym.elementem.była.bowiem.nie.ilość.poszczególnych.
metali,.pozyskiwanych.w.trakcie.procesu.produkcji.górniczej.i.hutniczej.na.terenie.Olkusza,.lecz.ich.
wzajemne.relacje.cenowe..Może.się.bowiem.okazać,.że.w.niektórych.okresach.czasu,.mimo.teore-
tycznej.możliwości.uzyskania.znacznie.większej.ilości.srebra,.choćby.wynikającej.z.jego.stwierdzonej.
empirycznie.wyższej.zawartości.w.rudzie,.ze.względów.ekonomicznych.proces.jego.pozyskania.sta-
wał.się.nieopłacalny.
Srebra.w.kraju.stale.brakowało,.stąd.np..w.dokumentach.kopalń.czeskich.w.Kutnej.Horze.z. lat.

1522-27.spotykamy.wzmianki.o.zatrzymaniu.transportu.400.cetnarów.ołowiu.z.Olkusza.na.osobisty.
rozkaz.polskiego.króla.(Zygmunta.Starego),.który.domagał.się.w.zamian.za.wydanie.zgody.na.eks-
port.ołowiu.zapłaty.w.srebrze.z.kopalń.kutnohorskich..W.Czechach,.na.Słowacji,.na.Dolnym.Śląsku.
i.krajach.niemieckojęzycznych.w.wieku.XVI.ołów.olkuski.uchodził.za.znakomity.surowiec.z.racji.bar-
dzo.dobrego.oczyszczenia.ze.szkodliwych.domieszek.i.wysokiej.zawartości.srebra.w.ołowiu.niesa-
igrowanym..Relacje.cenowe.między.ołowiem.odsrebrzonym.(saigrowanym).a.zawierającym.srebro.
(niesaigrowanym).wynosiły.w.Olkuszu.w.roku.1553.odpowiednio.70.groszy.i.84.grosze.za.cetnar,..
w.roku.1564.–.58.groszy.i.78.groszy..Na.Słowacji.za.cetnar.ołowiu.nieodsrebrzonego.płacono.w.1546.
roku.245.denarów,.a.za.odsrebrzony.tylko.200.denarów,.zaś.w.1564.roku.odpowiednio.296.i.235.de-
narów..Tak.więc.pozostawienie.srebra.w.produktach.hut.olkuskich.zwiększało.ich.cenę.o.około.20%..
Przy.wprowadzeniu.systemu.przymusowego.opłacania.podatku.na.rzecz.skarbu.królewskiego.czy-
li.olbory.w.srebrze,.a.dodatkowo.zmuszeniu.gwarków.olkuskich.do.odsprzedaży.całej.produkcji.sre-
bra.na.rzecz.mennicy.olkuskiej.po.cenach.urzędowych,.odciąganie.srebra.stawało.się.całkowicie.nie-
opłacalne..Stąd.rezygnacja.z.saigrowania.ołowiu.stanowiła.swego.rodzaju.sabotaż.względem.skar-
bu.państwa.polskiego,.a.eksport.ołowiu.niesaigrowanego.był.właściwie.sposobem.na.przemyt.sre-
bra.za.granicę.w.sytuacji.funkcjonującego.zakazu.jego.wywozu..Źródła.pisane.wielokrotnie.wspo-
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minają.o.innych.nadużyciach.związanych.z.wydobyciem.srebra,.zwłaszcza.kradzieżach.wytopionego.
kruszcu.na.terenie.hut,.przy.czym.rolą.paserów.obciążano.często.olkuskich.Żydów..„Że niedawnych 
czasów Żydowie do ilkusza są przyjęci pestis generali totius respublicae christianae a daleko więcej 
w ilkuszu gdzie krom tego utrat i szkody dość, nie trzeba tam szkodników, którzy są ansa et occa-
sio totius mali, bo by złodziej nie wiedział gdzie to schować co ukradnie, musiałby swego przedsię-
wzięcia zaniechać. to kruszce ołowiu w taglach, srebra kąski giną, nigdzie się nie ostoją jeno u Ży-
dów, stąd się wiele łotrostwa mnoży”.-.głosi.skarga.żupnika,.rady.miejskiej.i.gwarków.do.komisarzy.
królewskich.z.1564.roku.
Jednocześnie. jednak. rodziła. się. w. powszechnej. świadomości. społeczeństwa. polskiego. „legen-

da.srebra”,.ściśle.powiązana.ze.sławą.miasta.Olkusza.jako.dominującego.ośrodka.jego.wydobycia..
Pierwszym.jej.dostrzegalnym.przejawem.była.podjęta.przez.Sejm.Rzeczypospolitej.już.w.roku.1517.
próba.ulokowania.w.Olkuszu.mennicy..Inicjatywa.wyszła.od.Mikołaja.Lanckorońskiego,.mianowane-
go.wówczas.na.urząd.podkomorzego.górniczego,.aby.na.wzór.krajów.zachodnioeuropejskich,.m.in..
Niemiec,.Czech. i.Śląska,.również. i.w.Polsce.ulokować.mennicę.państwową.w.ośrodku.wydobycia.
srebra..Niestety.plany.te.nie.doszły.wówczas.do.skutku.
Do.powstania.mennicy.doszło.dopiero.w.roku.1578,.a.pierwsze.emisje.monet.noszą.datę.1579..

Zasadniczym.źródłem.pozyskania.srebra.dla.celów.już.funkcjonującej.w.Olkuszu.mennicy.było.sre-
bro.rodzime,.pozyskiwane.drogą.pobierania.podatku.od.produkcji.górniczej.i.hutniczej,.tzw..„olbo-
ry”.w.wysokości.ok.9%.produkcji..Reszta.srebra.prawdopodobnie.miała.podlegać.przymusowemu.
wykupowi.przez.skarb.państwa.na.rzecz.produkcji.menniczej,.po.ustalonej.cenie..W.mennicy.olku-
skiej.wykorzystywano.także.srebro.pochodzące.z.przetopu.obcych.monet,.wyrobów.jubilerskich,.na-
czyń..Srebra.olkuskiego.stale.jednak.brakowało,.głównie.ze.względu.na.wspomniane.wyżej.niedo-
godności.związane.z.szacowaniem.jego.zawartości.w.złożu.i.opłacalności.jego.pozyskiwania..Stąd.
już.w.dokumentach.powołujących.mennicę.w.Olkuszu,.zwłaszcza.w.upoważnieniu.dla.jej.pierwsze-
go.zarządcy.Rafała.Leszczyńskiego.z.24.kwietnia.1578.roku,.wprowadzono.zakaz.wywozu.srebra.z.
kraju.oraz.obciążono.Żydów.krakowskich.obowiązkiem.dostarczenia.1.000.grzywien.tego.metalu.do.
mennicy.olkuskiej..Z.powodu.braku.dokumentów.nie.jest.znana.wagowa.produkcja.monety.srebrnej.
w.poszczególnych.latach.funkcjonowania.mennicy.w.Olkuszu,.znając.jednak.zasadę,.że.podstawą.
do.produkcji.było.srebro.pozyskane.w.drodze.pobrania.„olbory”,.a.pozostałe.źródła.dopływu.meta-
lu.do.mennicy.były.niepewne.i.nieregularne,.można.wielkość.produkcji.menniczej.szacować.na.kilka-
set.kilogramów.monet.rocznie.
Jednocześnie.część.srebra.olkuskiego.przeznaczana.była.na.inne.cele..W.zbiorach.i.wyposażeniu.

Bazyliki.św..Andrzeja.Apostoła.w.Olkuszu.znajduje.się.(lub.znajdowało).wiele.zabytków.srebrnych..
Najstarszym.z.nich.jest.krzyż.ołtarzowy.z.XV.wieku..Jest.to.wybitne.dzieło.gotyckiego.złotnictwa.ar-
tystycznego,.przedstawiające.Chrystusa.rozpiętego.na.krzyżu.z.klęczącą.u.podstawy.św..Marią.Mag-
daleną.i.stojącymi.postaciami.Matki.Boskiej.i.św..Jana..Historycy.sztuki.uważają,.że.jest.to.zabytek.nie.
mający.nawiązań.w.sztuce.polskiej.i.mogący.pochodzić.z.południowych.Niemiec.lub.Francji.
Bezsprzecznie.olkuskim.wyrobem.(a.na.pewno.z.olkuskiego.surowca).jest.drugi.z.krzyży.–.monu-

mentalny.„krzyż.gwarków”,.wykonany.z.czystego.srebra,.o.wysokości.około.150.cm,.pochodzący.z.
początku.XVII.wieku..
W.Kaplicy.Loretańskiej.Bazyliki.św..Andrzeja.Apostoła.znajduje.się.rzeźba.Matki.Boskiej.z.Dzieciąt-

kiem,.przeniesiona.tu.zapewne.z.Kościoła.Najświętszej.Marii.Panny.(augustiańskiego).–.według.księ-
dza.Wiśniewskiego,.jeszcze.w.okresie.międzywojennym.na.głowach.Marii.i.Jezusa.umieszczone.były.
korony.wykonane.także.z.olkuskiego.srebra.
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Innymi.wartościowymi,.srebrnymi.zabytkami.fary.olkuskiej.są.relikwiarze.św.. Ignacego.oraz.św..
Jana.Kantego..Ksiądz. Jan.Wiśniewski,. pieczołowicie.gromadzący. informacje.o.wyposażeniu.daw-
nych.kościołów,.podaje.jeszcze.cały.szereg.relikwiarzy.(m.in..św..Andrzeja,.św..Katarzyny,.św..Jadwi-
gi.i.św..Krzysztofa),.lichtarzy,.lamp,.kadzielnic,.sukienek.srebrnych.nakładanych.na.obrazy,.sto.kilka-
naście.wotywnych.wyrobów.ze.srebra,.jak.również.25.srebrnych.kielichów.z.patenami,.które.kiedyś.
miały.znajdować.się.na.wyposażeniu.Bazyliki.św..Andrzeja.Apostoła..Ich.losy.podsumowuje.jednym.
zdaniem:.„kościół złożył te rzeczy na ołtarzu Ojczyzny w 1794 r.”
Zachował. się. natomiast. fragment. laski. marszałkowskiej. gwarków. olkuskich,. okutej. srebrną.

wstęgą.z.napisem:.„królowo Najjaśniejsza nieba prześwietnego prawdziwa Opiekunko świata upa-
dłego oświeć twarzą zacności me serce z tronu wysokiego 1674 przesz swą najświętszą przyczynę 
u Synaczka najmilszego. Ja zaś podnóżek lichy tobie poślubiony od nóg twych świętych niech nie 
będę oddalony”..
Poza.Olkusz.trafił.tzw..„puchar.gwarków.olkuskich”,.wykonany.ze.srebra.i.kości.słoniowej,.zdo-

biony. przedstawieniami. pracy. górników. i. hutników.olkuskich,.wzorowanymi. na. rycinach. z.XVI.
wiecznego.dzieła.Agricoli.„De.re.metallica.libri.XII”,.przechowywany.w.zbiorach.muzeum.na.zam-
ku.w.Kórniku.
W. kwietniu. 2009. roku,.w. trakcie. nadzoru. archeologicznego. prowadzonego. podczas.montażu.

instalacji.elektrycznej,.służącej.zewnętrznej.iluminacji.Bazyliki.Mniejszej.pw..św..Andrzeja.Apostoła.
w.Olkuszu,.odnaleziono.srebrny.pierścień..W.jednym.z.wykopów.pojawiło.się.zgrupowanie.przemie-
szanych.kości.ludzkich:.kręgów,.żeber,.paliczków.dłoni.pochodzących.z.pochówków,.które.od.XIV.do.
końca.XVIII.wieku.były.dokonywane.na.terenie.przykościelnym..Spoczywają.tu.kości.tysięcy.miesz-
czan.olkuskich,. jako.że.Kościół.św..Andrzeja.od.założenia.miasta.był. jego.kościołem.parafialnym,.
cieszącym.się.największym.autorytetem.wśród.mieszkańców..Z.tego.właśnie.wykopu.został.wydoby-
ty.pierścień..Nie.można.zatem.przypisać.go.grobowi.konkretnej.osoby,.ponieważ.został.znaleziony.
w.warstwach. ziemi. przemieszanej. przez. poprzednio. prowadzone. prace. ziemne.. Przypuszcza. się,.
że.względu.na.małe.rozmiary,.zupełny.brak.śladów.zużycia.i.miejsce.znalezienia.pierścień.zapewne.
należał.do.młodej.dziewczyny,.może.nawet.nastolatki,.służył.jako.obrączka.ślubna.i.trafił.do.ziemi.ra-
zem.z.właścicielką,.która.być.może.zmarła.krótko.po.ślubie.w.trakcie.pierwszego.porodu..Znaczenie.
tego.odkrycia.jest.tym.większe,.że.odkopany.pierścień.jest.pierwszym.przedmiotem.wykonanym.ze.
srebra.„olkuskiego”,.który.został.znaleziony.w.trakcie.wykopalisk.prowadzonych.na.terenie.miasta..
Znaleziono.tu.również.wiele.srebrnych.monet.z.różnych.epok,.wybitych.przez.władców.w.różnych.
krajach..Znane.są.z.Olkusza.monety.królów.polskich,.czeskich.i.szwedzkich,.książąt.śląskich,.cesarzy.
austriackich,.a.nawet.soldo.weneckie,.ale.nie.znaleziono.w.trakcie.wykopalisk.żadnej.monety.wybi-
janej.w.Olkuszu.za.panowania.Stefana.Batorego.i.Zygmunta.III.Wazy..Podczas.wykopalisk.na.terenie.
dawnej.mennicy.olkuskiej,. prowadzonych.przez.dra. Jacka. Pierzaka,. znaleziono. jedynie.niewielkie.
fragmenty.przetopionego.srebra..Pierścień.jest.zatem.bezpośrednim.potwierdzeniem.wysokiego.sta-
tusu.materialnego.ówczesnych.mieszczan.olkuskich..Zdobiący.go.ornament.posiada.nawiązania.w.
niektórych.zabytkach.fary.olkuskiej:.m.in..niemal.identyczny.motyw.występuje.na.podstawie.„krzyża.
gwarków”,.na.bordiurze.otaczającej.obraz.przedstawiający.ukrzyżowanie. św..Andrzeja.w.ołtarzu.
głównym.oraz.na.epitafium.Hieronima.Spineka. i. jego.żony.Anny..Wszystkie. te. zabytki.pochodzą.
z.przełomu.XVI/XVII.lub.początku.XVII.wieku,.zapewne.również.i.pierścień.można.datować.na.ten.
czas..Obecnie.pierścień.jest.eksponowany.w.Muzeum.Regionalnym.PTTK.w.Olkuszu.
W.zbiorach.muzeów.olkuskich.(Regionalnego.PTTK.i.Pożarnictwa.Ziemi.Olkuskiej).znajdują.się.po-

jedyncze.egzemplarze.numizmatów.wybijanych.w.mennicy.olkuskiej..Znaczna.ich.liczba.znajduje.się.
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też.w.posiadaniu.osób.prywatnych.–.kolekcjonerów,.zarówno.numizmatyków,.jak.i.zbieraczy.pamią-
tek.związanych.z.Ziemią.Olkuską.
Oprócz.materialnych.pozostałości.po.górnictwie.i.hutnictwie.srebra,.na.terenie.Olkusza.tradycja.

jego.wydobycia.i.użytkowania.przetrwała.w.formie.„regionalnej.mitologii”..Najstarszą.wersją.miej-
scowych. legend.wydają.się.być.opowieści.o.srebrnych.filarach,.na. jakich.rzekomo.budowano.ko-
ścioły.olkuskie,.a.w.samym.mieście.i.na.przedmieściach.było.ich.siedem..Ze.wszystkich.stron.górnicy.
usiłowali.podkopać.się.pod.nie.mimo.protestów.ówczesnych.proboszczów,.zwłaszcza.pod.najstarsze.
i. najważniejsze:. parafialny.Kościół. św..Andrzeja. i. augustiański.Najświętszej.Marii. Panny,. zakłada-
jąc.szyby.kopalniane.na.prywatnych.działkach.otaczających.teren.kościelny,.a.następnie.przebijając.
podziemne.chodniki.ciągnące.się.pod.budynki.kościołów..Okazało.się.nawet,.że.do.tych.chodników.
zaczęły.osypywać.się.kości. ludzkie.z.grobów.położonych.wokół.kościoła,. jak.pisze.w.swoim.liście.
protestacyjnym.jeden.z.ówczesnych.proboszczów.Parafii.św..Andrzeja..Chodniki.nie.były.w.żaden.
sposób.zabezpieczane,.górnicy.rozczarowawszy.się.efektami.podjętych.prac,.bowiem.srebrny.filar.
okazywał.się.mitem,.opuszczali. je,.a.one.sukcesywnie.się.zapadały..Powodowało.to.osuwanie.się.
gruntu,. na. którym. posadowione. były. fundamenty. kościołów,. a.w. konsekwencji. liczne. pęknięcia.
ścian,.odpadanie.tynku,.a.nawet.cegieł.ze.sklepienia..Kościół.św..Andrzeja.uratowano.obudowując.
go.ze.wszystkich.stron.systemem.pochylonych.ścian,.tzw..szkarp,.które.utrzymały.statykę.budowli,.
chociaż. niestety.w.dużym. stopniu. zatarły. jej. charakterystyczną,. gotycką. bryłę,. natomiast. kościół.
augustiański.osunął.się.w.wybraną.przez.górników.pustkę.pod.jego.fundamentami.i.trzeba.było.go.
rozebrać.w.początkach.XIX.wieku.
Równie.starą.chronologię,.wydają.się.mieć,.zapisane.dopiero.w.wieku.XIX,.olkuskie.wątki.legendy.

o.Twardowskim..Według.nich,.jedną.z.prac.zleconych.diabłu.w.ramach.rekompensaty.za.podpisanie.
cyrografu.oddającego.mu.duszę.Twardowskiego,.było.zgromadzenie.całego.srebra.z.Polski.w.jednym.
miejscu.–.właśnie.w.Olkuszu,.gdzie.z.nagromadzonych.skarbów.mógł.ów.XVI.wieczny.czarnoksiężnik.
i.alchemik.bez.przeszkód.korzystać..Zerwanie.układu.przez.Twardowskiego.miało.skutkować.usiło-
waniami.diabła.na.rzecz.uniemożliwienia.dalszej.eksploatacji.kopalń.olkuskich.poprzez.zasypywanie.
ich.piaskiem.i.zalewanie.wodą.
Równocześnie.zapewne.powstaje.cykl.legend.o.św..Janie.Kantym,.który.w.połowie.XV.wieku.przez.

kilka.lat.pełnił.funkcję.olkuskiego.proboszcza..Co.interesujące,.na.terenie.Olkusza.legendy.te.mają.
wydźwięk.niejednoznaczny.–.święty.generalnie.przedstawiany. jest.w.nich. jako.osoba.pozytywna,.
natomiast.sami.olkuszanie.zdecydowanie.negatywnie..W.negatywnym.odbiorze.olkuszan.srebro.od-
grywa.niebagatelną. rolę,.gdyż. jego.obfitość.powoduje.występowanie.wielu. cech.niekorzystnych,.
jak.pycha,.skąpstwo,.negowanie.autorytetów.duchowych,.nadmierne.przywiązanie.do.dóbr.mate-
rialnych..To.z.legend.o.Janie.Kantym.pochodzą,.krążące.do.dziś.wśród.mieszkańców,.opowieści.o.
wychowywaniu.dzieci.olkuszan.w.srebrnych.kołyskach,.podkuwaniu.butów.srebrnymi.podkówkami,.
itd..Kulminacją. legendy. jest.zdarzenie,.mające.miejsce.na.olkuskim.rynku:.córka.bogatego.miesz-
czanina.niosąc.bochenek.chleba.do.domu.odmawia.podzielenia.się.nim.z.żebraczką.siedzącą.pod.
kościelnym.murem,.trzymającą.na.ręku.głodne.dziecko,.by.za.chwilę.rzucić.ów.bochenek.w.środek.
kałuży,.aby.móc.przez.nią.przejść.nie.brudząc.haftowanych.srebrem.bucików..Widząc.to.św..Jan.Kan-
ty.przeklina.miasto.i.jego.mieszkańców.
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Do.„srebrnej.legendy”.Olkusza.nawiązuje.w.końcu.XVIII.wieku.biskup.Ignacy.Krasicki.w.jednej.ze.
swoich.satyr:

Idą.zatem.dyskursa.tonem.statystycznym
O.miłości.ojczyzny,.o.dobru.publicznym,
O.wspaniałych.projektach,.mężnym.animuszu,
Kopiem.góry.dla.srebra.i.złota.w.Olkuszu,
Odbieramy.Inflanty.i.państwa.multańskie,
Liczemy.owe.sumy.neapolitańskie,
Reformujemy.państwo,.wojny.nowe.zwodzim,
Tych.bijem.wstępnym.bojem,.z.tamtymi.się.godzim.-
A.butelka.nieznacznie.jakoś.się.wysusza.

Co.interesujące,.również.i.u.Krasickiego.pojawia.się.motyw.złota.jakoby.wydobywanego.w.Olku-
szu,.który.znamy.już.z.najstarszej.wzmianki.o.mieście.z.przełomu.XI/XII.wieku..
Nazwy.„srebrne.miasto”.na.określenie.Olkusza.nie.zna.natomiast.Hieronim.Łabęcki,.autor.mo-

numentalnego.dzieła:.Górnictwo w polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego,..wydanego.w.
Warszawie.w.1841.roku,.choć.gromadzi.znaczny.zasób.wiedzy.o.historii.miasta.i.korzysta.z.wielu.
dokumentów.wcześniej.niepublikowanych,.a.następnie.zaginionych.
Znaczącą. rolę.w. utrwaleniu. tradycji. górniczych. i. hutniczych. Olkusza. odegrał. Jan. Jarno. senior.

(1869-1933),. znany.działacz. społeczny,. aktywny. członek.Straży. Pożarnej. i. Polskiego.Towarzystwa.
Krajoznawczego,.radny,.uzdolniony.rzemieślnik-kowal,.wreszcie.utalentowany.literat,.autor.bardzo.
ciekawych.pamiętników.i.kilku.artykułów.w.prasie.regionalnej.poruszających.tematykę.historii.mia-
sta.i.legend.z.nim.związanych..Niewątpliwy.talent.literacki.przejawiający.się.w.twórczości.Jana.Jarno.
utrudnia.w.pewien.sposób.analizę.przekazów,.gdyż.nie.jest.łatwe.rozdzielenie.oryginalnego.wątku.
zasłyszanej.legendy.od.ewentualnych.uzupełnień,.wynikających.z.fantazji.autora.lub.zaczerpniętych.
z.innych.źródeł.
Syntezy.wszystkich.wątków.historycznych.i.legendarnych.dotyczących.Olkusza.podjęła.się.Janina.

Majewska.(1915-2004)..Paradoksalnie,.dokonała.tego.w.swej.twórczości.poetyckiej..Prawdopodob-
nie.to.ona.jest.autorką.hasła.„Olkusz.–.srebrne.miasto”,.taki.bowiem.tytuł.nosi.wydany.w.1986.roku.
staraniem.olkuskiego.oddziału.PTTK.skromny.tomik.jej.wierszy..Zacytujmy.wiersz,.który.nadał.tytuł.
całemu.zbiorowi:

W.krąg.splata.się.inicjału.ornament,
zwój.pergaminu,.woskowe.pieczęcie.
Rzeźbi.się.miasta.gotycki.kamień,
murów.otacza.go.pierścień.

Gwarków.olkuskich.królewski.pergamin,
historia.się.srebrzy.jak.kruszec.
Na.srebrnym.polu.miasta.bramy
i.oskard.–.dumny.herb.Olkusza.

Słowa.nieznane.dziś.–.jak.gmerki:
olbora,.gwarek,.kruszec,.sztolnia.
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W.głębokim,.mrocznym.szybie.wieków
płomień.migoce.pochodni.

Cień.rzuca.murów.potężna.szkarpa,
gotyckie.pręży.się.fary.żebro,
Gmerk.błysnął,.znak.dawno.starty,
księżyca.stygnie.w.nim.srebro.

Srebrny.się.niesie.dźwięk,.melodia
z.siedmiu.olkuskich.świątyń.starych.
Jana.Kantego.srebrna.gloria
w.półmroku.gotyckiej.fary.

Krzyż.gwarków.lśni.koronką.srebrną,
gmerk.na.rzeźbionym.kartuszu.
Królewska.snuje.się.legenda
o.srebrnym.mieście.–.Olkuszu...

Zagadnienie.roli,. jaką.srebro.odgrywało.(i.odgrywa).w.historii.miasta.Olkusza,.wymaga. jeszcze.
pogłębionych.studiów.historycznych,.a.zwłaszcza.szeroko.zakrojonych.badań.archeologicznych..Na.
podstawie.obecnego.stanu.badań.możemy.stwierdzić,.że.mit.i.legenda.zbudowane.wokół.faktu.wy-
stępowania.domieszki.szlachetnego.kruszcu.w.miejscowych.rudach.metali.góruje.zdecydowanie.nad.
realną.wartością.produkcji.i.znaczeniem.jej.w.gospodarce.I.Rzeczypospolitej..W.okresie.największe-
go.rozwoju.miasta.(XVI-XVII.w.).zdecydowanie.nad.srebrem.dominował.ołów..Nawet.tak.znaczące.
inicjatywy,.jak.lokalizacja.królewskiej.mennicy,.okazywały.się.krótkotrwałymi.i.niewiele.znaczącymi.
epizodami..Mit.„Srebrnego.Miasta”.rodzi.się.dopiero.w.momencie.niemal.całkowitego.upadku.gór-
nictwa.olkuskiego,.a.utrwala.się.i.zyskuje.ostateczny.kształt.w.chwili,.kiedy.wydobycie.srebra.w.Olku-
szu.jest.już.zamierzchłą.przeszłością..Bardzo.skromne.pamiątki,.jakie.eksploatacja.srebra.pozostawiła.
na.terenie.miasta.(nieliczne.eksponaty.muzealne.i.kościelne).wydają.się.stanowić.rzeczywiste.odbicie.
roli,.jaką.srebro.pełniło.w.dziejach.Olkusza.
... . . . . . .
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Okazały,.wybudowany.z.czerwonej.cegły.dwór.w.Ściborzycach.przedstawia.dość.smutny.widok..
Szczególnie,.gdy.wejdzie.się.do.środka..Puste.wnętrza,.zawalone.stropy,.zniszczone.pomieszczenia,.
które.kilkadziesiąt.lat.temu.strawił.pożar.
Tymczasem.dwór.w.Ściborzycach.jest.jedynym.tego.typu.obiektem.zachowanym.w.powiecie.ol-

kuskim..Paradoksalnie,.mało.się.o.nim.pisze..Tak.samo,.jak.niewiele.miejsca.w.opracowaniach.doty-
czących.historii.naszego.regionu.poświęcono.właścicielom.Ściborzyc..A.było.wśród.nich.wiele.osób.
zasłużonych.w.naszej.historii..We.wszystkich.podręcznikach.historii.możemy.przeczytać.o.Pawle.Po-
pielu,.założycielu.krakowskiego.„Czasu”.i.znanym.konserwatywnym.polityku.krakowskim.XIX.wieku..
Ale.mało.kto.wie,.że.był.właścicielem.Ściborzyc,.a.jego.spadkobiercy.mieszkali.tu.do.1945.r..Te.fakty.
są.pomijane.w.dotychczasowych.opracowaniach..Zresztą,.nie.tylko.te.
.Szacuje.się,.że.w.1916.r..w.powiecie.olkuskim.było.30.majątków.ziemiańskich..W.grudniu.1916.r..

w.składzie.Komitetu.Ratunkowego.Powiatu.Olkuskiego.zasiadało.dwóch.ziemian:.Leon.Nowak.z.Gla-
nowa,.reprezentant.gminy.Jangrot.oraz.Aleksander.Machnicki.z.Olkusza..Ziemianie.aktywnie.anga-
żowali.się.działalność.społeczną..Ślady.pozostały.na.kartach.„Kroniki.Powiatu.Olkuskiego”..W.nume-
rze.1..z.1917.r..zamieszczono.podziękowania.dla.Jadwigi.Arkuszewskiej.z.Pilicy.i.Waldemara.Mauve.
z.Klucz.za.datki.finansowe.dla.uczniów.olkuskiej.szkoły.rzemieślniczej..W.kolejnym.numerze.(nr.3,.
1917.r.).za.datki.finansowe.dziękowano.Kazimierzowi.Arkuszewskiemu..
Z.kolei.w.nr.13-14..podano.skład.komisji.powiatowej.Krajowej.Rady.Gospodarczej..Wśród.przed-

stawicieli.„wielkiej.własności”.znaleźli.się:.Stanisław.Odechowski.z.Kalinówki,.wspominany.wcześniej.
Leon.Nowak.z.Glanowa,.Ignacy.Świętochowski.z.Poręby.Dzierżnej,.Paweł.Avenarius.z.Sieciechowic,.
Ludwik.Marlikowski.z.Jangrota.i.Lucjan.Ostoyski.z.Imbramowic..Ten.ostatni.był.także.założycielem..
i.pierwszym.prezesem.tamtejszej.straży.pożarnej..Kiedy.w.listopadzie.1918.r..odbyły.się.pierwsze.wy-
bory.do.Tymczasowej.Rady.Powiatowej.w.Olkuszu,.w.jej.składzie.było.dwóch.ziemian..O.rodzinach.
ziemiańskich.z.powiatu.olkuskiego,.do.których.należały.majątki.i.ich.wkładzie.nie.tylko.w.historię.na-
szego.powiatu,.ale.częstokroć.dzieje.Polski,.napisano.niewiele..A.szkoda.

*
..Zacznijmy.od.historii.samych.Ściborzyc..Ta.niewielka.wieś.nad.Dłubnią.ma.bogatą.historię..Już.

dokument.z.1228.r..wystawiony.przez.biskupa.krakowskiego.Iwo.Odrowąża.nadawał.norbertankom.
dziesięciny.z.terenów.pomiędzy.Trzyciążem.a.Przeginią..Siedziba.klasztoru.była.określana.wtedy.jako.
Dłubnia..Prawdopodobnie.nazwą.Dłubnia.określano.osady.położone.przy.rzece.o.tej.samej.nazwie..
Tak.samo.bowiem.jest.nazywana.siedziba.klasztoru.w.wydanej.rok.później.bulli.papieża.Grzegorza.
IX..Z.kolei.przywilej.z.18.marca.1257.r..zezwalał.konwentowi.norbertanek.osadzać.na.prawie.średz-
kim.wsie.Trzyciąż,.Zagórowa.i.Ściborzyce..Ściborzyce.były.podówczas.wsią.rycerską.Czcibora.oraz.
jego.brata.Strachoty,.którzy.w.1252.r..sprzedali.je.opatowi.Klasztoru.Cystersów.w.Szczyrzycu.za.83.
grzywny..Przed.1329.r..wsie.lokowano.na.nowo.na.prawie.magdeburskim..Jak.wspomina.Jan.Dłu-
gosz.w.„Liber.Beneficiorum”,.w.Ściborzycach.był.folwark,.karczma.i.młyn.na.Dłubni..Dobrami.ścibo-
rzyckimi.gospodarzyli.cystersi.przez.trzy.następne.wieki,.do.1563.r.,.kiedy.to.zakupił.je.miecznik.san-
domierski.Kotkowski.(Kłoczowski)..W.XVII.w..Ściborzyce.należały.kolejno.do.Alberta.Kochańskiego,.
Hieronima.Dąbskiego.i.Jana.Różańskiego,.zaś.po.1680.r..zakupił.je.Stefan.Ksiąski.z.Wronowa.herbu.
Topór,.wojewoda.krakowski.i.starosta.wolbromski,.a.także.burgrabia.podstarości.i.sędzia.grodzki.kra-
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kowski..Księscy.często.stawali.w.pospolitym.ruszeniu,.pełnili.role.rotmistrzów.chorągwi.wojewódz-
kiej.krakowskiej..Po.Stefanie.wieś.przejął.jego.syn.Adam,.dworzanin.cesarski,.a.po.jego.śmierci.wdo-
wa.Barbara.z.synami.Józefem.i.Antonim..Zachowały.się.informacje,.że.w.1694.r..na.wieś.padł.po-
mór.bydła..Wtedy.mieszkało.tu.10.kmieci,.10.zagrodników,.4.zagrodników.czynszowych.i.4.chałup-
ników..We.wsi.działały.dwa.młyny.i.karczma..Wieś.w.połowie.XVIII.w..krótko.była.własnością.Józe-
fa.Piegłowskiego,.później.zaś.przeszła.w.ręce.Stanisława.Węgierskiego,.chorążego.wielkiego.koron-
nego..Według.lustracji.z.1789.roku.w.Ściborzycach.było.39.domów.i.175.mieszkańców,.w.tym.sze-
ściu.Żydów..Od.1842.r..właścicielką.dóbr.w.Ściborzycach.była.Karolina.Żochowska..Był.to.wówczas.
spory.majątek,.liczący.420.ha,.z.dworem.stojącym.nieopodal.obecnego.murowanego.dworu,.czy.jak.
mówią.miejscowi.-.pałacu.
Około. 1868. r.. Żochowska,. której. jedyny. syn. zginął.w. Powstaniu. Styczniowym,. przekazała. Ści-

borzyce. Pawłowi. Popielowi. Chościakowi. (1807-1892),. najstarszemu. synowi. Konstantego. i. Zofii. z.
Badenich,. bratu. arcybiskupa.warszawskiego.Wincentego.. Paweł. Popiel. studiował. prawo. na. Uni-
wersytecie.Warszawskim,.a.później.przez.trzy.lata.w.Paryżu..Zwiedził.także.Anglię,.której.ustrój.po-
lityczny.i.społeczny.oceniał.jako.najlepszy.w.Europie..Po.powrocie.do.kraju.podjął.służbę.w.Komisji.
Rządowej.Oświecenia..Kiedy.wybuchło.powstanie.listopadowe,.uznał.je.za.błąd.polityczny..Dlatego.
w.grudniu.1830.r..wraz.z.Aleksandrem.hrabią.Wielopolskim.próbował.zorganizować.Towarzystwo.
Obywatelskie,.jako.przeciwwagę.dla.klubu.rewolucyjnego..Po.niepowodzeniu.tej.misji,.na.przełomie.
1830/31.r..zaciągnął.się.do.oddziału.powstańczego,.biorąc.udział.w.walkach..Mimo.swego.arysto-
kratycznego.pochodzenia.służył.jako.prosty.ułan.w.szwadronach.poznańskich..Po.klęsce.powstania.
musiał.uciekać.i.od.1832.r..osiadł.w.Krakowie,.gdzie.otrzymał.od.ojca.kamienicę.przy.ul..Św..Jana,.
a.od.matki.podkrakowski.majątek.-.Ruszczę..W.lipcu.1833.r..poślubił.Emilię.z.Sołtyków,.dziedziczkę.
majątku.Kurozwęki.w.powiecie.stopnickim..W.1840.r..po.pożarze.w.Ruszczy.i.po.śmierci.brata.swej.
żony,.Paweł.Popiel.przeniósł.się.do.Kurozwęk..Choć.później,.jako.były.uczestnik.powstania.listopado-
wego.uzyskał.prawo.powrotu.do.Królestwa,.nadal.często.przebywał.w.Krakowie..Był.współautorem.
Memoriału do trzech Dworów. z.1833. r..w.obronie.Uniwersytetu. Jagiellońskiego.. Jesienią.1848. r..
brał.udział.w.zakładaniu.krakowskiego.„Czasu”,.zostając.jego.pierwszym.redaktorem..Domagał.się.
wprowadzenia.języka.polskiego.jako.języka.urzędowego..W.latach.1848-1853.Paweł.Popiel.zasiadał.
w.krakowskiej.Radzie.Miejskiej,.a.w.1853.r..mianowany.został.konserwatorem.zabytków.Krakowa.
i.okręgu..Od.1859.r..należał.do.Towarzystwa.Rolniczego.i.popierał.politykę.Andrzeja.Zamoyskiego..
Nie.przystąpił.jednak.do.organizacji.„Białych”,.ale.nie.poparł.też.swego.dawnego.przyjaciela.hrabie-
go.Aleksandra.Wielopolskiego..Choć.on.sam.miał.krytyczny.stosunek.do.powstania.styczniowego,.z.
pięciu.jego.synów.dwaj.walczyli.w.powstaniu..Jan.objął.dowództwo.oddziału,.a.najmłodszy.Wacław.
poszedł.walczyć.jako.student.Uniwersytetu.Jagiellońskiego..Paweł.Popiel,.jako.poddany.austriacki.i.
posesjonat.w.Królestwie,.uczestniczył.w.życiu.społecznym.i.politycznym.obu.zaborów..Od.1872.r..
był.też.członkiem.Akademii.Umiejętności..W.1873.r..przekazał.synom.majątki.w.Królestwie..Najstar-
szy.Marcin.(1834-1890).odziedziczył.Kurozwęki,.a.młodszy.Paweł.-.Ściborzyce..Senior.rodu.na.stałe.
przebywał.w.Ruszczy.lub.w.Krakowie..W.1876.r..wszedł.do.Sejmu.Krajowego,.a.w.latach.1877-1883.
zasiadał.w.krakowskiej.Radzie.Powiatowej..W.1890.r..otrzymał.honorowe.obywatelstwo.miasta.Kra-
kowa..Zmarł.w.Krakowie.w.marcu.1892. r..Rodzina.wydała.drukiem.wybór. jego.publicystycznych.
pozycji.(Pisma,.Kraków.1893,.2.tomy),.następnie.zaś.Pamiętniki.(1807-1892).(Kraków.1927).spisane.
w.latach.1879-1889.
Kolejny.właściciel.Ściborzyc,.Paweł.Popiel.(syn),.urodził.się.w.1837.r..w.Ruszczy.(niektóre.źródła.

podają.Kraków.lub.Kurozwęki)..Początkowo.wraz.z.rodzeństwem.pobierał.nauki.w.domu,.a.w.1846.r...
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rodzice.wysłali.go.do.wraz.ze.starszymi.braćmi,.Marcinem.i.Janem,.do.pruskiego.katolickiego.gimna-
zjum.w.Nysie,.gdzie.zdobył.solidne.wykształcenie.klasyczne..Po.maturze,.w.1856.r..rozpoczął.studia.
na.wydziale.prawa.Uniwersytetu.Jagiellońskiego,.gdzie.w.1862.r..uzyskał.tytuł.doktora..W.tym.sa-
mym.1862.r..objął.stanowisko.profesora.nadzwyczajnego.prawa.rzymskiego.w.Szkole.Głównej.War-
szawskiej..Po.dwuletnim.pobycie.za.granicą.(Lipsk,.Praga,.Paryż),.w.1864.r..rozpoczął.wykłady..W.
1869.r.,.kiedy.w.ramach.represji.po.powstaniu.styczniowym.warszawska.Szkoła.Główna.została.za-
mieniona.na.uniwersytet.rosyjski,.Popiel.opuścił.uczelnię.i.wyjechał.z.Warszawy.
Wtedy.właśnie.osiedlił.się.w.Ściborzycach.wraz.z.żoną,.Marią.z.Zamoyskich,.którą.poślubił.w.sierp-

niu.1868.r..Jednak.nie.tyle.gospodarstwo,.co.działalność.naukowa.i.publicystyczna.zajmowały.nowe-
go.właściciela..Równocześnie.rozpoczął.przygotowania.do.budowy.nowej.siedziby..Kiedy.objął.Ści-
borzyce,.poza.budynkami.gospodarczymi,.z.których.do.naszych.czasów.przetrwał.jedynie.spichlerz,.
był.też.niewielki.szlachecki.murowany.dwór.
Popiel.postanowił.wybudować.okazałą.siedzibę..Wykonanie.projektu.zlecił.architektowi.Teodoro-

wi.Talowskiemu,.profesorowi.Wyższej.Szkoły.Techniczno-Przemysłowej.w.Krakowie..Budowę.dworu.
zakończono.około.1888.r..(o.samym.dworze.i.jego.twórcy.w.dalszej.części.tekstu).
Paweł.Popiel.mieszkając.w.Ściborzycach,.już.w.latach.siedemdziesiątych.rozpoczął.prace.nad.prze-

kładem.„Iliady”.Homera..Fragmenty.ukazywały.się.systematycznie.w.„Przeglądzie.Polskim”,.a.całość.
została.opublikowana.w.1880.r..w.Krakowie..Ponoć.była.to.ulubiona.lektura.Henryka.Sienkiewicza..
W. latach.dziewięćdziesiątych.zaczął.publikować.przekłady.Horacego,. które.w.1903. r..ukazały. się.
drukiem.w.dwutomowym.dziele.pod.tytułem.„Satyry.i.listy”..Całość.została.poprzedzona.obszernym.
wstępem.o.literaturze.rzymskiej,.życiu.i.dziełach.Horacego,.a.także.ich.wydaniach.i.przekładach.
Drugą.gałęzią.jego.twórczości.była.publicystyka..W.„Przeglądzie.Powszechnym”.i.„Przeglądzie.Pol-

skim”.publikował.teksty.dotyczące.historii,.sztuki,.literatury,.religii.oraz.polityki..Zabierał.także.głos.
w.sprawie.reformy.szkół.średnich.i.restauracji.Katedry.na.Wawelu..Dużym.wyzwaniem.było.dla.nie-
go.zebranie.i.wydanie.drukiem.spuścizny.pisarskiej.po.ojcu..Dwa.tomy.„Pism”.ukazały.się.w.Krako-
wie.w.1892.r.
Paweł.Popiel.zmarł.11.maja.1910.r..i.został.pochowany.na.cmentarzu.Rakowickim.w.Krakowie..Po-

pielowie.mieli.czwórkę.dzieci.–.córki:.Elfrydę,.która.zmarła.w.młodym.wieku.i.Marię.oraz.synów:.Wa-
cława.(ur..1879),.właściciela.majątku.Kostrzynek.w.Wielkopolsce,.działacza.społecznego.i.katolickie-
go,.który.został.zamordowany.w.1940.r..w.obozie.koncentracyjnym.Stutthof.i.młodszego.Ludwika,.
ur..1881.r.,.dziedzica.Ściborzyc.
Wacław.Popiel.ukończył.gimnazjum.klasyczne.w.Krakowie. i. studia.wyższe.na.Wydziale.Rolnym.

Uniwersytetu.we.Wrocławiu..Prowadził.majątek.teściów.na.Wołyniu,.a.w.1922.r..wykupił.majątek.
Kostrzynek..Aktywnie.działał.w.Związku.Ziem.Zachodnich,.Akcji.Katolickiej,.zakładał.i.prowadził.sto-
warzyszenia,.koła.młodzieży,.ochronki,.przedsiębiorstwa.rolnicze,.przetwórcze.i.przemysłowe.
Z.kolei.Ludwik,.który.odziedziczył.Ściborzyce,.ożenił.się.z.hrabianką.Kazimierą.Romerówną.z.pobli-

skiego.majątku.Czaple.Małe.koło.Miechowa..To.właśnie.z.tego.majątku.pochodziła.klacz.Kasztanka,.
którą.w.sierpniu.1914.r..otrzymał.w.darze.Józef.Piłsudski.właśnie.od.Ludwika.Popiela.
Ludwik.inwestował.w.ściborzycki.majątek:.sprowadzał.nowe.odmiany.roślin,.wybudował.elektrow-

nię.wodną.i.młyn..Sprowadził.jeden.z.pierwszych.traktorów.na.ziemiach.polskich..W.latach.1929-35.
majątek.z.powodu.wielkiego.kryzysu.nieco.podupadł..Podczas.kampanii.wrześniowej.1939.r..wszyscy.
synowie.Ludwika.(Andrzej,.Maciej,.Ludwik.i.Paweł).walczyli.w.8..Krakowskim.Pułku.Ułanów.
Z.braci.Popielów.jedynie.Ludwik.(1911-1991).nie.trafił.do.niemieckiej.niewoli.i.zdołał.ewakuować.

się.we.wrześniu.1939.r..na.Węgry..Wcześniej.jednak.ukrył.w.schowku.w.ściborzyckim.majątku.ka-
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rabin.przeciwpancerny.wz.35.(tzw.kb.Ur)..Był.to.według.specjalistów.jeden.z.najlepszych,.jeśli.nie.
najlepszy,.karabin.przeciwpancerny.II.wojny.światowej,.który.ze.stu.metrów.przebijał.3.cm.grubości.
pancerz..To.znaczy,.że.w.1939.r..mógł.przebić.pancerz.każdego.czołgu.niemieckiego,.czy.sowieckie-
go..W.przededniu.wojny.te.karabiny.trafiały.do.magazynów.wojskowych.w.drewnianych.skrzyniach.
z.napisem.„Nie.otwierać.–.sprzęt.mierniczy”.i.dopiero.15.lipca.1939.r..rozkazem.Naczelnego.Wodza.
postanowiono,.w.obliczu.nieuchronnej.wojny,.zapoznać.żołnierzy.z.jego.obsługą..Był.to.niezwykle.
lekki,.jak.na.broń.przeciwpancerną,.karabin.o.masie.9,5.kg.i.kalibrze.zaledwie.7,92.mm..
Aby.karabin.nie.trafił.w.ręce.Niemców,.młody.porucznik.Ludwik.Popiel,.ryzykując.życie,.przeszedł.

przez.„zieloną.granicę”.z.Węgier.do.okupowanej.Polski..Dotarł.do.Ściborzyc,.odkopał.karabin,.przeciął.
lufę,.zapakował.do.walizki.i.przez.okupowany.kraj.bezpiecznie.dotarł.do.Budapesztu,.gdzie.przekazał.
go.Francuzom,.którym.bardzo.zależało.na.zdobyciu.przynajmniej.jednego.egzemplarza.tej.broni.
Później. Ludwik. Popiel.walczył. pod. Tobrukiem.w. Samodzielnej. Brygadzie. Strzelców.Karpackich,.

a.następnie.w.składzie.3..Dywizji.Strzelców.Karpackich.brał.udział.w.walkach.pod.Monte.Cassino.
i.Anconą,.za.co.otrzymał.order.Virtuti.Militari..Pisze.o.nim.Melchior.Wańkowicz.w.„Szkicach.spod.
Monte.Cassino”.
Podczas.okupacji,.w.dworze.w.Ściborzycach.tętniło.życie..Przyjeżdżała.rodzina.i.znajomi,.pragnący.

odetchnąć.na.wsi.od.codzienności.okupacyjnego.życia..W.rodzinnych.zbiorach.zachowało.się.zdjęcie.
przystojnego.mężczyzny.w.jasnym.garniturze.siedzącego.na.schodach.dworu..To.znany.przedwojen-
ny.aktor.Juliusz.Osterwa,.który.podczas.okupacji.kilkakrotnie.gościł.w.Ściborzycach.
.Ale.w.dworze.ukrywali.się.także.partyzanci.i.Żydzi..Tutaj.znalazł.schronienie.późniejszy.działacz.

opozycji.antykomunistycznej,.dwukrotny.wicemarszałek.i.marszałek.senior.sejmu.Aleksander.Mała-
chowski..Ukrywali.się.w.półmetrowej.wysokości.przestrzeni.pomiędzy.sufitem.pierwszej,.a.podłogą.
drugiej.kondygnacji.dworu..Kilka.centymetrów.nad.ich.głowami.chodzili.Niemcy,.którzy.tu.przyjeż-
dżali..Wystarczyło,.żeby.któraś.z.ukrywających.się.osób.zakaszlała.czy.kichnęła,.a.wymordowano.by.
wszystkich.mieszkańców.dworu.
Po.wojnie.bracia.Popielowie.przedostali.się.do.Kanady,.jedynie.najmłodszy.Paweł.(1920-1980).po-

został.w.kraju..Władza.ludowa.już.w.1945.r..przejęła.majątek.Popielów.w.Ściborzycach.i.dokonała.
parcelacji.gruntów.w.ramach.dekretu.o.reformie.rolnej..W.majątku.najpierw.utworzono.Stację.Do-
świadczalną.Oceny.Odmian,.a.w.1950.r..założono.hodowlę.zarodową,.podlegającą.Dyrekcji.Rejono-
wej.Hodowli.Zarodowej.w.Krakowie..„Reforma.rolna”.odebrała.rodzinie.Popielów.nie.tylko.pola,.ale.
i.dom,.choć.było.to.niezgodne.ze.wspomnianym.dekretem..Przez.pół.wieku.nikt.z.rodziny.Popielów.
nie.miał.prawa.przebywać.w.odległości.mniejszej.niż.50.km.od.Ściborzyc..Część.rodziny.wyemigro-
wała.do.Kanady,.część.do.Argentyny..W.dworze,.z.którego.rozkradziono.–.jak.wspominają.potom-
kowie.Popielów.-.cenne.zbiory.biblioteczne.i. liczne.dzieła.sztuki,.urządzono.biura.i.zakwaterowa-
no.pracowników.gospodarstwa..W.salonach.otwarto.świetlicę,.klubokawiarnię.i.kino..-.Miałem trzy 
lata.–.wspomina Tadeusz.Topór,.wnuk.ostatniego.właściciela.Ściborzyc,.który.obecnie.dzierżawi.ma-
jątek.od.Skarbu.Państwa.–.jak musieliśmy zaraz po „wyzwoleniu” opuścić dwór. z dzieciństwa pamię-
tam tylko wysokie schody. po wojnie bezpieka aresztowała mojego ojca, biorąc go z racji pochodze-
nia (ojciec był góralem) i z powodu jego rudych włosów za najbardziej chyba wtedy poszukiwanego 
partyzanta Józefa kurasia („Ognia”) z podhala. Ojciec został przez nich ciężko pobity i wówczas zde-
cydowali z matką, że śladem jej braci wyjadą z polski. pomógł nam brat matki, wówczas już rotmistrz 
Ludwik popiel, przebywający w tym czasie we Włoszech w armii Andersa. Wyjechaliśmy do niego 
przez Austrię na francuskich paszportach „zorganizowanych” przez przyjaciół rodziny. Matka świet-
nie znała francuski,.za to ojciec w ogóle, dlatego udawał chorego i się nie odzywał. z Włoch poje-
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chaliśmy do Anglii, w czym pomocny okazał się oczywiście wujek Ludwik, ten spod Monte cassino. 
przed wyjazdem matka z ciotkami zdążyły wywieźć do klasztoru w imbramowicach niektóre kosz-
towności, ze sprzedaży, których później przez jakiś czas żyły niezamężne ciotki z krakowa. Nie mamy 
nawet spisu tego, co znajdowało się we dworze, gdy przejmowało go państwo..–.przyznaje.Tadeusz.
Topór..poza meblami i wyposażeniem, chlubą dworu była gromadzona przez pokolenia biblioteka..-.
wspomina.Topór..Jego.powrót.do.rodzinnych.Ściborzyc.też.nie.był.wcale.taki.prosty.-.kiedy w 1999 r.
zaczął się argentyński kryzys straciłem wszystko, co miałem i zdecydowałem się emigrować do kana-
dy, gdzie mieszka nasza rodzina. Mój kuzyn, Andrzej popiel z czapel Małych powiedział mi: tadek, 
jedź do polski, odzyskaj majątek dziadka..–.pisał.we.wspomnieniach.Tadeusz.Topór..I.tak.wrócił.do.
Polski,.z.której.wyemigrował,.jako.dziecko..Od.pięciu.lat.dzierżawi.od.Agencji.Rolnej.Skarbu.Państwa.
rodzinny.majątek..Idziemy.obejrzeć.gospodarstwo..Zapadnięte.dachy.„pegeerowskich”.obór,.rowy.
zarośnięte.Barszczem.Sosnowskiego..Po.lewej.wyłania.się.potężny.spichlerz.o.kamiennych.ścianach.
wspartych.przyporami..–.zbudowano go na początku XiX wieku. to najstarszy budynek w całym ma-
jątku..–.wyjaśnia.Tadeusz.Topór..Czy.ma.szanse.na.odzyskanie.rodzinnych.posiadłości?.–.Dekret o re-
formie rolnej nadal obowiązuje. to prawda, że dwór mógłbym odzyskać za symboliczną kwotę, bo 
zabrano go niezgodnie z tym dekretem, ale chcąc odzyskać ziemię, która należała do mojej rodziny 
musiałbym ją kupić od państwa po cenach rynkowych. czekam na zapowiadaną od dawna ustawę o 
reprywatyzacji..–.wyjaśnia.Tadeusz.Topór..Dlatego.na.razie.dzierżawi.rodzinny.majątek..–.tu wszyst-
ko wymaga potężnych nakładów. Sam projekt odbudowy dworu będzie kosztował jakieś 50 tys. zł, 
a odbudowa, bo ja wiem, 5-6 milionów euro. to idealne miejsce na jakieś centrum konferencyjne z 
częścią hotelową i restauracją –.wnuk.ostatniego.dziedzica.wraca.błotnistą.drogą.pod.dwór.

*

Pałac w Ściborzycach
Paweł.Popiel.obejmując.majątek.w.Ściborzycach,.postanowił.zbudować.tu.nową.siedzibę..Jego.

wybór.padł.na.architekta.Teodora.Talowskiego,.u.którego.zamówił.projekt.budynku..Kim.był.wspo-
mniany.Teodor.Talowski?.Urodził.się.w.1857.r..w.Zassowie..Studiował.architekturę.w.Wiedniu,.a.po-
tem.we.Lwowie,.gdzie.uzyskał.dyplom.architekta..W.1881.r..powrócił.do.Krakowa,.gdzie.został.asy-
stentem.na.Wydziale.Budownictwa.w.Wyższej.Szkole.Techniczno-Przemysłowej.w.Krakowie,.a.cztery.
lata.później.w.tej.samej.szkole.objął.profesurę..W.1901.r..objął.katedrę.rysunku.Politechniki.Lwow-
skiej,.a.później.katedrę.kompozycji.architektury.średniowiecznej..W.1906.r..prace.przerwała.długa.
choroba,.która.doprowadziła.do.jego.śmierci.w.1910.r..Jak.określają.fachowcy.styl.Talowskiego.ce-
chowała.indywidualność.i.niecodzienność..W.jego.twórczości.splatają.się.wątki.secesyjne.(czyli.archi-
tektura.asymetryczna.i.ornamentyka.fantastyczna),.historyczne.(formy.późnogotyckie,.renesansowe.
i.manierystyczne).oraz.modernistyczne..Umiejętnie.operował.światłocieniem,.zestawianiem.asyme-
trycznych.brył.i.akcentowaniem.różnic.faktur.fasady.budynków..Co.ciekawe,.stosował.specjalną.nie-
regularną.cegłę,.ciemną,.z.ceramicznymi.guzami.i.zendrówkami,.którą.produkował.we.własnej.ce-
gielni..Recepturę.produkcji.tej.cegły.zabrał.do.grobu.
Jego.dorobek.to.ponad.70.projektów.kościołów,.kilkanaście.kamienic,.a.także.kaplice,.grobowce,.

pałace,.dwory.i.wille,.szpitale.i.inne,.głównie.na.terenie.Galicji..Uprawiał.także.malarstwo.tworząc.
głównie.akwarele.z.widokami.architektury.
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.Dwór.w.Ściborzycach. jest.czterokondygnacyjnym.budynkiem.nakrytym.wysokim,.czterospado-
wym.dachem..Najniższą.kondygnację.zbudowano.z.kamiennych,.nieregularnych.ciosów,.ściany.zaś.
parteru.i.piętra.z.cegły..Plan.budynku.jest.zbliżony.do.kwadratu,.z.pięciobocznym.ryzalitem.na.osi,.
w.którym.znajduje.się.główne.wejście..Po.wschodniej.stronie.usytuowana.jest.narożna.galeria.z.zej-
ściem.po.schodach.do.ogrodu,.a.nad.nią.taras..Co.ciekawe,.główna,.reprezentacyjna.część.dworu.
ma.dwie.wysokie.kondygnacje,.mniejsza.mieszkalna.–.cztery..Zakończone.łukami.okna.na.parterze.są.
duże.i.szerokie,.w.pozostałej.części.budynku.zaś.znacznie.mniejsze..Od.strony.ogrodu.znajdowała.się.
głęboka.trójarkadowa.loggia.w.parterze,.nad.nią.taras.z.ażurową,.metalową.balustradą..Od.strony.
ogrodu.w.parterze.okna.były.mniejsze,.na.piętrze.zaś.duże,.łukowato.wykrojone..
Ściany.dworu.z.czerwonej.cegły.ozdabiają.detale.architektoniczne.wykonane.z.jasnego.kamienia.

oraz.tynku..Reprezentacyjnymi.pomieszczeniami.dworu.była.sień.wejściowa.z .dwubiegowymi.drew-
nianymi.schodami.i.stropem.belkowym.oraz.salon,.gdzie.przy.ukośnie.ściętych.narożnikach.stały.ko-
minki..Oprócz.schodów.w.sieni.komunikację.w.dworze.zapewniały.dwie.klatki.schodowe:.okrągła.
w.części.wschodniej.oraz.prostokątna.w.części.zachodniej..Budynek.pokryty.był.dachówką,.sprowa-
dzaną.specjalnie.z.Wiednia..Potem,.już.po.wojnie,.zdjęto.dachówkę.i.zastąpiono.ją.miedzianą.bla-
chą..Budowa.dworu.pochłonęła.zawrotną.jak.na.tamte.czasy.kwotę.45.tys..rubli..Obecnie.dwór.jest..
w.fatalnym.stanie.technicznym..Po.pożarze,.jaki.miał.miejsce.w.latach.siedemdziesiątych.XX.wieku,.
zawaliły.się.stropy.reprezentacyjnej.części.dworu..Liczne.przeróbki.i.adaptacje.zakłóciły.pierwotną.
koncepcję.architektoniczną.

Bibliografia:
•. Beiersdorf.Zbigniew,.Architekt.Talowski.Teodor,.Charakterystyka.twórczości,.[w:].Sztuka.2.poło-
wy.XIX.wieku,.Warszawa.1973.

•. Dzieje.Olkusza.i.regionu.olkuskiego,.red..F..Kiryk,.R..Kołodziejczyk,.Warszawa.–.Kraków.1978.
•. Faryna-Paszkiewicz.Hanna,.Milanowska.Małgorzata,.Pasieczny.Robert,.Atlas.zabytków.architek-
tury.w.Polsce,.Wydaw..PWN,.Warszawa.2001.

•. Karta.ewidencyjna.pałacu.w.Ściborzycach,.oprac..A..B..Krupiński,.1990,.Archiwum.WUOZ.w.Krakowie.
•. Adam.Miłobędzki,.Zarys.architektury.w.Polsce,.Warszawa.1968.
•. Praktyczny.Przewodnik,.XI.Małopolskie.Dni.Dziedzictwa.Kulturowego,.Kraków.2009.
•. Osadnictwo.i.Krajobraz.od.schyłku.średniowiecza.po.współczesność,.pod.red..Z..Nogi,.Kraków.1997.
•. Popiel.Paweł,.Rodzina.Popielów.herbu.Sulima.z.przydomkiem.Chościak..Rys.historyczny,.Kraków.1936.
•. Sztaba.Sławomir,.Pałac.Popielów.w.Ściborzycach,.[w:].„Wieści.Wolbromskie”,.nr.8,.28.04.2006..
•. Sobol.Leszek,.Kultura.klasztoru.ss..Norbertanek.w.Imbramowicach,.Kraków.2007.

Materiały udostępnione przez Tadeusza Topora.
kwerenda w źródłach internetowych.
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Przed dworem w Ściborzycach 1926/27. Ludwik Popiel 
z chłopcami; andrzejem, Maciejem,  

Ludwikiem i Pawłem.

Żniwa w Ściborzycach (okres międzywojenny). Ludwik 
Popiel i jego zięć Rudolf Topór.

Ludwik Popiel z dziećmi (Maciej, Ludwik, Elżbieta, 
Marysia) przed dworem w Ruszczy.

 Rodzina Popielów przed dworem w Ściborzycach 
(okres międzywojenny)

Przed dworem w Ruszczy.
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Ludwik i Elżbieta Popiel w Ściborzycach. andrzej Popiel ze Ściborzyc (ur. 1908 r).

andrzej Popiel, wyjazd na wojnę, czaple Małe 1939 r. Maria Popiel – Wiernikowa z czapel Wielkich.
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Ludwik Popiel przed kościołem w Wysocicach.
Hanna Popiel z Zofią Michałowską w belgijskim  

Sacre cour (lata dwudzieste)

Ściborzyce, Ludwik Popiel z dziećmi, 1911 rok.

Tadeusz Topór, argentyna lata 60.te Przed dworem w czaplach Małych.

Ludwik Popiel w Ściborzycach (okres okupacji)
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Ludwik i Maciej Popielowie ze Ściborzyc. Maciej i Ludwik Popielowie przed dworem w Ruszczy

Hanna Popiel na gospodarstwie w Ściborzycach  
(okres międzywojenny)

Rodzina Popielów. Druga z prawej Maria z Zamoyskich 
Popielowa, żona Pawła Popiela. Pierwsza z lewej 

kazimiera z Romerów Popielowa,  
żona Ludwika Popiela.
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anna Topór w Ściborzycach 1942 rok.

Ściborzyce 1924 rok. Marysia i Paweł Popielowie. Ściborzyce 1917 rok. Od lewej; Maciej, Ludwik, 
Elżbieta, nad nią Hanka i andrzej trzymający  

na rękach Marysię.

Obok księdza siedzi Ludwik Popiel ze Ściborzyc, 
 nad nim stoi jego brat Wacław.

JacEk SYPIEń - Zarys historii rodu Popielów ze Ściborzyc



43

Paweł Popiel syn Ludwika Popiela i kazimiery  
z Romerów Popielowej.  Ludwik Popiel ze Ściborzyc.

Ludwik Popiel ze Ściborzyc z pierwszym synem 
andrzejem urodzinym w 1908 roku.  Ludwik Popiel i jego zięć Rudolf Topór.
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 andrzej Popiel ze Ściborzyc (ur. 1908 r)

Przed dworem w Ruszczy. Drugi z lewej Ludwik Popiel 
ze Ściborzyc.

Maciej Popiel ze Ściborzyc przed dworem w Ruszczy.

 Maciej Popiel ze Ściborzyc

Zaręczyny Ludwika Popiela ze Ściborzyc z kazimierą 
Romer z czapel Małych.
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Popielowie ze Ściborzyc 1918/19. Od lewej; Elżbieta, 
Maciej, Hanka, Marysia, andrzej, L  Podczas I wojny światowej

Przed dworem w Ściborzycach. Ludwik Popiel i Jaś Tarnowski oficerowie Ii korpusu 
podczas kampanii włoskiej 19

Najstarsze zdjęcie rodziny Popielów przy 
nieistniejącym dworze w Ściborzycach.

Paweł Popiel i jego najstarszy syn Wacław. 1906 rok.

Zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów Tadeusza Topora, któremu serdecznie dziękuję za ich udostępnienie.
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Dwór w Ściborzycach (okres międzywojenny)
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Dwór w Ściborzycach – stan obecny. Fot. Jacek Sypień
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jacek Sypień

Olkuskie rody (część I)
Niezwykłe życie Jana Jarno (seniora) 

1867 – 1933  
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jAcek SyPieŃ 
Olkuskie rody (część I)
Niezwykłe życie Jana Jarno (seniora) 1867 – 1933

W.archiwum.Muzeum.Pożarnictwa.Ziemi.Olkuskiej.im..Stefana.Ząbczyńskiego.spoczywa.osiemna-
ście.zapisanych.starannym.pismem.zeszytów.w.brązowych.okładkach,.obitych.pieczęciami.z.herbem.
Olkusza..To.„Pamiętniki.z.I.Wojny.Światowej”..Ich.autorem.był.Jan.Jarno,.olkuski.kowal.i.ślusarz.z.za-
wodu,.działacz.społeczny.z.zamiłowania..Postać,.która.odegrała.bardzo.ważną.rolę.w.życiu.Olkusza.
na.przełomie.XIX.i.XX.wieku.
Tymczasem.pamiętniki.spoczywające.w.muzealnym.archiwum.nie.zostały.nigdy.przeanalizowane.

przez.fachowców,.nie.mówiąc.o.publikacji..Nawet.ich.pobieżna.lektura.przekonuje,.że.mogą.być.bez-
cennym.źródłem.informacji.nie.tylko.do.zobrazowania.życia.mieszkańców.Olkusza.podczas.„Wiel-
kiej.Wojny”,.rodzenia.się.samorządności.w.mieście,.ale.także.pokazania.obyczajowej.strony.tamtych.
czasów..Niestety,.z.pamiętników.Jarny.nie.skorzystali.autorzy.dotychczas.wydanych.publikacji.o.dzie-
jach.Olkusza,.żeby.wspomnieć.tylko.dwutomowe.„Dzieje.Olkusza.i.regionu.olkuskiego”.pod.redakcją.
profesorów.Feliksa.Kiryka.i.Ryszarda.Kołodziejczyka.24.Zanim.zatem.któryś.z.historyków.podejmie.się.
ich.naukowego.opracowania.i.(miejmy.nadzieję).wydania.drukiem,.warto.pokrótce.przybliżyć.miesz-
kańcom.Olkusza.postać.samego.Jana.Jarno.oraz.jego.literackie.dzieło.
Jan.Jarno.urodził.się.w.1867.roku.w.Olkuszu..Jego.ojcem.był.olkuski.rzemieślnik.Antoni.Jarno.(ur..

w.1820.roku),.a.matką.Marianna.z.domu.Fronik..Państwo.Jarnowie.mieli.czterech.synów,.poza.wspo-
mnianym.Janem.także.Stanisława.i.Michała.(oni.również.zostali.rzemieślnikami).i.Juliana,.który.zmarł.
w.młodym.wieku..Z.dwóch.córek,.jedna,.Teofila.Janikowska,.pozostała.w.Olkuszu,.Maria.Gawęcka.
zaś.wyjechała.do.Miechowa.
Wybór.miejsca.zamieszkania.Marii.nie.był.przypadkiem..Rodzina.Jarno.wywodzi.się.z.Miechowa.

-.w.każdym.razie.w.tym.mieście.zachowała.się.najstarsza.wzmianka.o.tym.rodzie.. Jak.pisze. jego.
synowa,.Ludmiła.Jarno.(z.domu.Jahn).w.historii.rodziny.Jarno,.„kolebką.rodu.Jarno.jest.Miechów..
Najdawniejsza.data,.to.rok.1609.(zapis.na.belce.wewnątrz.kuli.wieńczącej.wieżę.kościoła.w.Miecho-
wie)..Obok.daty,.nazwisko.architekta:.Jarno”.25.W.ciągu.dalszych.stuleci.Jarnowie,.jako.mieszczanie.
miechowscy.byli.związani.z.kapitułą.zakonu.Bożogrobców.
Przodek.rodziny.Józef.Jarno.(1790-1840),.jako.dzierżawca.dwóch.młynów.klasztornych.w.Komo-

rowie,.po.pożarze.jednego.z.nich.otrzymał.od.Kapituły.drzewo.na.odbudowę.oraz.dzierżawę.młyna.
na.50.lat..Autorka.rodzinnej.kroniki.powołuje.się.na.dokument.datowany.na.11.września.1817.roku.,.
wydany.przez.Kapitułę.Kanoników.Regularnych.Grobu.Chrystusa.w.Miechowie..Dokument.ten.znaj-
dował.się.w.archiwum.rodzinnym.
Następcą.Józefa.był.Błażej.Jarno.(1800-1863)..Został.on,.jak.wspomina.kronika,.„zarąbany.przez.

kozaków.na.progu.młyna.po.bitwie.miechowskiej.w.1863.roku”..W.pamiętnikach.Jana.Jarno.znaj-
duje.się.opis.tego.wydarzenia..Dwóch.rannych.studentów.Uniwersytetu.Jagiellońskiego.walczą-
cych.w.powstańczym.oddziale.Apolinarego.Kurowskiego,.po.nieudanym.ataku.na.Miechów.17.lu-
tego.1863.roku.,.uciekało.z.płonącego.miasta.i.znalazło.schronienie.w.młynie.należącym.do.Błaże-
ja.Jarno..Zdradził.ich.zatrudniony.w.młynie.parobek..Zginął.Jarno.i.dwóch.młodych.powstańców..

24..Z.pamiętników.Jana.Jarno.korzystano.sporadycznie.przy.redagowaniu.tekstów.do.„Merkuriusza.Strażackiego”,.wydawanego.przez.
olkuską.jednostkę.OSP..Fragmenty.przytoczył.też.Olgerd.Dziechciarz.w:.Przewodnik.po.ziemi.olkuskiej..Gmina.Olkusz,.tom.II.cz..1,.wy-
danie.II,.Olkusz.2002,.s..83-84.

25..Ludmiła.Jarno.(Jahn),.Rodzina.Jarno.(rękopis),.w.zbiorach.Muzeum.Regionalnego.PTKK.w.Olkuszu.
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Zostali.pochowani.na.cmentarzu.w.Miechowie..Ta.rodzinna.tragedia.przekazywana.z.pokolenia.na.
pokolenie.wywarła.duży.wpływ.na.ukształtowanie.się.patriotycznej,.obywatelskiej.i.społecznikow-
skiej.postawy.Jana.Jarno.
. Synowie. Błażeja. to:. August. (1837-1871),. który. pozostał.w.Miechowie. i. Antoni,. ojciec. autora.

pamiętników,.który.przeniósł.się.do.Olkusza.i.dał.początek.olkuskiej.linii.rodziny..Z.kolei.brat.zamor-
dowanego.przez.kozaków,.Błażej,.osiadł.w.Czaplach.Wielkich,.majątku.pod.Miechowem..Jego.syn.
Jan.kształcił.się.najpierw.w.Krakowie,.potem.we.Lwowie.i.był.autorem.operetki.dworskiej.„Krysia.
leśniczanka”..Otrzymał.za.to.tytuł.Radcy.Dworu.Cesarsko-Królewskiej.Mści.i,.jak.wspomina.kronika,.
„rodzina.miała.mu.za.złe.przylizywanie.się.austriackiemu.cesarzowi”..Potomkowie.tej.gałęzi.rodu.
osiedlili.się.we.Lwowie..Jeden.z.nich,.Józef,.był.nawet.dyrektorem.teatrów.miejskich.we.Lwowie.
Wracając.do.„olkuskich”.Jarnów..W.archiwum.olkuskiego.Muzeum.Regionalnego.zachował.się.do-

kument.z.1845.roku.,.w.którym.Antoni.Jarno.stara.się.o.pozwolenie.na.budowę.kuźni.„przy.szosie.
za.murami”,.czyli.przy.dzisiejszej.ulicy.Górniczej..Po.wielu.perypetiach.pozwolenie.otrzymał..Powstał.
wymurowany.z.czerwonej.cegły.budynek.(poniżej.wejścia.do.„Mechanika”)..Tutaj.przez.sto.lat.z.okła-
dem.mieściła.się.najpierw.kuźnia,.a.potem.warsztaty.ślusarskie.i.mechaniczne.prowadzone.przez.ko-
lejnych.przedstawicieli.rodziny..Obecnie.budynek,.gruntownie.przebudowany,.stracił.swój.zabytko-
wy.charakter.
Także.w.archiwum.olkuskiego.PTTK.zachowało.się.zaświadczenie.„Urzędu.Starszych.Zgromadzenia.

Kowali.w.mieście.Olkuszu”.wydane.2.lutego.1853.roku..i.zaświadczające,.że.28-letni.Antoni.Jarno.
„udowodniwszy.zdolność.kowalską,.jako.majster.dziś.uznanym.i.do.listy.majstrów.zapisany.został”.
Jego.syn.Jan.po.ukończeniu.szkoły.powszechnej.w.Olkuszu.wstąpił.do.seminarium.nauczycielskie-

go.w.Miechowie,.jak.wspomina.kronika.„w.nadziei,.że.będzie.mógł.kształcić.młodzież.polską..Zdra-
dził.się.z.tymi.patriotycznymi.zamiarami,.wobec.czego.władze.rosyjskie.nie.pozwoliły.mu.skończyć.
seminarium..Wrócił.do.Olkusza,.do.warsztatu.ojca”..Nie.wystarczało.mu.jednak.życie.rzemieślnika..
Jak.wspomina.autorka.kroniki,.„sam.dokształcał.się.stale.dużo.czytając..Gromadził.książki.w.domo-
wej.bibliotece..Prócz.tego.pisał,.nie.tylko.osobiste.wspomnienia,.ale.także.miasta.i.powiatu”..Taką.
„kuźnią”.działalności.społecznej.była.dla.Jana.Jarno.straż.pożarna..Olkuskie.Ochotnicze.Towarzystwo.
Pożarnicze.zawiązało.się.w.marcu.1878.roku..W.pierwszym.składzie.olkuskiej.straży.znajdujemy.na-
zwiska.trzech.przedstawicieli.rodu.Jarno:.Antoniego.Jarno.(ojca.Jana).oraz.braci.Jana.i.Michała.Jar-
no..Ten.ostatni.w.latach.1899–1908.pełnił.funkcje.członka.zarządu.straży..Jan.Jarno.wstąpił.do.stra-
ży.w.wieku.19.lat.i.odnalazł.się.w.służbie.strażackiej,.o.czym.może.świadczyć.fakt,.że.funkcje.Ko-
mendanta.Głównego.(naczelnika).pełnił.nieprzerwanie.od.1901.do.1931.roku,.czyli.przez.trzydzie-
ści.lat..W.tamtych.czasach.straż.pożarna.odgrywała.podwójnie.wielką.rolę..Doskonale.spełniała.swą.
podstawową.funkcję,.czyli.gaszenie.pożarów..Przy.ówczesnej.drewnianej.zabudowie.wybuchały.one.
często.i.szybko.się.rozprzestrzeniały..Od.momentu.powstania.do.1904.roku,.olkuska.straż.wyjeżdża-
ła.do.pożarów.ponad.200.razy..Po.drugie,.straż.pożarna.jako.pierwsza.polska.organizacja.społeczna.
wzięła.na.siebie.ciężar.wychowania.patriotycznego.i.ożywienia.życia.miasta.26

Warto.dodać,.że.pełnienie.funkcji.naczelnika.straży.nie.zwalniało.od.osobistego.udziału.w.akcjach,.
często.z.narażeniem.życia..Taki.przypadek.miał.miejsce.w.listopadzie.1889.roku..podczas.gaszenia.
pożaru.domu.przy.ul..Wolbromskiej.w.Olkuszu..Kiedy.okazało.się,.że.w.płonącym.budynku.pozosta-
ła.starsza.kobieta.Anna.Filawska,.do.środka.wszedł.by.ją.ratować.Michał.Jarno,.który.dowodził.ak-
cją..Gdy.nie.wychodził,.do.wnętrza.wszedł.Jan.Jarno..W.sieni.zauważył.leżącą.kobietę,.na.której.pa-

26..Stefan.Ząbczyński,.Historia.pożarnictwa.olkuskiego.i.jego.dzieje.w.latach.1478-1993,.wydanie.II,.Olkusz.1993,.s..33-35.
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liło.się.już.ubranie.i.swego.nieprzytomnego.brata..W.sukurs.ruszyli.pozostali.strażacy,.którzy.wywa-
żyli.okna.z.tyłu.budynku..Jan.Jarno.wrócił.po.zemdloną.Filawską.i.dowlókł.ją.do.najbliższego.okna,.
skąd.jego.koledzy.z.łatwością.ją.wydobyli..Obaj.bracia.Jarnowie.za.swoją.postawę.zostali.odznacze-
ni.Złotymi.Krzyżami.za.ratowanie.ginących,.ale.Michał.przepłacił.udział.w.akcji.dłuższą.chorobą.27

Bolączką.był.brak.wody..Strażacy.wielokrotnie.monitowali.u.władz.o.wykonanie.nowych.wodo-
ciągu.w.mieście..Sieć.wodociągowa.doprowadzające.wodę.z.Witeradowa.zostaje.oddana.w.1906.
roku..Z.kolei.w.1902.roku.Jan.Jarno,.jako.delegat.z.Królestwa,.wyjechał.do.Moskwy.na.Wszechrosyj-
ski.Zjazd.Straży.Ogniowych..Podczas.zjazdu.Jarno.zabierał.głos.i.składał.wniosek.w.sprawie.pomocy.
finansowej.władz.terenowych.dla.straży.pożarnych.
Ale.wspominałem,.że.straż.pożarna.miała.także.drugie.oblicze.–.funkcjonowała.również.jako.orga-

nizacja.patriotyczna..Część.działań.można.było.prowadzić.legalnie..W.maju.1897.roku.olkuscy.stra-
żacy.zebrali.32.ruble.i.31.kopiejek.na.budowę.pomnika.Adama.Mickiewicza.w.Warszawie..W.sierp-
niu.1906.roku.olkuscy.strażacy.wraz.z.naczelnikiem.Janem.Jarno.wzięli.udział.w.poświęceniu.wieży.
Jasnogórskiej.w.Częstochowie.
Warto.opisać.przemiany,.jakie.zachodziły.wtedy.w.Olkuszu..Jeszcze.w.1865.roku.w.Olkuszu.miesz-

kało.zaledwie.dwa.tysiące.osób..Pół.wieku.później.prawie.7.tysięcy..W.1872.roku.rozpisano.przetarg.
na.oświetlenia.miasta.za.pomocą,.uwaga....15.lamp..Cztery.lata.później.w.1876.roku.zakończono.
budowę.drugiego.wodociągu..Także.w.latach.siedemdziesiątych.rozpoczęły.się.intensywne.poszu-
kiwania.złóż.rud.cynku.i.ołowiu..Jednak.prawdziwym.przełomem.było.wybudowanie.linii.kolejowej.
przebiegającej.przez.miasto..Budowę.linii.Iwanogrodzko–Dąbrowskiej.rozpoczęto.w.1882.roku.i.za-
kończono.w.1885.roku.Pewnym.miernikiem.rozwoju.gospodarczego.całego.powiatu.był.wzrost.licz-
by.zatrudnionych.robotników,.z.1662.w.1870.roku,.do.3442.w.roku.1913.28

Zmieniało.się.też.samo.miasto..W.1878.roku.rozpoczął.się.remont.Kościoła.św..Andrzeja,.zniszczo-
nego.podczas.pożaru.w.1864.roku..W.1913.roku.obok.kościoła.stanęła.neogotycka.dzwonnica..W.
rynku.wybudowano.wieżę.ciśnień,.powstała.łaźnia.miejska,.park.przy.ul..Mickiewicza,.później.elek-
trownia.miejska..Ważnym.wydarzeniem.w.dziejach.miasta.była. rewolucja.1905. roku..7. listopada.
1905.roku.uczniowie.olkuskiej.Szkoły.Rzemieślniczej.przerwali.zajęcia.i.wyszli.na.ulicę..Jednym.z.ak-
tywniejszych.działaczy.był.Piotr.Hagno.–.olkuski.strażak,.podkomendny.Jana.Jarno.
Po.1905.roku.zelżały.represje.wobec.ludności.polskiej..Do.szkół.wprowadzono.język.polski,.odby-

ły.się.wybory.do.Dumy.Państwowej..W.1901.roku.zawiązało.się.w.Olkuszu.Towarzystwo.Oszczędno-
ściowo-Kredytowe,.a.w.1907.roku.austriacki.przemysłowiec.Peter.Westen.założył.fabrykę.naczyń..W.
1908.roku.powstała.handlowa.szkoła.dla.dziewcząt,.a.w.1913.roku.rządowe.gimnazjum.
Jan.Jarno.angażował.się.we.wszelkie.działania.patriotyczne.podejmowane.w.tym.czasie..W.1909.

roku.na.starym.cmentarzu.w.Olkuszu.wzniesiono.pomnik.na.grobie.płk..Francesco.Nullo..Jednym.z.
inicjatorów.był.Jan.Jarno..Pomnik.wzniesiono.w.tajemnicy.przed.Rosjanami..Taka.manifestacja.pa-
triotyczna.mogła.się.źle.skończyć.dla.jej.organizatorów,.zatem.wykonany.w.Dąbrowie.Górniczej.po-
mnik.przewieziono.do.Olkusza.(według.jednych.wersji.w.cysternie.kolejowej,.według.innego.nocą.
na.furmance).i.potajemnie.ustawiono.na.cmentarzu.29.
Rok.później,.kiedy.kończono.odbudowę.dachu.olkuskiego.kościoła,.zlecono.Janowi.Jarno.umiesz-

czenie.na. szczycie. sygnaturki. na.dachu. kościoła.blaszanego. koguta,.wskazującego. kierunek.wia-

27..J.w.,.s..37-38.
28..Dzieje.Olkusza.i.regionu.olkuskiego,.red..F..Kiryk,.R..Kołodziejczyk,.T..1,.Warszawa.-.Kraków.1978,.s..528.
29..Józef.Liszka,.Pamięć.Powstania.Styczniowego.1863.na.ziemi.olkuskiej,.Bukowno.1996,.s..270-273..
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tru..Jarno.umieścił.tam.polskiego.orła.w.koronie..Ktoś.doniósł.o.tym.władzom.rosyjskim,.wyznaczo-
no.dzień.kontroli..Aby.nie.narażać.swych.dzieci.na.prześladowania,.Jarno.wczesnym.świtem.wspiął.
się.na.szczyt.sygnaturki.i.zdobiący.ją.krzyż..Zdjął.orła.i.zamontował.kogucika..Orzeł.leżał.schowany.
w.jego.warsztacie.i.został.zamontowany.ponownie.na.dachu.kościoła.za.kilka.lat,.podczas.I.wojny.
światowej,.gdy.z.Olkusza.uciekli.Rosjanie..A.blaszany.kogucik.podobno.długi.czas.wisiał.na.pamiąt-
kę.w.oknie.warsztatu.Jarny.30.
W.tym.czasie.Jarno.był.aktywnym.członkiem.wszelkich.stowarzyszeń,.jakie.powstawały.na.naszym.

terenie..W.zbiorach.olkuskiego.Muzeum.PTTK.zachowała.się.legitymacja.członka.protektora,.a.także.
członka.rzeczywistego.sosnowieckiego.oddziału.Towarzystwa.Opieki.nad.Zwierzętami..Na.pewno.od.
1910.roku.(a.być.może.wcześniej).był.członkiem.olkuskiej.Resursy.Obywatelskiej.powstałej.w.1905.
roku.Był.też.jednym.z.założycieli.olkuskiego.oddziału.Polskiego.Towarzystwa.Krajoznawczego,.któ-
ry.powstał.w.1911.roku,.a.także.Muzeum.Regionalnego.założonego.w.1913.roku..Trzy.lata.później.
Jan.Jarno.wszedł.w.skład.zarządu.olkuskiego.oddziału.PTTK.31.Kiedy.w.1917.roku.powstało.w.Olku-
szu.Towarzystwo.„Piechur”,.wszedł.do.jego.rady.
Kolejnym.przykładem.patriotycznego.zaangażowania.Jana.Jarno.może.być.idea.usypania.w.Ol-

kuszu.Kopca.Kościuszki..Kopiec.ten.został.usypany.przez.społeczeństwo.Olkusza.w.1861.roku.dla.
uczczenia.44.rocznicy.śmierci.Naczelnika..Podczas.powstania.styczniowego,.w.maju.1863.r.,.Ro-
sjanie.zburzyli.krzyż.i.zrównali.kopiec.z.ziemią..Znaleźli.schowaną.na.wieczną.pamiątkę.listę.z.na-
zwiskami.olkuszan,.którzy.byli.organizatorami.budowy.kopca..Większość.osób.z.tej.listy.zesłano.
na.Sybir..Dopiero.w.1917.roku.Olkuski.Komitet.Obchodów.100..rocznicy.śmierci.Kościuszki.posta-
nowił.wznieść.nowy.kopiec..Członkiem.wspomnianego.komitetu.był.Jan.Jarno,.a.na.krzyżu.usta-
wionym.na.szczycie.kopca.zawieszono,.wykonany.przez.niego,.metalowy.wieniec. laurowy.32.W.
wieniec.wplecione.były.cztery.daty..1794.–.Insurekcja.Kościuszkowska,.1817.–.śmierć.Tadeusza.
Kościuszki,.1863.–.Powstanie.Styczniowe. i.1917.–.ponowne.usypanie.kopca.. Jarno.był. też.ak-
tywnym.członkiem.tzw..dozoru.kościelnego.Parafii.św..Andrzeja..Świadczy.o.tym.napis.na.tablicy.
wmurowanej.w.ścianę.neogotyckiej.olkuskiej.dzwonnicy,.wzniesionej.w.1913.roku:.„Panu.Bogu.
na.chwałę.r.1903-1913.ofiarnością.parafian.staraniem.X..Marcina.Smółki.proboszcza.i.dziekana.
członków.dozoru.kościelnego.Jana.Stachurskiego,.Wincentego.Kiplińskiego.i.Jana.Jarno.zmuro-
wał.Aleksander.Marszewicz”.
Chyba.najbardziej.aktywnym.okresem.jego.działalności.społecznej.są.lata.I.wojny.światowej..Zaraz.

po.wybuchu.wojny.wojska.rosyjskie.opuściły.teren.powiatu.olkuskiego..Wkrótce.miejscowi.społecznicy.
zawiązali.w.Olkuszu.Komitet.Bezpieczeństwa.Publicznego..Miał.on.sprawować.władzę.administracyj-
ną,.skarbową.i.porządkowo–sanitarną..W.składzie.pięcioosobowego.prezydium,.złożonego.ze.„znako-
mitych.mieszkańców.miasta”,.zasiadał.Jan.Jarno..Komitet.powołał.kilka.sekcji:.porządkową,.sanitarną,.
skarbową,.spożywczą,.budowlaną.(która.miała.zajmować.się.odbudową.ze.zniszczeń)..Powołał.milicję.
obywatelską.do.pilnowania.porządku.w.mieście..Wydawał.odezwy.do.mieszkańców..Działalność.Komi-
tetu.osłabła,.gdy.do.Olkusza.weszły.wojska.austriackie.i.powołano.komisarza.cywilnego,.którym.został.
porucznik.Rostworowski..Ten.z.kolei.z.dniem.1.września.1914.roku.powołał.burmistrza.Olkusza,.któ-
rym.miał.zostać.Jan.Stachurski,.a.Komitet.Bezpieczeństwa.Publicznego.został.przekształcony.w.Radę.
Miejską..Zatem.Jan.Jarno.był.w.składzie.pierwszej.od.czasów.rozbiorów.rady.miejskiej.33....

30..Janina.Majewska,.Kogucik.na.wieży.(opowiadanie.niepublikowane,.w.zbiorach.olkuskiego.Muzeum.PTKK).
31..Działalność.PTTK.w.Olkuszu,.oprac..Barbara.Stanek.Wróbel.(rękopis).
32..Józef.Liszka,.Przydrożni.świadkowie.historii,.s..30-32,.Bukowno.
33..Dzieje.Olkusza.i.regionu.olkuskiego,.red..F..Kiryk,.R..Kołodziejczyk,.T.1,.Warszawa-Kraków.1978,.s..559.
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Był.także.aktywnym.członkiem.olkuskiego.Komitetu.Gospodarczo-Zapomogowego,.który.powstał.
w.maju.1915.roku.z.inicjatywy.Antoniego.Minkiewicza,.a.następnie.Komitetu.Ratunkowego.Powia-
tu.Olkuskiego,.założonego.w.1916.roku..Jarno.zaangażował.się.także.w.redagowanie.„Kroniki.Po-
wiatu.Olkuskiego”,.w.której.zamieszczał.liczne.artykuły.poświęcone.nie.tylko.sprawom.bieżącym,.ale.
także.historii.Olkusza.i.regionu.
Właśnie.od.opisu.historii.Olkusza,.Rabsztyna,.Sułoszowej,.Przegini. czy.Pieskowej.Skały,.a. także.

podania.legend.dotyczących.ziemi.olkuskiej.zaczynają.się.jego.„Pamiętniki.z.I.Wojny.Światowej”.
Pisane.piórem,.starannym.pismem,.część.w.brulionach.o.czystych.kartkach.gdzie.autor.korzystał.z.

liniału,.część.w.zeszytach.w.kratkę..W.pierwszych.zeszytach.„Pamiętników”.wpisy.są.niemal.codzien-
ne..Dotyczą.zarówno.sytuacji.politycznej.na.świecie,.jak.i. lokalnych.wydarzeń..Szczególnie.w.tych.
drugich.widać.wnikliwe.oko.obserwatora.rzeczywistości,.jakim.był.bez.wątpienia.Jarno..Zresztą.nie.
tylko.sprawy.polityczne,.społeczne.czy.gospodarcze.pojawiają.się.na.kartach.„Pamiętnika”..Opisuje.
pogodę.i.prace.polowe.rolników..Sporadycznie.daje.osobisty.komentarz.do.spraw,.które.szczególnie.
go.zbulwersowały..Trzeba.jednak.przyznać,.że.stara.się.bezstronnie.opisywać.to,.co.widział.i.w.czym.
brał.udział..Zresztą.taki.był.chyba.cel.spisywania.codziennych.notatek.-.utrwalenie.rzeczywistości.
Ostatnie.zeszyty.są.nieco.inne..Wpisy.pojawiają.się.rzadziej,.ale.są.bardziej.rozbudowane..Nie.

tyle.opisują.codzienne.wydarzenia,.co.są.zapisem.rozterek.dotyczących.sytuacji.politycznej.panują-
cej.zarówno.w.odradzającej.się.Polsce,.jak.i.w.Olkuszu..Ostatni.wpis.został.poczyniony.w.niedzie-
lę.11.stycznia.1920.roku..Po.długiej.zresztą.przerwie,.gdyż.poprzedni.jest.datowany.na.23.listopa-
da.1919.roku..
„czemu tak długo nie pisałem nic w dzienniku? Aby dać prawdziwą odpowiedź napiszę, że z przy-

krością wielką mi to idzie, albowiem, jako syn tej ziemi miłujący szczerze swą macierz patrzę na nie-
ład, nierząd i stale uprawiane szelmostwo przez wybrańców narodu”.–.pisze.rozgoryczony.Jan.Jarno.
Aby.choć.w.zarysie.pokazać,.jakim.nieodkrytym.skarbem.dla.historyków.zajmujących.się.dziejami.

lokalnymi.są.pamiętniki.Jarny,.podam.fragmenty.wpisów.obejmujących.okres.przed.i.w.momencie.
wybuchu.I.Wojny.Światowej.

„12 lipca 1914 roku w dzień niedzielny rozeszła się pogłoska o zamordowaniu w Sarajewie (Bo-
śnia) arcyksięcia i następcy tronu austriackiego”.–.zaczyna.Jarno,.który.opisując.dalsze.wydarzenia.
polityczne.w.Europie,.zaznacza,.że.„w Olkuszu wieść ta rozniosła się za pośrednictwem pism i gazet”.

„tłumy ludu zebrane na doroczną uroczystość św. Anny różnie komentowały przepowiadając za-
wikłania wojen (...) te obawy ziścić się miały niebawem” –.pisze.Jarno.26.lipca.1914.roku..Jednak.
wtedy. jeszcze.życie.w.mieście. toczyło.się.normalnym.trybem.. Jak.pisze.dalej.w.pamiętniku,. tego.
samego.dnia.wieczorem.zebrała.się.miejscowa.straż.ogniowa.i.ustaliła.termin.zabawy.ludowej,.która.
miała.się.odbyć.9.sierpnia.
Ale.nastrój.niepokoju.i.niepewności.zaczął.być.coraz.bardziej.powszechny..„Żydzi cichaczem ob-

legają kasy i kredyty wycofując wkłady. Władze miejscowe zdradzają pewne zaniepokojenie wyda-
jąc różne zarządzenia w gminach i magistratach (...). Już i polacy i rosjanie wypłacają wkłady z kas.  
z tych rządowa najbardziej oblężona i wypłaty idą powoli. podobno rząd zarządził wysłanie wszel-
kiej gotowizny, (czyli.gotówki.-.dop..red.) z kasy powiatowej do kielc”.-.czytamy.we.wpisie.z.27.lip-
ca..„Niektóre urzędy poleciły pracownikom wysłać rodziny do rosji (...). kolej żelazna wywozi wszel-
kie wagony i lokomotywy z całego zagłębia (...), ruch pasażerski wstrzymany częściowo. Mkną po-
ciągi w stronę Miechowa. [Wśród.Rosjan] widać pomimo nadrabiania miną przygnębienie.”
We.wpisie.z.30.lipca.czytamy:.„Wieczorem o godzinie 9-tej nagle ogłoszona została ogólna mo-

bilizacja ludzi i koni. postrach na ludność połączony z paniką uciekających rodzin rosyjskich pogłę-
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bia grozę sytuacji.”.Piątek,.31.lipca..„Straż pograniczna nocy ubiegłej w Olkuszu i jego okolicy spa-
liła wszystkie papiery, umundurowania niepotrzebne, a nawet owies ze spichrzów, którego opusz-
czając posterunki zabrać nie potrafili.”.Coraz.więcej.miejsca.w.pamiętniku.zajmują.opisy.panicznej.
ucieczki.Rosjan:.„cała droga od Olkusza ku Wolbromiowi roi się od wozów i koni, które jak mrówki 
ciągną nieprzerwanie szlakiem po błotnistej i nierównej drodze”..Sobota,.1.sierpnia..„z samego ran-
ka, który słonkiem ozłocił szczyty kościoła i dachów Olkusza słychać gwar i turkot wozów dążących 
w różne strony. (...) Uciekają cywilni i wojskowi z rodzinami. O godzinie 9-tej rano cały urząd komo-
ry celnej uciekł na specjalny stojący w przygotowaniu pociąg. Nasi olkuscy rezerwiści na 40-tu wo-
zach o godz. 6tej rano opuszczają miasto. płacz i lament rozlega się naokoło, kobiety i dzieci czepia-
ją się odjeżdżających z ojcami wozów. (...) palą się ogniska, na których żandarmi palą sekretne akta 
i bumagi, a również skonfiskowane książki i pisma. (...) cała noc mija w wielkim niepokoju nikt nie 
śpi w całym mieście. (...) Na stacji opróżnionej przez urzędy złożono materiały wybuchowe, któremi 
straż ma zamiar wysadzać mosty i stację kolejową”.
Wpis.z.niedzieli.2.sierpnia:.„po bezsennej nocy dążąc przez rynek wczesnym rankiem mamy wra-

żenie jednego wielkiego obozowiska. Na trotuarach leżą i siedzą matki z dziećmi. tysiące wozów z 
ogłuszającym łoskotem dąży w tę i ową stronę. Drogą wiodącą do Wolbromia dążą pieszo o godz. 
5-tej rano butni żandarmi rosyjscy pieszo przy naładowanych rupieciami wozach. krążą wieści, że 
prusacy przeszli już granicę w Modrzejowie. zamęt ogólny i panika uciekających rosjan wrasta z go-
dziny na godzinę. O godzinie 10-tej postanowiono zniszczyć rządowy monopolowy sklep i skład 
wódki. Dwóch strażników i stróży miejskich pod dozorem naczelnika straży ziemskiej oraz komitetu 
bezpieczeństwa zrzucają do rynsztoka napełnione butle wódką i spirytusem, który spływa połączony 
z nawozem całymi strumieniami, jak po deszczu woda przez miasto. tłumy ludu otaczają murowa-
ny parkan podwórka wyciągając ręce po butle, które od czasu do czasu poza oczami zwierzchności 
przechodzą do rąk chciwych tego napoju. Są i tacy, co dłonią czerpią i piją zmieszany z końskim ka-
łem spirytus. inni nacierają nim ręce, inni czerpią skopczykami do butelki. trwa to z górą 2 godziny, 
w ciągu których zniszczono i rozniesiono za 12 tysięcy rubli alkoholu. (...) Na prośbę mieszkańców 
Olkusza naczelnik powiatu Michał Żabudziński (?) rozdał na ręce naczelnika straży ogniowej 4 sztu-
ki broni palnej. (...) Nadchodzą wieści, że o godzinie 4 po południu wojska pruskie zajęły Sosnowiec, 
Będzin, Modrzejów, czeladź i zagórze, a kilka jazdy patroli zapędziło się aż pod Sławków. O półno-
cy zaczęła się ucieczka reszty rosjan. O godz. 4 rano wyjechał ostatni urząd pocztowo-telegraficzny 
zniszczywszy aparaty, których już zabrać i rozebrać nie było czasu. Ostatni wyjechał strażnik ziemski 
Liniszczenko”..Zatem.miasto.było.już.wolne.od.Rosjan,.ale.nie.wolne.od.wszelkiej.maści.przestęp-
ców,.którzy.wykorzystywali.ten.przejściowy.moment.braku.jakiejkolwiek.władzy.
Dlatego.we.wpisie.z.poniedziałku.2.sierpnia.czytamy:.„Straż obywatelska połączona z ogniową 

miejscową strażą z przepaskami białymi na rękawach z napisem „Olkusz” pełni już swój obowiązek 
pod bronią. (...) prusacy spodziewani są lada chwila”. Jednak wielkie armie zapomniały o Olkuszu i 
cały ciężar utrzymania porządku w mieście spadł na jego obywateli. „Nie śpię już 5tą noc z rzędu, 
oczy mi się kleją, gdy piszę niniejsze słowa”..Tak.Jan.Jarno.zakończył.wpis.poczyniony.4.sierpnia..
Wtedy. czyni. też.osobisty. komentarz,. pisząc.o.niesnaskach.w. łonie.Komitetu.Bezpieczeństwa.Pu-
blicznego..„Dziwne czasy i dziwni ludzie. przed godziną piękne i wzniosłe hasła braterskie, po chwili 
zawiść i gniew mąci pięknie zorganizowaną pożyteczną instytucję bezpieczeństwa mienia i życia 
obywateli. (...) cicha księżycowa noc wywabia z domów tysiące spacerujących i rozpolitykowanych 
mieszkańców, których o godz. 11 straż miejska zapędza w objęcia Morfeusza.”
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„O godzinie 10-tej rano na wzgórzu nad wsią czarna Góra ukazał się jeździec na koniu. Gdy go 
spostrzeżono, kilku ciekawych z młodzieży podążyło do niego. W międzyczasie ukazało się jeszcze 
4 jeźdźców (...), byli to austriaccy ułani krakowscy. z młodzieżą olkuską rozmawiali chętnie wypytu-
jąc o porządek i władze, zapowiedziawszy przyjazd większej armii” - pisze.Jarno.w.pamiętniku.z.dnia.
6.sierpnia..Potem.opisuje.wkraczanie.kolejnych.oddziałów.„konnicy.huzarów.i.dragonów”,.a.także.
przemieszczającego.się.na....rowerach.„pułku.tyrolskiego.w.szarych.mundurach”..„O godzinie 4-tej 
po południu władze austriackie objęły w posiadanie magistrat i powiat”.–.pisze.Jarno..„Okrzyków na 
cześć wkraczających armii nie wznoszono. Odpowiadano tylko na serdeczne powitania krakowskich 
ułanów, którzy po polsku pozdrawiali mieszkańców Olkusza. czem się da tłumaczyć takie postępo-
wanie ludu – łatwo zrozumieć. Boi się on powrotu knutów”.–.komentuje.dalej.
To.jedynie.niewielki.wybór.wpisów.pierwszych.kart.pamiętnika..Na.pewno.wart.jest.on.naukowego.

opracowania,.a.może.nawet.wydania.drukiem..Pozwoliłoby.to.na.pełniejsze.opisanie.roli,.jaką.peł-
nił.Jarno.w.Olkuszu,.szczególnie.w.trudnych.wojennych.latach..Po.wojnie.jego.aktywność.polityczna.
i.społeczna.była.już.nieco.mniejsza..Choć.trzeba.zaznaczyć,.że.był.aktywnym.członkiem.Związku.Lu-
dowo–Narodowego.Rzeczypospolitej.Polskiej..Od.1917.roku.był.też.ławnikiem.Sądu.Pokoju.w.Olku-
szu,.a.od.1922.roku.członkiem.Rady.Opiekuńczej.olkuskiej.Szkoły.Rzemieślniczo-Przemysłowej..W.ar-
chiwum.olkuskiego.PTTK.zachował.się.„list.wierzytelny”.z.1929.roku,.w.którym.stwierdza.się,.że.Jan.
Jarno.z.zawodu.kowal.został.wybrany.zastępcą.członka.Izby.Rzemieślniczej.w.Kielcach..Do.końca.zo-
stał.wierny.swej.pierwszej.pasji,.czyli.straży.pożarnej..W.1927.roku.został.odznaczony.Złotym.Krzy-
żem.Zasługi.nadanym.przez.Główny.Związek.Straży.Pożarnych.RP..Zbierał.nadal.olkuskie.legendy.i.
planował.ich.wydanie.drukiem..Włączał.się.w.społeczne.życie.miasta,.brał.aktywny.udział.w.przygo-
towaniu.obchodów.60..rocznicy.bitwy.pod.Krzykawką.w.1923.roku..Znalazł.się.w.składzie.Komitetu.
Obchodów.34.Wtedy,.5.maja.1923.roku,.na.ścianie.budynku.starostwa.przy.olkuskim.rynku.wmuro-
wano.tablicę.upamiętniającą.śmierć.pułkownika.Nullo.
Jarno.prowadził.ożywioną.korespondencję.z.ks..Janem.Wiśniewskim,.autorem.monumentalnego.

i.niezwykle.cennego.dla.badania.dziejów.regionu.dzieła.-.książki.„Historyczny.opis.kościołów,.miast,.
zabytków.i.pamiątek.w.Olkuskiem”.wydanej.w.1933.roku.35.Zresztą.autor.książki.posiłkował.się.tek-
stami,.jakie.Jarno.zamieszczał.na.łamach.„Kroniki.powiatu.olkuskiego”,.a.także.informacjami,.jakie.
uzyskał.podczas.rozmów..Jarno.publikował.też.teksty.w.lokalnej.prasie.zagłębiowskiej..Teksty,.jakie.
ukazywały.się.cyklicznie.w.latach.1926-26.dotyczyły.miejscowych.legend.i.podań,.ale.także.historii.
regionalnej..Pisał.o.organach.Hummla.w.olkuskim.kościele,.czy.o.Marcinie.Bylicy.–.astronomie.z.Ol-
kusza..Jarno.zbierał.książki,.stare.dokumenty.i.pamiątki.przeszłości.miasta..Dopóki.mu.zdrowie.po-
zwalało.chętnie.też.oprowadzał.po.olkuskich.zabytkach.
Ksiądz.Wiśniewski.opisując.zabytki.Olkusza.wspomina,.że.„Drzwi kościoła pięknie okute na wzór 

będących w Ossolineum we Lwowie są wykonane w 1916 roku przez zakład ślusarski Jana Jarno w 
Olkuszu”.36.Podobnie.metalowy.żyrandol.wiszący.w.głównej.nawie.olkuskiego.kościoła.wykonał.w.
1906.roku.Jan.Jarno.37

Niestety.nie.zachował.się.spis.dzieł.ślusarskich.mistrza.Jarno..W.sierpniu.2008.roku.zadzwonił.do.
olkuskiej.redakcji.„Dziennika.Polskiego”.zaniepokojony.czytelnik.alarmując,.że.podczas.budowy.par-

34..Informacje.na.ten.temat.oraz.fotografie.można.znaleźć.w.książce;.Józef.Liszka,.Pamięć.Powstania.Styczniowego.1863.na.ziemi.olku-
skiej,.Bukowno.1996,.s..342

35..Zbiór.korespondencji.pomiędzy.Janem.Jarno.a.ks..Wiśniewskim.znajduje.się.w.archiwum.olkuskiego.Muzeum.Regionalnego.PTTK.
36..Jan.Wiśniewski,.Historyczny.opis.kościołów,.miast,.zabytków.i.pamiątek.w.Olkuskiem,.Marjówka.Opoczyńska.1933,.s..219.
37..J.w,.s..239
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kingu.przy.dyskoncie.na.alejach.1000-lecia.może.dojść.do.zniszczenia.zabytkowego,.metalowego.
krzyża...Pojechałem.na.miejsce..Okazało.się,.że.krzyżowi.nic.nie.grozi..Spod.czarnej.farby,.jaką.po-
malowany.jest.krzyż,.z.trudem.udało.mi.się.odczytać.napis:.„1898.rok,.na.chwałę.Bogu,.wykonał.J..
Jarno”..To.chyba.najstarsze.zachowane.dzieło.wykonane.przez.22-letniego.podówczas.Jana.Jarno.38.
A.inne.jego.dzieła?.Zapewne.w.starych.olkuskich.kamienicach.można.jeszcze.znaleźć.klamki.czy.za-
wiasy.powstałe.w.warsztacie.ślusarskim.Jarnych.przy.ulicy.Górniczej..Jeszcze.kilka.lat.temu.w.budyn-
ku.warsztatu.były.metalowe.okna.ze.szprosami,.pamiętające.czasy.Jana.Jarno..Zostały.usunięte.pod-
czas.remontu.budynku.
Jarno.zmarł.11.maja.1933.r.„po.długich.cierpieniach”,.jak.napisano.w.nekrologu..Miał.66.lat..Jego.

pogrzeb,.który.odbył.się.dwa.dni.później,.13.maja,.zgromadził.na.rynku.prawdziwe.tłumy.i.był.swo-
istą.manifestacją.mieszkańców.Olkusza.mających.świadomość,.że.żegnają.jednego.z.najzacniejszych.
obywateli..Na.klepsydrach.wymieniono.tylko.najważniejsze.z.jego.zasług:.„Jan.Jarno..Były.członek.
Rady.Miejskiej,.były.członek.Sejmiku.Olkuskiego.i.Wydziału.Powiatowego..Pierwszy.Prezes.Związku.
Okręgowego.Straży.Pożarnych.Powiatu.Olkuskiego,.długoletni.naczelnik.Ochotniczej.Straży.Pożarnej.
w.Olkuszu.i.członek.honorowy.odznaczony.dwukrotnie.złotym.medalem.Głównego.Związku.Straży.
Pożarnych.Rzeczpospolitej.Polskiej.i.Krzyżem.za.ratowanie.ginących..Były.prezes.i.członek.Stowarzy-
szenia.Rzemieślników,.Starszy.cechu.ślusarsko–kowalsko–tokarsko-blacharskiego.i.wielu.innych.sto-
warzyszeń.społecznych..Były.członek.Dozoru.Kościelnego”.
Ale.najważniejsze.zdanie.rozpoczynało.tekst.nekrologu:.„Obywatel.miasta.Olkusza”.
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Okucia drzwi do olkuskiej bazyliki św. andrzeja  
to jedno z dzieła Jana Jarno.

Pogrzeb Jana Jarno 13 maja 1933 roku zgromadził 
na rynku prawdziwe tłumy i był swoistą manifestacją 

mieszkańców Olkusza.

Legitymacja członka Straży Obywatelskiej z 1920 roku.

Pierwsza strona pamiętnika Jana Jarno.

JacEk SYPIEń - Olkuskie rody (część I) Niezwykłe życie Jana Jarno (seniora) 1867 – 1933  
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Legitymacje członkowskie Polskiego Towarzystwa krajoznawczego z 1912 i 1914 roku.

Dyplom z 1922 roku nadania odznaki za wysługę 35 lat w Straży Pożarnej.

JacEk SYPIEń - Olkuskie rody (część I) Niezwykłe życie Jana Jarno (seniora) 1867 – 1933  
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JacEk SYPIEń - Olkuskie rody (część I) Niezwykłe życie Jana Jarno (seniora) 1867 – 1933  

Legitymacja strażackiego złotego medalu zasługi 
nadanego w 1927 roku

Tymczasowa legitymacja radnego miejskiego  
Olkusza z 1914 roku.

Legitymacje członkowskie Polskiego Towarzystwa 
krajoznawczego z 1912 i 1914 roku.
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JacEk SYPIEń - Olkuskie rody (część I) Niezwykłe życie Jana Jarno (seniora) 1867 – 1933  

krzyż na Pakusce – dzieło Jana Jarno.

kuźnia i warsztat Jana Jarno przy ul. Górniczej 
(stan obecny)

kuźnia i warsztat Jana Jarno przy ul. Górniczej 
(stan obecny)

klepsydra obwieszczająca o śmierci Jana Jarno.

Współczesny portret Jana Jarno w zbiorach Muzeum 
Pożarnictwa w Olkuszu. 
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JacEk SYPIEń - Olkuskie rody (część I) Niezwykłe życie Jana Jarno (seniora) 1867 – 1933 

Olkuska Straż Pożarna, w środku siedzi Jan Jarno.

Olkuska Straż Pożarna, w środku siedzi Jan Jarno.
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JacEk SYPIEń - Olkuskie rody (część I) Niezwykłe życie Jana Jarno (seniora) 1867 – 1933  

komitet dla uczczenia 60 rocznicy śmierci płk. Nullo. 
W środku – Jan Jarno.

komitet dla uczczenia 60 rocznicy śmierci płk. Nullo.
 czwarty od lewej od góry – Jan Jarno.
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JacEk SYPIEń - Olkuskie rody (część I) Niezwykłe życie Jana Jarno (seniora) 1867 – 1933  

Jan Jarno

Fotografie archiwalne ze zbiorów Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej im. Dh Stefana Ząbczyńskiego w Olkuszu 
oraz Muzeum Regionalnego PTTk w Olkuszu. Obu instytucjom dziękuję za ich udostępnienie.
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czyjego autorstwa są malowidła  
w Bazylice pw. św. andrzeja apostoła?
Profesor czy malarz: Józef Dutkiewicz  

czy Stanisław Wałach?

Olgerd Dziechciarz
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OlGeRD DziecHciARz
czyjego autorstwa są malowidła w Bazylice pw. św. andrzeja apostoła? Profesor czy 
malarz: Józef Edward Dutkiewicz czy Stanisław Wałach?

To.dość.częsty.problem:. jak.rozróżnić,.który.artysta.wykonał.dzieło,.skoro.powstało.dzięki.pra-
cy. dwóch. czy.więcej. osób?. Które. dokładnie. nuty. Requiem. napisał.Mozart,. a. które. dopisał,.we-
dług.wskazówek.kompozytora.Süssmayr,.który.genialną.kompozycję.dokończył?.Które.obrazy.malo-
wał.osobiście.Warhol,.a.które.pracownicy.jego.artystycznej.fabryki?.W.olkuskiej.bazylice.jest.takich.
wspólnych.dzieł.wiele,.zaczynając.od.poliptyku,.który.zaczął.rzeźbić.Jan.Wielki,.ale.pobity.przez.ko-
legę.z.cechu.zaniechał.prac,.więc.ołtarz.ukończył.Stanisław.Stary,.trudno.także.określić,.jaką.część.z.
piszczałek.i.ile.elementów.transeptu.organów.wykonał.Hans.Hümmel,.a.co,.po.jego.wyjeździe.do-
kończył.Jerzy.Nitrowski..Z..nowszych.dzieł.zagadką.pozostaje.jaka.część.nowej.polichromii,.tej.z.lat.
60-tych.XX.wieku,.zrodziła.się.w.głowie.głównego.twórcy.ówczesnego.wystroju.i.konserwatora.prof..
Józefa.Edwarda.Dutkiewicza,.a.co.dał.z.siebie.wykonawca.zaleceń,.artysta.plastyk.Stanisław.Wałach..
Problem,.jeśli.można.użyć.tego.słowa,.może.niezbyt.istotny.dla.zwykłych.„zjadaczy.chleba”,.ale.waż-
ki.dla.historyków.sztuki.i.jej.wielbicieli......

Gdy.kilka.lat.temu.ukazał.się.album.poświęcony.olkuskiej.bazylice,.było.w.nim.wiele.informacji.
cennych,.niezwykle.ciekawych,.ale.sporo.też.takich,.bez.których.mogło.się.obyć,.ciekawostek,.które.
z.niejednej.perspektywy.ciekawe.jakoś.szczególnie.nie.są.–.za.to.znalazła.się.tylko.lakoniczna.infor-
macja,.kto.jest.autorem.rysunków.wykonanych.metodą.sgraffito,.które.zdobią.kolumny.i.ściany.pre-
zbiterium.tej.świątyni;.napisano,.że.jest.nim.prof..Józef.E..Dutkiewicz,.który.w.latach.60-tych.XX.wie-
ku.prowadził.w.kościele.prace.konserwatorskie..Dodano.także,.że.w.latach.1992-98,.podczas.kolej-
nych.prac.konserwatorskich.(kierowała.nimi.dr.Magdalena.Kalicińska):.„zweryfikowana.została.kon-
cepcja.plastyczno-aranżacyjna.całości.wnętrza,.założona.przez.profesora.Dutkiewicza,.uznana.za.hi-
storycznie nieprawdziwą..Czterech.świętych.z.kolumn.znalazło.się.na.wklejkach.książki,.ale.już.bez.
informacji,.kto.je.stworzył..
Gdy.ktoś.pierwszy. raz. zagląda.do.olkuskiej.bazyliki,. na.ogół. zawraca.uwagę.na.potężne.filary..

i.na.ich.dekoracje.–.wizerunki.świętych.z.atrybutami.(choć.nie.tylko.tacy.tam.widnieją)..My,.para-
fianie.i.mieszkańcy.tak.się.do.nich.przyzwyczailiśmy,.że.umykają.naszej.uwadze;.przez.lata.znudze-
ni.czy.wewnętrznie.uspokojeni.mszą.wpatrywaliśmy.się.w.nie.i.teraz.już.ich.nie.widzimy..Przyjezd-
ni.są.zachwyceni.ich.oszczędną.formą.i.surowym.pięknem.–.wiele.osób.mysli,.że.pochodzą.ze.śre-
dniowiecza,.nawet.z.czasów.romańskich,.ale. jednocześnie. są. jakieś.nowoczesne,.podobnie.bywa..
z.rzeźbami.neolitycznymi,.które.przypominają.nowoczesne,.obłe.figury.dłuta.Henry.Moor’a..Na.sta-
rych.zdjęciach.wnętrza.bazyliki.dostrzegamy,.że.kiedyś.zdobienia.kolumn.były.inne,.chciałoby.się.na-
pisać.-.mało.wyrafinowane,.przypominało.malunki.z.filarów.kościoła.w.Bolesławiu,.jakieś.gwiazdki.
na.niebie.i.poprzeczne.linie.na.jasnym.tle..Niedawno.gościliśmy.po.raz.piąty.Międzynarodowy.Plener.
Malarski.„Srebrne.Miasto”.Olkusz.2009..Kilku.jego.uczestników,.zwiedzając.bazylikę.zwróciło.uwagę.
na.malowidła.na.kolumnach..Przykuły.ich.uwagę,.zafrapowały;.pytali.–.kto.jest.ich.autorem?!.Wynikł.
problem,.bo.–.okazuje.się.–.są.w.tej.sprawie.kontrowersje.
W.bazylice.olkuskiej.są.dwie.płyty.epitafijne.poświecone.osobom,.które.zginęły.w.tej.świątyni..Pod.

chórem.znajduje.się.drewniane.XVII-wieczne.epitafium.Jana.syna.Hansa.Hümmla,.który.spadł.z.rusz-
towania,.gdy.jego.ojciec.budował.organy..Po.tym.tragicznym.wydarzeniu.ojciec,.przerwał.prace.nad.
instrumentem.i.wyjechał.do.słowackiej.Lewoczy,.tamże.sam.skoczył.z.rusztowania.kończąc.w.ten.
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sposób.życie..Z.kolei.pod.łukiem.między.nawą.główną.a.prezbiterium.znajduje.się.epitafium.prof..
Józefa.Dutkiewicza,.który.spadł.z.rusztowania.7.września.1968.r.,.podczas.ostatnich.prac.nad.grun-
towną.konserwacją.wnętrza.olkuskiej.świątyni..Ponoć.jego.śmierć.miała.być.efektem.klątwy,.jaka.na.
niego.spadła,.gdy.–.mimo.ostrzeżeń.–.odsłonił.malowidło.w.pewnym.podbocheńskim.dworku..

Profesor
Józef.Edward.Dutkiewicz..(1903-1968).to.niezwykle.ciekawy.artysta.i.uczony,.jedna.z.kluczowych.

postaci.polskiego.światka.konserwatorskiego.w.XX.wieku;.wybitny.historyk.sztuki,.konserwator.i.ma-
larz,.pochodził.z.Tarnowa,.gdzie.skończył.gimnazjum.im..K..Brodzińskiego..Malarstwo.studiował.na.
krakowskiej.ASP.(należąc.wtenczas.do.grupy.malarskiej.Pryzmat),.historię.sztuki.na.Uniwersytecie.Ja-
giellońskim..W.latach.1930-31.studiował.też.konserwację.na.paryskiej.Ecole.de.Louvre.i.w.filii.ASP.
u.prof..Józefa.Pankiewicza..W.1932.r..został.konserwatorem.zabytków.w.Warszawie,.a.następnie.w.
Łucku.na.Wołyniu..W.1935.r..objął.funkcję.konserwatora.w.Lublinie,.gdzie.kierował.m.in..odnową.
zabytkowych.kamienic.Starego.Miasta..Prace.przerwała.mu.hekatomba.II.wojny.światowej..Okupa-
cję.Dutkiewicz.spędził.m.in..w.Tarnowie,.zajmując.się.konserwacją.dzieł.sztuki.w.Muzeum.Diecezjal-
nym..W.1945.r.,.dzięki.jego.staraniom,.utworzono.Muzeum.Ziemi.Tarnowskiej,.którego.przez.pięć.
lat.był.dyrektorem.(1945-50),.mimo.że.już.w.1946.przeniósł.się.do.Krakowa,.gdzie.objął.stanowisko.
wojewódzkiego.i.miejskiego.konserwatora.zabytków.(do.1951)..Od.w.1950.r..pełnił.funkcję.wykła-
dowcy.na.krakowskiej.ASP,.gdzie.był.także.twórcą.Wydziału.Konserwacji.Dzieł.Sztuki.i.do.śmierci.kie-
rował.Katedrą.Konserwacją.Malowideł.Ściennych.i.Rzeźby..Kierował.licznymi.pracami.konserwator-
skimi,.czasem.kontrowersyjnymi,.m.in..w.kościołach.w.Dębnie.i.Starym.Sączu.oraz.pałacach.w.Krasi-
czynie,.Łańcucie.i.Pieskowej.Skale.(odpowiada.za.dekorację.drewnianego.stropu)..Gdy.zginął,.prace.
w.kościele.parafialnym.w.Olkuszu.były.już.na.ukończeniu.(dokonano.wtedy.m.in..pierwszych.w.dzie-
jach.przenosin,.tzw..transeptu.fresków)..Wcześniej.ten.wybitny.naukowiec.badał.dworek.klasztorny.
w.Rudawach.(k..Bochni),.gdzie.odkryto.pod.tynkiem.stare.malowidła..Mimo.iż.natknięto.się.na.ta-
bliczkę.ostrzegającą.przed.odsłonięciem.ponoć.przeklętych.malowideł,.prof..Dutkiewicz.nie.wstrzy-
mał.prac..Fresk.przedstawiał.gromadę.przerażonych.zakonników..Brzmi.to.wręcz.sensacyjnie,.ale.fak-
tem.pozostaje,.że.w.dwa.tygodnie.później.prof..Dutkiewicz.spadł.z.rusztowania.w.olkuskim.koście-
le.-.i.zginął.na.miejscu..
Dutkiewicz.był.autorem.licznych.prac.naukowych.z.zakresu.historii.sztuki,.m.in..pracy:.„Małopol-

ska.rzeźba.średniowieczna.1300-1450”..Dokonania.profesora.Dutkiewicza,.zwłaszcza.w.Olkuszu. i.
Dziekanowicach,.zapisały.się.w.annałach.polskiej.sztuki.konserwatorskiej..Polegały.one.na.wprowa-
dzeniu.do.zabytkowego.wnętrza.elementów.współczesnej.dekoracji..Mają.one.tak.swoich.zwolenni-
ków,.jak.i.przeciwników..Także.w.Olkuszu.efekty.pracy.profesora.i.jego.współpracowników.spotka-
ły.się.z.mieszanymi.uczuciami..Części.parafian.podobał.się.nowy.wystrój,.część.jednak,.wówczas.być.
może.nawet.większość,.odebrała.nowe.malowidła,.które.umieszczono.wśród.starych,.jako.zbytnią.
ingerencję.w.substancję.zabytkową..Nie.wiadomo,.jak.na.nie.zareagowali.ówczesny.proboszcz.ks..
Andrzej.Marchewka.i.jego.następca.ks..Lucjan.Czechowski,.ale.skoro.powstały.i.nie.kazano.ich.usu-
nąć,.to.chyba.owo.novum.uzyskało.kościelną.aprobatę..Skądinąd.słyszałem,.że.jeszcze.niedawno.za-
stanawiano.się.jednak.czy.nie.zamalować.wizerunków.świętych.i.błogosławionych.na.filarach...War-
to.przypomnieć.kilka.głosów.o.tym,.co.zrobił.prof..Dutkiewicz.w.olkuskiej.farze,.dziś.bazylice.....

prof. tadeusz chrzanowski, wspominając piero della Francesco, pisał o zagrożeniach wynikających 
z „doktrynalnego ustosunkowania się do sprawy uzupełnień i rekonstrukcji” w jego freskach z pre-
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zbiterium kościoła św. Franciszka w Arezzo, które znał z przedwojennego albumu: Ale później do-
brał się do tych malowideł jakiś doktrynerski konserwator i usunął wszystko co nie było autentyczne, 
a co gorsza - to co się pod tymi przemalówkami znajdowało założył jakimś szarym, ale dostatecznie 
przykrym kolorem, aby tym mocniej wyodrębnić to, co mu się wydawało godne zachowania zgod-
nie z absurdalną doktryną, że ubytki zakłada się „kolorem neutralnym”, tak jakby coś takiego w ogó-
le mogło istnieć. 

później tę szaleńczą zasadę przeszczepiono na nasze lechickie rozłogi, a promotorami tej doktryny 
byli niejednokrotnie renomowani konserwatorzy - sławy tamtej epoki, jak chociażby profesor Józef 
Edward Dutkiewicz podczas odsłaniania średniowiecznych malowideł ściennych w Olkuszu. A meto-
da ta osiągnęła swój zenit w pewnym małym wiejskim kościele w okolicy Wielunia, gdzie odsłonię-
to spod tynku jakieś drobne fragmenciki malowideł z połowy XV w., i dziś wnętrze to wygląda, jak-
by jakiś szalony dowcipniś rozmieścił na ścianach ogromne puzzle na zasadzie: tu kawałek trzewi-
ka, tam czyjaś rączka, a ówdzie nos jakiegoś - zapewne świętobliwego - męża. tyle że z tej kompo-
zycji nic nie wynika i nie da się jakiejś sensownej całości wykoncypować..(prof..T..Chrzanowski,.felie-
ton.„Granice.rekonstrukcji”,.na.sztukasakralna.pl).

„Ostatnim. przedstawicielem.wprowadzania. środków.współczesnych.w. zabytkowe.wnętrze. był.
prof..Józef.Edward.Dutkiewicz,.autor.przepięknej.polichromii.kościoła.w.Olkuszu..Może.wynikało.to.
ze.specyfiki.PRL?.Wtedy.budowano.mało.nowych.kościołów.i.artyści,.którzy.czuli.potrzebę.wykony-
wania.dzieł.sztuki.sakralnej,.mogli.działać.niemal.wyłącznie.w.zabytkowym.wnętrzu..Ale.polichromia.
Dutkiewicza,. Taranczewskiego. i.Marczyńskiego.w.katedrze.w.Tarnowie. została.niedawno.usunię-
ta. -.nie.pozostało.nic. z.pracy. trzech. znaczących.malarzy.polskich.XX.wieku.. Powstało.natomiast.
neutralne.wnętrze..Podobnie.spreparowano.kościoły.gotyckie.na.Pomorzu.i.Dolnym.Śląsku:.gładkie.
płaszczyzny.ścian,.surowa.cegła..Ten.“styl.konserwatorski”.to.wielkie.konserwatorskie.kłamstwo:.tak.
nigdy.nie.było..Dawne.kościoły.były.pełne.kolorów..Skoro.nie.zachowały.się.pierwotne.malowidła.
albo.witraże,.trzeba.wprowadzić.nowe..Nowoczesność.może.nam.dać.lepszy.obraz.przeszłości.niż.
puryzm.konserwatorski.
„Integralność.miejsca”,.Zamiast.budować.nowe.kościoły,.szanujmy.stare..Z.Bogusławem.Krasno-

wolskim,.historykiem.sztuki,.współprzewodniczącym.Społecznego.Komitetu.Odnowy.Zabytków.Kra-
kowa,.rozmawia.Agnieszka.Sabor,.Tygodnik.Powszechny)..

„Poglądy. i.wynikające.z.nich.założenia.konserwatorskie,. realizowane.w.pracach.Profesora,.wy-
woływały.żywą.reakcję.środowiska.konserwatorskiego.i.biegunowo.różne.oceny..Ujawniły.się.one..
szczególnie.na.objazdowym.kolokwium.poświęconym.estetycznym.problemom.konserwacji.malowi-
deł.ściennych.(4-6.X.1965),.podczas.którego.obejrzano.m.in..realizowaną.wówczas.aranżację.wnę-
trza.fary.w.Olkuszu..Broniąc.swej.koncepcji.Profesor.powiedział:.„...świadomie.realizowałem.całość.
jako.dzieło.plastyczne,.z.tym,.że.starałem.się.w.tym.kontekście.jak.najlepiej.przedstawić.i.zachować.
nienaruszony.autentyk”...Jego.nagła.śmierć.„na.stanowisku”-.w.końcowej.fazie.prac.w.tym.koście-
le,.w.1968.r..stała.się.początkiem.prób.podsumowywania.jego.twórczego.dorobku..Wymienić.tu.na-
leży.np..artykuły.mające.charakter.nekrologów,.które.ukazały.się.jeszcze.w.1968.r..Ważniejsze.były.
jednak.materiały.z. .sympozjów.poświęconych.pamięci.Profesora,.organizowanych.z.okazji.roczni-
cowych:.10.rocznicy.jego.śmierci.(1979).na.terenie.Dolnego.Śląska,.a.przede.wszystkim.30.rocznicy.
jego.śmierci..(1998).-.w.Krakowie..To.ostatnie,.zatytułowane.Drogi.współczesnej.konserwacji..Aran-
żacja.–.Ekspozycja.–.Rekonstrukcja,.poświęcone.było.osobie.Profesora,.a.także.próbie.wyodrębnienia.
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w.pracy.konserwatora.dzieł.sztuki.działalności.twórczej.i.określenia.jej.granic,.a.więc.tym.aspektom.
działalności.konserwatora,.które.były.dla.J..E..Dutkiewicza.najistotniejsze..W.programie.obrad.zna-
lazło.się.szerokie.omówienie.poglądów.Profesora.w.referatach.M..Korneckiego,.a.przede.wszystkim.
B..Krasnowolskiego..Jednym.z.rezultatów.konferencji.był.apel.uczestników.o.wpisanie.do.rejestru.
zabytków.tych.aranżacji.konserwatorskich..Profesora,.które.są.zamkniętą.całością.i.dotrwały.do.na-
szych.czasów.w.niezmienionej.formie.(wnętrze.kościoła.w.Dziekanowicach,.„Sala.Pospólstwa”.w.Ra-
tuszu.w.Tarnowie),.a..także.objęcie.ochroną.nowych.polichromii.autorstwa.Profesora.w.zabytkowych..
wnętrzach.kościołów..Na.apel.ten,.pozytywnie.przyjęty.przez.Generalnego.Konserwatora.Zabytków,.
niestety. nie. zareagowały.władze.wojewódzkie.(...). Czy.wymienione. niżej. środki.wyrazu.wykorzy-
stane.w.kreacjach.konserwatorskich.Profesora,.kwalifikują. je. jako.sztukę.konserwacji?.Wydobycie.
ekspresji.struktury.odkrytego.romańskiego.wątku.(Dziekanowice),.czy.też.nieregularnych.krawędzi..
i..wewnętrznych.ubytków.fragmentu.zabytkowego.malowidła.(transfery.malowideł.w.Olkuszu),.wni-
kanie.nowoczesności.w.przestrzeń.zabytku,.np..przez.zgeometryzowaną.formę.uzupełnień.(Sąd.Osta-
teczny.w.Olkuszu,.Sala.Pospólstwa.w.Tarnowie)..Wtopienie.zachowanego.fragmentu.malowidła.w.
nowoczesną.tkankę.malarską.(Olkusz)..Czy.w.teorii.C..Brandiego.można.znaleźć.uzasadnienie.dla.po-
stawy.Profesora?.Znalazła.je.H..Pieńkowska.(woj..konserwator.zabytków.w.Krakowie.–.dop.).broniąc.
jego.realizacji:.„Dlatego.odpowiada.mi.stanowisko.Brandiego,.który.stwierdza,.że.dzieło.sztuki.na-
wet.w.destrukcie.może.być.elementem.nowego.dzieła.sztuki.i.jego.akcentem”.(Kolokwium…,1965).”.
Prof..Maria.Ostaszewska,.JÓZEF.EDWARD.DUTKIEWICZ.A.SZTUKA.KONSERWACJI.(www.wilanow-pa-
lac.art.pl/files/55_abstrakty.doc)

*

Na.ośmiu.potężnych,.wysokich.na.piętnaście.metrów.kolumnach.jest.z.górą.ponad.setka.świętych,.
ale.nie.tylko;.wymieńmy.kilkoro,.których.wyniesiono.na.ołtarze,.i.których.wizerunki.reprodukujemy:.
św..Małgorzatę.Męczennicę.z.przełomu.III-IV.wieku.(poskramiającą.smoka.czyli.szatana,.który.ją.na-
wiedził,.gdy.była.więziona),.św..Rocha,.XIV-wieczną.postać.(cudownie.wyzdrowiał.z.dżumy.dzięki.
psu,.stąd.jego.atrybutem.jest.czworonóg.liżący.mu.ranę.na.nodze),.założyciela.zakonu.jezuitów.św..
Ignacego.Loyolę,.św..Klemensa.(trzeciego.po.św..Piotrze.papieża.z.końca.X.w.,.z.atrybutem.-.kotwicą,.
która.do.niego.przywiązano,.gdy.go.z.polecenia.rzymskich.władz.topiono.w.wodach.Morza.Czarne-
go),.św..Mateusza.Ewangelistę..Są.jednak.także.postaci.kandydatów.na.ołtarze.(np..ks..Maksymilian.
Kolbe,.który.w.latach.60-tych.jeszcze.nie.był.nawet.błogosławionym.czy.Izajasz.Boner,.XV-wieczny.
duchowny.krakowski,.który.jest.„tylko”.sługą.Bożym.Kościoła);.kilka.sylwetek.nie.podpisano,.spra-
wiają.one.wrażenie.postaci.czysto.dekoracyjnych..Zastanawiają.także.wypełnienia,.owe.figury.geo-
metryczne,.kropki,.romby,.nie.powtarzające.się.ich.układy,.czy.są.dziełem.czysto.przypadkowym,.czy.
z.matematyczną.precyzją.wyliczonymi.układami.malarskimi..Wszędzie.w.opracowaniach.jako.ich.au-
tora.wymienia.się.prof..Dutkiewicza,.ale.kilka.osób.związanych.z.olkuskim.środowiskiem.artystycz-
nym.wspominało.mi,.że.udział.w.powstaniu.dzieł.miał.artysta.malarz.Stanisław.Wałach...
Sam.Wałach.jednak.nigdzie.o.tym.nie.wspomina..W.jego.biografii.artystycznej.też.nie.ma.o.pra-

cach.w.olkuskim.kościele.żadnych.wzmianek..Jednakże.porównując.bez.wątpienia.jego.samoswoje.
malarstwo. z. tym,. co.powstało.na.filarach,. ścianach.naw. i.północnej. ścianie.prezbiterium,.widać.
zbieżność,.ale.innych.dowodów.nie.ma..Podobieństwo.ogromne.widać,.gdy.się.porówna.z.malun-
kami.z.filarów.podłużny.obraz.„Alien”,.który.podarował.Wałach.swemu.olkuskiemu.przyjacielowi.Je-
rzemu.Kantorowiczowi..Poza.tym.Kantorowicz.z.głębokim.przekonaniem.utrzymuje,.że.to.Stanisław.
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Wałach. stworzył.dekoracje.na.filarach..Dlaczego.mielibyśmy.nie.wierzyć. komuś,. kto.organizował.
zaprzyjaźnionemu.artyście.wystawy. i.znał.go.bardzo.dobrze?!.Nie. jest. jednak.pewny.czy.Wałach.
malował.je.pod.koniec.lat.60-tych,.czy.na.początku.70-tych,.czyli.już.po.tragicznej.śmierci.prof..Dut-
kiewicza..Mamy.więc.problem,.czy.Wałach.dokańczał.to,.co.zaczął.Dutkiewicz,.czy.też.po.śmierci.
profesora.kierującego.konserwacją.kościoła.stworzył.własną.wizję.artystyczną..........

nowoczesny malarz niedzielny
„Przy.pierwszym.poznaniu.twórczość.Stanisława.Wałacha.wywołuje.moje.mieszane.uczucia.
Jego.obrazy.stawiają.mnie.w.dość.kłopotliwej.sytuacji.oceny.zjawisk,.które.wymykają.się.wszela-

kim.klasyfikacjom..Jest.to.nawet.rodzaj.konsternacji:.tej.sztuce.nie.można.odmówić.oryginalności,.jest.
ona.bardzo.odrębna,.nie.naśladuje.bezpośrednio.żadnych.pozostałych.zjawisk.w.sztuce.i.chyba.dla-
tego.jest.niemożliwa.do.jednoznacznej.oceny,.gdyż.brakuje.ku.temu.odpowiednich.narzędzi.lub.kry-
teriów..Bo.co.można.„zrobić”.np..z.nowym.pierwiastkiem,.którego.nie.ma.w.tablicy.Mendelejewa?”
Monika.Branicka,.krytyk.sztuki,.autorka.wstępu.do.katalogu.wystawy.S..Wałacha.z.2003.r..

„...Wałach.ma.w. sobie.wiele. z. nowoczesnego.malarza.niedzielnego..Nie. określa. to. oczywiście.
techniki.lub.poziomu.wykonania.jego.obrazów.-.pod.tym.względem.są.one.prawie.bez.zarzutu;.ra-
czej.o.pewien.(celowy.lub.niezamierzony).sposób.naiwnego.myślenia.i.beztroskę.czerpania.z.najroz-
maitszych.wzorów....(...).Autor.upraszcza.i.syntetyzuje.przedmiot.-.w.jego.pracach.brzmią.wyraźne.
echa.kubizmu.i.abstrakcji.geometrycznej..(...).Wszystko.razem.przepojone.dążeniem.do.nieco.grote-
skowej.ekspresji.oscyluje.na.pograniczu.sztuki.dramatycznej.i.żartobliwej.”
Jerzy.Madeyski,.krytyk.sztuki.

„Nowe.konstrukcje.tworzy.częstokroć.z.fragmentów.prawdziwych.przedmiotów....Nie.boi.się.ta-
nich. i. jarmarcznych,.brzydkich.po.prostu.efektów..Artysta. łączy.poetykę.malarstwa.abstrakcyjne-
go.z.brzydkimi.specjalnie.zrobionymi.ramami,.(...).wykorzystuje.uproszczenia.prymitywnego.malar-
stwa.i.tworzy.czasami.najprostsze,.niemal.denerwujące.połączenia.kolorystyczne.w.typie.najgorsze-
go.jarmarcznego.malarstwa.nie.tracąc.przy.tym.uroku.tych.potępianych.na.ogół.wytworów.ludz-
kich..(...).dziwne.i.naprawdę.ciekawe.jest.to.malarstwo.Wałacha..Pełne.nieoczekiwanych.pomysłów.i.
rażących.uproszczeń,.pięknie.wyszukiwanych.zestawień.kolorystycznych,.przy.jednoczesnej.tępocie.i.
>>maziowatości<<.koloru..Z.jednej.strony.przejrzyste.przestrzennie.i.kompozycyjnie.obrazy.z.dru-
giej.-.alogiczność.plątanin.płaskich.geometrycznych.form..Malarstwo.które.często.operuje.efektami,.
tworzy.z.nich.nowe.wartości.plastyczne.”
Piotr.Skrzynecki,.współtwórca.Piwnicy.Pod.Baranami.

„Wałach.łączy.dyscyplinę.abstrakcjonistyczną.z.poetyką.bliską.naiwnego.realizmu,.przy.czym.oba.
te.na.pozór.sprzeczne.elementy.są.niezawodnie.prawdziwe.i.razem.decydują.o.odrębnym.klimacie.
jego.sztuki.”
Janusz.Bogucki,.malarz,.członek.Grupy.Krakowskiej,.krytyk.

„Stasiu. to.był.bardzo.oryginalny. człowiek..Robiłem.mu.wystawę.w.Pawilonie.Wystawowym.w.
Olkuszu..Bywał.w.domu.Kingi. i. Ignacego.Kościńskich,.wielokrotnie.wpisywał.się.do. ich.ksiąg.pa-
miątkowych..Wałach.prowadził.rozmowy.z.kosmosem..W.nim.dominowało.coś,.co.sprawiało,.że.był.
jakby.ponad.ziemią..Używał.ciężkich.klejów,.co.sprawiało,.że.jego.obrazy.były.niezniszczalne..Kiedyś.
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z.kapsli.i.różnych.dziwnych.resztek.zrobił.obraz.Madonny..Z.kolei.do.obrazu,.który.mi.podarował,.
zawieszkę.zrobił.z.dzyngla.z.puszki.do.piwa,.przybił.go.gwoździkami.do.ramy.i.już.”
Jerzy.Kantorowicz,.olkuski.malarz,.organizator.wystaw.Stanisława.Wałacha.w.Olkuszu

Gdyby żył, miałby 90 lat. 
Dziś.Kurdwanów. to. jedna. z.dzielnic.Krakowa,.blokowiska,. ale. też. trochę.domów. jednorodzin-

nych;.to.tu,.przed.90.laty,.w.1919.r..urodził.się.malarz.oryginalny,.który.za.tą.oryginalność.zapłacił.
w.ostatnim.okresie.życia.sporą.cenę.–.niezrozumienie..Ale.jeszcze.się.z.tym.niezrozumieniem.wstrzy-
majmy,.początki.są.proste:.urodził.się.i.był..Już.jako.dziecko.ładnie.malował,.ale.wiele.dzieci.ma.ta-
lent.plastyczny,.tyle,.że.później.go.nie.rozwija..Wałach.przeciwnie,.poszedł.w.tym.kierunku..Już.w.la-
tach.1930.–.31.uczył.się.w.prywatnej.u.prof..Alfreda.Terleckiego,.a.od.1932.do.1935.r..w.Państwo-
wej.Szkole.Sztuk.Zdobniczych.i.Przemysłu.Artystycznego..Później.kontynuował.naukę.w.Rzemieślni-
czej.Szkole.Zawodowej,.jednocześnie.podjął.pracę.w.firmie.malarskiej.G..Twardowskiego.oraz.w.fir-
mie.Birke.i.Tomma..Wyższe.studia.w.Akademii.Sztuk.Pięknych.w.Krakowie.rozpoczął.Wałach.w.1938.
roku..Studia.przerwała.mu.II.wojna.światowa;.w.1941.r.,.chcąc.dalej.uczyć.się.malarstwa,.zdecydo-
wał.się.na.jedyny.wówczas.możliwy.krok,.podjął.naukę.w.Instytucie.Sztuk.Plastycznych,.tzw..Kunst-
gewerbeschule.(do.1943.r.)..W.roku.1945.ASP.w.Krakowie.ponownie.otworzyła.swe.podwoje,.z.cze-
go.Stanisław.Wałach.skorzystał.i.powrócił.na.studia..Na.V.roku.studiował.w.pracowni.prof..Jerzego.
Fedkowicza..Dyplom.zrobił.w.1947.r..W.latach.1947.–.1956,.w.twórczości.Wałacha.dominowało.ma-
larstwo.sztalugowe.i.polichromie.–.udzielał.się.w.realizacjach.malarstwa.ściennego.pod.kierunkiem.
prof..R..Pochwalskiego.i.S.Millego.w.kościołach:.Piaski.Wielkie,.Wróblowice.1948,.Kazimierza.Wielka.
1949,.Kocina.k..Wiślicy.1950,.Tryńcza.k..Przeworska.1951..Z.malarstwa.sztalugowego.w.tym.okresie,.
należałoby.wymienić.udział.Wałacha.w.Dorocznych.Salonach.Malarstwa.Krakowskiego.Okręgu.ZPAP.
oraz.w.wystawach.zbiorowych,.m.in..wystawie.„Krajobraz.Polski”.-.Dom.Plastyków,.Kraków.1953,.
„Polskie.Malarstwo.Rodzajowe.wieku.XIX.i.XX”.-.wystawa.zbiorowa.TPSP.w.100.lecie.działalności.
z.udziałem.czołowych.malarzy.-.TPSP,.Kraków.1954,.„Polskie.Malarstwo.Akwarelowe.od.roku.1930.
do.1956”.-.TPSP,.Kraków.1956..Od.1953.roku.Wałach.organizuje.wraz.z.grupą.artystów.kieleckich.
szereg.wystaw.zbiorowych.i.indywidualnych..Realizuje.również.indywidualnie.malarstwo.ścienne.w.
obiektach.użyteczności.publicznej..W.roku.1956.powstaje.polichromia.w.Domu.Esterki.w.Radomiu.
Od.1957.r..„rozkręca.się”..W.ramach.zorganizowanej.w.Kielcach.grupy.twórczej.„W.-.57”,.w.Mu-

zeum.Świętokrzyskim.w.Kielcach.zorganizowana.była.wystawa.„Wiosna.57”;.w.recenzji.z.niej,.pió-
ra.Barbary.Majewskiej.(art..„Wiosna.57”.w.Kielcach,.Przegląd.Kulturalny,.Warszawa.25.-.30.kwiet-
nia.1957),.znalazło.się,.co.następuje:.„Wałach.żyje.w.świecie.aktorów.poetyckiej.groteski,.czasem.
poważnej.i.smutnej..Skrót,.symbol,.element,.któremu.najzupełniej.obce.są.teorie.artystyczne.i.in-
telektualne.spekulacje..Prymityw,.coś.ludowego,.coś.z.małego.miasteczka,.coś.z.szopki.i.wędrow-
nego.teatrzyku..(...).Żeby.być.zrozumianym.trzeba.mówić.bardzo.prosto..No.i.przecież.to.wielka.
radość.mówić,.że.głowa.jest.zupełnie.okrągła”..W.Kielcach.zaprezentował.też.pierwszy.raz.wysta-
wę.indywidualną..W.lipcu.1957.r..wziął.udział.w.10.Festiwalu.Plastyki.w.Sopocie.„Wystawa.Mło-
dego.Malarstwa.i.Rzeźby”..J.Bogucki.pisał.o.malarstwie.Wałacha.(Janusz.Bogucki,.„Zapiski.z.po-
dróży.niezagranicznej”..Życie.Literackie,.4.sierpnia.1957.):.„(...).Co.do.Wałacha.-.ostatni.rok.przy-
niósł.w.jego.malarstwie.poważny.„skok.rozwojowy”..Można.by.powiedzieć,.że.łączy.on.dyscypli-
nę.abstrakcjonistyczną.z.poetyką.bliską.naiwnego.realizmu,.przy.czym.oba.te.na.pozór.sprzeczne.
elementy.są.niezawodnie.prawdziwe.i.razem.decydują.o.bardzo.odrębnym.klimacie.jego.sztuki..Z.
tego.okresu.pochodzą.też.jego.pierwsze.grafiki.”
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W.1958.r..miał.pierwszą.wystawę.zagraniczną:.„Malarze.Polscy.z.Krakowa”.-.Oslo,.Bergen,.Nar-
vik.(wrzesień.1958.-.luty.1959.)..Za.udział.w.wystawie.„Salon.1958”.w.Pałacu.Sztuki.w.Krakowie.
Stanisław.Wałach. otrzymał. najwyższe. odznaczenie. -. Dyplom.Honorowy. Towarzystwa. Przyjaciół.
Sztuk.Pięknych.w.Krakowie..Od.1959.r..znów.mieszkał.w.Krakowie..To.wtedy.miał.niewielką.wy-
stawę.malarską.w.„Piwnicy.pod.Baranami”,.o.której.wspominał.w.nocie.Piotr.Skrzynecki..W.tymże.
roku.Stanisław.Wałach.zwiedzał.wybrzeża.Morza.Czarnego,.Egejskiego,.Adriatyku.i.Morza.Śród-
ziemnego..Zatrzymał.się.w.Turcji,.Egipcie,.Grecji,.poznał.obrzeża.Włoch.i.Francji..Wyprawa.wywar-
ła.na.nim.ogromne.wrażenie..
W.sierpniu.1959.r..w.Pałacu.Sztuki.w.Krakowie.otwarto.„Wystawę.prac.Stanisława.Wałacha”;.prze-

ważały.portrety.i.pejzaże.inspirowane.ostatnia.podróżą..W.następnych.latach.dawał.sporo.prac.na.
wystawy.zbiorowe,.(m.in..udział.w.Wystawie.Krakowskiego.Okręgu.ZPAP.„Krakowscy.Malarze.„w.
Bratysławie)..Lata.60-te.to.także.praca.w.obiektach.sakralnych..Wałach.ściśle.współpracował.z.Łuka-
szem.Karwowskim.przy.projektowaniu.i.realizacji.polichromii.w.kościołach:.Żory.1962,.Kowalowice,.
Trzebnica.1963.,.Kasinka.Mała,.Dobczyce.1964,.Rybnik.1965,.Uście.Solne,.Suszec,.Dąbrowa.Narodo-
wa.1967.(w.zespole.byli.też:.Jerzy.Bieżanowski.i.Jerzy.Lubański).
W.roku.1966. jeszcze.wzmógł.działalność.artystyczną,.był.obecny.na.wszystkich.ważniejszych.

wystawach.środowiska.krakowskiego.(udział.m.in..w.„I.Międzynarodowym.Biennale.Grafiki.-.Kra-
ków.1966”)..W.czerwcu.1966.r..w.Muzeum.Archeologicznym.w.Krakowie.miała.miejsce.„Wystawa.
Malarstwa.Stanisława.Wałacha.i.Witolda.Urbanowicza”..W.tym.czasie.w.Muzeum.Archeologicz-
nym.w.Krakowie.projektował.i.realizował.stałą.wystawę.pt..„Starożytność.i.Średniowiecze.Mało-
polski”.(wykonując.plansze.wystawowe,.rysunki.oraz.na.ścianach.kopie.rytów.naskalnych.i.malar-
stwa.jaskiniowego).
W.następnym.roku.miał.kolejną.wystawę.malarstwa.„Ryszard.Kwiecień.i.Stanisław.Wałach”.w.Pałacu.

Sztuki.w.Krakowie.(aż.64.obrazy)..We.wstępie.do.katalogu.Maciej.Gutowski.napisał:.„(...).osobiste.pięt-
no.istnieje.we.wszystkich.jego.pracach,.także.eksponowanych.na.obecnej.wystawie..Istnieje.i.narzuca.
się.z.całą.siłą.niezależnie.czy.mamy.do.czynienia.z.bardziej.„realistycznym”.portretem,.czy.bardziej.swo-
bodnymi.„assemblage’ami”.-.kompozycjami.montowanymi.z.przedmiotów.gotowych..(...).Jest.tutaj.
zaskakująca.czasem.nieco.rubaszna.trafność.wyboru.form,.które.wprowadzają.nas.w.świat.wyobraź-
ni.artysty,.tak.bardzo.bogatej,.a.przy.tym.tak.związanej.z.konkretem..Wszystko.tu.wynika.z.obserwa-
cji,.z.zaufania.do.świata,.z.jego.afirmacji.i.nieco.przewrotnego.doń.stosunku.(...).Stanisław.Wałach.jest.
artystą.w.pełni.współtworzącym.sztukę.współczesną,.świadomym.jej.języka..Ale.zarazem.typ.jego.wy-
obraźni,.szczerość.i.bezpośredniość.doznań.sięga.swymi.początkami.sztuki.ludowej.”.
Równocześnie.miał. dwie.wystawy. indywidualne:.w.Piwnicy. „Pałacu.pod.Baranami”. (przełom.

1967-1968).-.20.obrazów.o.tematyce.przeważnie.astronautycznej.oraz.w.rodzinnym.Kurdwano-
wie,.w.Świetlicy.Środowiskowej.42.prace,.portrety.i.kompozycje.abstrakcyjne..W.latach.1966.-.67.
współpracował.z.prof..Wacławem.Taranczewskim.przy.polichromii.kościoła.parafialnego.w.Boch-
ni..W.tym.czasie.–.jak.wiemy.–.odbywała.się.renowacja.olkuskiej.fary,.ale.–.o.dziwo.–.nigdzie.nie.
znajdziemy.pisemnego.potwierdzenia,.że.Wałach.brał.w.niej.udział..Sam.Dutkiewicz.pisał,.o.kon-
cepcji.autorskiej..Jeśli.jednak.przyjmiemy,.że.Wałach.pracował.w.olkuskiej.świątyni.(a.przychylał-
bym.się.do.tego!),.to.nie.wiemy.też,.z.jakiego.czasu.pochodzą.początki.kontaktu.Wałacha.ze.śro-
dowiskiem.olkuskim,.bo.potwierdzone.są.dopiero.z.1974.r..(plener.organizowany.przez.Olkuską.
Fabrykę.Naczyń.Emaliowanych)...
W.1969.r..Wałacha.prezentował.swoje.prace.w.„The.Sun.Sign.Gallery”.w.USA.-.Boulder,.Colorado..

Było.to.około.30.portretów.i.mozaiki.ze.zbiorów.prywatnych.Olgi.Brock.-.Polki,.zamieszkałej.w.Boul-
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der..W.tym.samym.roku.Wałach.projektował.polichromię.do.kościoła.w.Józefowie.koło.Biłgoraja..Pra-
cę.wykonał.wspólnie.z.W..Gabrysiakiem,.E..Buczyńską-.Gabrysiak.i.B..Szpechtem..Również.z.tym.ze-
społem.pracował.przy.realizacji.polichromii.projektowanej.przez.prof..Adama.Marczyńskiego.w.ko-
ściołach.w.Pławnie.koło.Częstochowy.i.w.Wawrzyńczycach.koło.Wrocławia..Nieustannie.jego.prace.
pojawiają.się.na.wystawach.zbiorowych.w.całym.kraju.
Lata.1970.–.1974.to.kolejne.realizacje.w.kościołach.(z.Łukaszem.Karwowskim):.w.kościele.parafial-

nym.w.Żabnie.1970.-.74;.w.Kamionce.Wielkiej.polichromie.w.kościołach.w.Opocznie.i.Siemiechowie,.
oraz.w.kaplicy.kościoła.00..Zmartwychwstańców.w.Krakowie.1974.
W. 1972. r.. brał. udział.w.wystawie. zbiorowej. 40. autorów. -. artystów. krakowskich. -. „Wawel.w.

Twórczości.Malarzy.Współczesnych”.w.Zamku.Królewskim.na.Wawelu..Prawie.całą.pierwszą.połowę.
1973.r..spędził.we.Francji.w.Piennes;.nawiązuje.wtedy.kontakt.z.grupą.malarzy.francuskich.„G.A.P.”.-.
swoje.prace.pokazuje.na.„XVI.-.e.Salon.d’Arts.Plastiques”.w.Piennes..Są.to.kompozycje.abstrakcyjne.
oraz.projekty.witraży.i.polichromii.o.tematyce.religijnej..Do.czerwca.wystaw.pokazywana.była.też.w.
Metzu,.Longwy,.Thionville.i.Longyon..Relacje.z.wystaw.pokazała.francuska.telewizja,.chwaliła.prasa..
Obraz.„Śmierć.Picassa”.reprodukowany.był.w.Le.Republicain.Lorrain..Wykonał.wtedy.także.mozaikę.
na.przedszkolu.w.Piennes..W.tymże.roku.miał.jeszcze.wystawę.autorską:.„Malarstwo.-.Łukasz.Kar-
wowski.i.Stanisław.Wałach”.w.Salonie.BWA.w.Nowym.Sączu,.a.następnie.uczestniczył.w.wystawach.
zbiorowych,.m.in.:.w.Warszawie.w.„Zachęcie”..W.1974.r..wziął.udział.w.plenerze.w.Olkuszu.„OFNE.
74”.(listopad)..Inna.forma.wypowiedzi.artysty.-.kompozycje.rzeźbiarskie.i.obrazy.emaliowane.na.bla-
sze,.prawdopodobnie.były.efektem.pobytu.w.Olkuszu..W.następnym.roku.od.kwietnia.do.paździer-
nika.zwiedza.USA..W.Chicago.projektował.witraże.do.okien.katedry.polskiej.pod.wezwaniem.„Five.
Holy.Martyrs”.przedstawiające.20.postaci.świętych.polskich..W.listopadzie.1976.r..Wałach.znów.wy-
jechał.do.USA.(był.tam.aż.do.końca.czerwca.1977.r.)..Przebywał.w.Chicago,.skąd.podróżował.do.Bo-
ulder.(Colorado),.Raton.(Nowy.Meksyk),.Santa.Fe,.Albucuerque.i.Los.Angeles..W.Chicago.wystawiał.
swoje.prace.wspólnie.z.Czesławem.Bazylewiczem.na.94.piętrze.„John.Hancock.Center”.
W.drodze.powrotnej,.znów.transatlantykiem.Batorym,.zorganizował.wystawę.„Impresje.z.Amery-

ki”.-.szkice.z.podróży,.portrety.i.pejzaże.(akwarele.i.gwasze)..Po.powrocie.do.kraju.znów.rzucił.się.w.
wir.wystaw:.w.„Dorocznym.Salonie.Malarstwa.Krakowskiego.1977.-.Stanisławowi.Wyspiańskiemu.
w.hołdzie”.(grudzień.-.styczeń.1978).ogromne.zainteresowanie.wbudził.obraz.artysty.zatytułowa-
ny.„Stanisławowi.Wyspiańskiemu.w.hołdzie”.(Chrystus.frasobliwy.z.twarzą.Wyspiańskiego,.w.kurni-
ku.orzeł)..W.styczniu.1978.r..Stanisław.Wałach.otrzymał.medal.Stanisława.Wyspiańskiego,.jako.naj-
wyższe.odznaczenie.na.Dorocznym.Salonie.Malarstwa.Krakowskiego.1977..Była.jeszcze.indywidual-
na.„Wystawa.Malarstwa.Stanisława.Wałacha”.w.Prasowych.Zakładach.Graficznych.w.Galerii.„Gryf’.
w.Krakowie..Wystawił.prace.olejne.i.akrylowe.inspirowane.podróżą.do.Stanów.Zjednoczonych.tak-
że.tematyką.kosmiczną.oraz.portrety..Tematyka.kontaktu.z.obcymi.cywilizacjami.zaczyna.domino-
wać.w.jego.sztuce.
W.1979.r..wziął.udział.w.wystawie.„Kopernik.-.Kosmos”.w.Muzeum.Mikołaja.Kopernika.w.Frombor-

ku..W.sierpniu.ponownie.udał.się.do.USA..Przebywał.w.Chicago.i.w.Cleveland.do.października.1980.
roku,.zajmując.się.malarstwem.sztalugowym..Powtórnie.płynął.statkiem.Ts/s.„Stefan.Batory”.i.urządził.
wystawę.swoich.prac.na.pokładzie..Po.owych.kilku.wyjazdach.do.Ameryki.i.po.wzięciu.„na.tapetę”.te-
matyki.kosmicznej.(m.in..UFO).zaczyna.być.traktowany.lekceważąco.przez.środowisko.artystyczne;.nikt.
nie.kwestionuje.jego.artystycznych.zdolności.i.techniki,.ale.dominuje.opinia,.że.szanujący.się.artysta.nie.
podejmuje.tego.typu.tematów..We.wrześniu.1981.r..miała.miejsce.indywidualna.„Wystawa.Malarstwa.
Stanisława.Wałacha”.w.Pawilonie.Wystawowym.Towarzystwa.Przyjaciół.Ziemi.Olkuskiej.w.Olkuszu..Był.
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to.przegląd.prac.z.różnych.okresów.twórczości.artysty:.obrazy.o.tematyce.astronautycznej,.kompozy-
cje.abstrakcyjne,.portrety.i.projekty.witraży.-.tech..olejna,.mieszana.i.akryl..W.katalogu.słowo.wpro-
wadzające.napisał.Ignacy.Trybowski:.„Obrazy.Wałacha.z.reguły.nie.są.abstrakcyjne..Są.prawie.zawsze.
odzwierciedleniem.znakomicie.podpatrzonych.i.zaskakujących,.interpretowanych.w.syntetycznym.uję-
ciu.postaci.(...)..Są.ostentacyjnie.monumentalne.w.swej.frontalności,.bez.ruchu,.w.absolutnej.powa-
dze.często.doprowadzonej.–.przy.właściwym.dla.malarza.pozbawionego.sarkazmu.poczucia.humoru.
do.granic.groteskowej.satyry,.przy.czym.ogromna.część.obrazów.to.autoportrety.i.podobizny.licznych.
przyjaciół”..W.lutym.pokazał.swoje.prace.na.znaczącej.wystawie.zbiorowej.w.Galerii.„Rytm”.w.Nowej.
Hucie.-.w.ramach.wydarzenia.zatytułowanego.„Znaki.Czasu.-.XIV.Dni.Poezji”..Ekspozycji.towarzyszył.
interesujący.katalog.na.który.składały.się.wiersze.m.in..Z..Herberta,.Cz..Miłosza,.S..Barańczaka.i.od-
powiednio.umieszczone.reprodukcje.obrazów.artystów.biorących.w.niej.udział,.obok.Wałacha,.m.in...
K..Mikulskiego,.J..Nowosielskiego,.S..Rodzińskiego,.Z..Grzywacza,.E..Muchy..W.kwietniu.1982.r..uczest-
niczył.jeszcze.w.ekspozycji.„Malarstwo.i.Grafika.ze.zbiorów.Kingi.i.Ignacego.Kościńskich”.w.Pawilonie.
Wystawowym.TPZO.w.Olkuszu..Były.na.niej.prace.ośmiu.autorów,.m.in..J..Panka,.J..Potrzebowskiego,.
A..Siweckiego..Pokazano.25.prac.Wałacha.z.lat.1969.-.80.
23.września.1983.r..Stanisław.Wałach.nagle.umarł..„Zmarł.na.działce.matki,.w.Kurdwanowie.–.

wspomina.Jerzy.Kantorowicz.–.dostał.zawału..Upadł.i.było.po.robocie;.a.to.był.kawał.chłopa”..Kin-
ga.Kościńska.dodaje:.„Przycinał.krzewy..Może.gdyby.karetka.wcześniej.przyjechała....Kiedy.żona,.Lil-
ka,.go.znalazła,.było.już.za.późno.”..
W.następnych.latach.jego.prace.nadal.eksponowano..W.marcu.1984.r..podczas.dorocznego.„Kon-

kursu.na.maski”.w.„Lamusie”.w.Pisarach.zaprezentowano.także.maski.autorstwa.Wałacha..One.to.były.
nagradzane.w.poprzednich. latach.w.konkursach.organizowanych.przez.Leszka.Dutkę..Wspominała.
Wałacha.i.jego.maski.Jadwiga.Rubiś.w.Echu.Krakowa.z.9.-.11.marca.1984.r.:.„Lamus.i.jego.maski”:.„(...).
Fantazja.nie.ma.granic,.więc.maski.wykonywane.były.z.najróżnorodniejszych.materiałów..Nikt.chyba.
nie.zdoła.pokonać.pomysłowością.nieżyjącego.już.krakowskiego.artysty.Stanisława.Wałacha..W.„La-
musie”.zostały.ofiarowane.gospodarzowi.jego.niepowtarzalne.maski,.zawsze.zaskakująco.dowcipne,.
często.komponowane.z.przedmiotów.gotowych..(...).”.W.1985.r..odbyła.się.wystawa.w.jakże.bliskim.
mu.Kurdwanowie,.w.Domu.Kultury.„Stanisław.Wałach.1919.-.1983.-.Wystawa.Malarstwa”..
Szczególna.ekspozycja.miała.miejsce.w.Miejskim.Domu.Kultury.w.Olkuszu:.„Jerzy.Panek.i.Stanisław.

Wałach.-.wystawa.malarstwa,.grafiki.i.rysunku”.ze.zbiorów.Kingi.i.Ignacego.Kościńskich.(kwiecień.–.
maj.1985)..Wystawiono.51.prac.Wałacha.-.obrazów.o.różnych.technikach.i.wiele.szkiców,.(...).które.
powstały.„na.gorąco.„podczas.spotkań.u.pp..Kościńskich,.dokąd.często.przyjeżdżają.krakowscy.artyści.
(...).....pisał.Andrzej.Warzecha.w.Dzienniku.Polskim.(IV.1985.r.);.i.dalej.(...).Jerzy.Panek.i.Stanisław.Wa-
łach.to.dwaj.rówieśnicy..Na.krakowskiej.ASP.odebrali.wykształcenie.malarskie,.jednakże.Panek.zyskał.
sławę.swymi.drzeworytami..Stanisław.Wałach,.człowiek.wędrujący.po.świecie,.dalekim.i.bliskim.-.kra-
kowskim,.to.artysta.pełen.tajemniczych.wizji..Obu.ich.łączy.duże.poczucie.humoru.i.przekora..Obaj.wy-
mykają.się.prostym.klasyfikacjom.i.wygodnym.sądom..(...)”..Państwo.Kinga.i.Ignacy.Kościński,.znane-
olkuskie.małżeństwo.kolekcjonerów.sztuki,.prowadziło.przez.lata.dom.otwarty.dla.artystów..Rozma-
wiano.i.biesiadowano.–.bywało.–.do.białego.rana.„To.byli.wspaniali,.weseli.ludzie;.co.żeśmy.się.wte-
dy.ubawili,.to.nasze”.–.śmieje.się.dziś.p..Kinga,.która.–.po.śmierci.męża.–.trzyma.pieczę.nad.zbiora-
mi.i.nad.wspaniałymi.księgami.pamiątkowymi,.w.których.–.zwyczajowo.–.goście.ich.domu.wpisywa-
li.dedykacje,.śmieszne.wierszyki,.a.także.zamieszczali.swoje.rysunki..Kogóż.tu.nie.ma:.są.wpisy.i.ry-
sunki.Stanisława.Wałacha,.a.także.m.in..Jerzego.Panka,.Franciszka.Pawlikowskiego.czy.Alojzego.Si-
weckiego..Kinga.Kościńska.nie.pamięta,.kiedy.z.mężem.poznali.Wałacha.i.jego.żonę.Lilkę:.„On.chy-
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ba.za.pierwszym.razem,.jak.był.w.Olkuszu,.to.nie.miał.z.nami.kontaktu”.–.wspomina..Ale.kiedy.się.
poznali,.Wałach.bywał.częstym.gościem.w.ich.domu,.a.w.księgach.zamieścił.wiele.wspaniałych.ry-
sunków,.karykatur.domowników.i.zabawnych.wpisów..Państwo.Kościńscy.odwiedzali.też.Wałachów.
w.ich.krakowskim.mieszkaniu.przy.Łobzowskiej..Kinga.Kościńska.też.utrzymuje,.że.Wałach.malował.
dekoracje.na.filarach.w.kościele.św..Andrzeja,.i.pamięta.jeszcze.bardzo.dobrze.obrazy.apostołów,.też.
jego.pędzla,.które.znajdowały.się.w.tejże.świątyni,.w.kaplicy.św..Anny:.„Podobno.zostały.przenie-
sione.do.kościoła.w.Pomorzanach”.–.dywaguje.p..Kinga..W.zakątkach.pamięci.też.odnajduję.te.ob-
razy,.podłużne.prace,.o.oszczędniej.kolorystyce.(beże,.brązy),.bliźniaczo.podobne.do.prac.z.filarów...........
Prace.Wałacha.były.również.pokazywane.w.Olkuszu.na.wystawie.zbiorowej.w.1992.r.,.którą.orga-

nizował.Jerzy.Kantorowicz;.pokazano.wtedy.prace.artystów,.którzy.byli.zaprzyjaźnieni.z.Kingą.i.Igna-
cym.Kościńskimi,.m.in..Jerzego.Potrzebowskiego,.Jerzego.Panka,.Jana.Świderskiego,.Wacława.Taran-
czewskiego............
W.październiku.2003.r..miała.miejsce.ostatnia.duża.wystawa.malarstwa.i.grafiki.Stanisława.Wa-

łacha,.w.Galerii.„NAUTILUS”.w.Krakowie.(październik.2003)..Zaprezentowano.ok..50.prac.z.różnych.
okresów..Gros.informacji.o.życiu.i.działalności.Wałach.zaczerpnięto.z.wydanego.z.okazji.tej.prezen-
tacji.wspaniałego.katalogu..
Prace.Wałacha.mają.w.swych.zbiorach.m.in..Kinga.Kościńska.(m.in..efektowna.Matka.Boska.Często-

chowska.wykonana.przez.artystę.w.roku,.w.którym.zmarł),.Jerzy.Kantorowicz,.dwie.duże.kompozycje.
olejne.są.też.w.Muzeum.Regionalnym.PTTK.(przekazane.tamże.przez.TPZO)..Nestor.krakowskiego.ma-
larstwa,.Leszek.Dutka,.wspominał.w.2003.r.:.„Wałach.jako.artysta.był.pozbawiony.jakiegokolwiek.ego-
izmu..Nie.troszczył.się.o.tzw..karierę.artystyczną.i.o.swoje.miejsce.w.hierarchii.twórców..Myślę.że.na-
wet.nie.zastanawiał.się.nad.tym.co.jest.główną.troską.artystów.i.ich.przekleństwem..Od.czasu.swojego.
debiutu.artystycznego,.jego.odrębność.i.oryginalność.została.od.razu.dostrzeżona.i.uznana..Ten.szczę-
śliwy.artysta.nie.musiał.jak.inni,.przez.dziesiątki.lat.dobijać.się.uznania..Talent.jego.wybił.się.od.razu..
i.jaśnieje.dotąd.na.firmamencie.sztuki.krakowskiej.XX.wieku.”
Możemy.się.tylko.cieszyć,.że.tak.znakomity.artysta.zostawił.w.Olkuszu.tyle.swoich.prac..W.ol-

kuskim.środowisku.artystycznym.zrodził.się.niedawno.pomysł.wydania.albumu.z.reprodukcjami.
prac,.które.zdobią.bazylikę.św..Andrzeja.Apostoła;.uznano.przy.tym,.że.są.one.w.pełni.dziełami.
autorskimi.Stanisława.Wałacha..Miejmy.nadzieję,.że.pomysł.zostanie.zrealizowany..W.końcu.jest.
się.czym.pochwalić..

Bibliografia:

•. Monika.Branicka,.„Zaklinacz.czasu”.[w;].Stanisław.Wałach..1919-1983..Wystawa.monograficzna.
17.-.24.październik.2003,.Salon.Antykwaryczny,.Galeria.Nautilus,.2003.r.

•. Leszek.Dutka,.„Stanisław.Wałach”,.[w;].Stanisław.Wałach..1919-1983..Wystawa.monograficzna.
17.-.24.październik.2003,.Salon.Antykwaryczny,.Galeria.Nautilus,.2003.r...

•. Józef.E..Dutkiewicz,.„Odkrycie.i.konserwacja.malowideł.z.XIV-XVI.wieku.w.prezbiterium.kościoła.
w.Olkuszu”,.[w:].Ochrona.Zabytków,.tom.17,.1964,.nr.3..

•. Włodzimierz.Leśniak,.„Olkuska.Bazylika.św..Andrzeja.na.tle.dziejów.miasta.i.parafii”,.Olkusz,.2006.
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OlGeRD DziecHciARz
Olkuskie tropy w literaturze polskiej 

O.Ziemi.Olkuskiej.pisali.znakomici.pisarze,.poeci.i.dziejopisarze..Przedstawiał.ją.Walenty.Roździeński,.
Stanisław.Staszic,.Zygmunt.Gloger39,.napomykali.o.niej.w.Józef.Ignacy.Kraszewski.czy.Henryk.Sienkie-
wicz40,.akcję.powieści.w.Dolinie.Prądnika.umieścił.Adolf.Dygasiński41,.wiersz.Olkuszowi.poświęcili.Jan.
Brzechwa42.i.Leopold.Staff.43.Olkuskie.strony.odwiedziło.wielu.wybitnych.twórców:.Juliusz.Słowacki,.
Zygmunt.Krasiński,.Cyprian.Kamil.Norwid,.Fryderyk.Chopin,.Jarosław.Iwaszkiewicz..Jednak.Ziemia.Ol-
kuska.nie.była,.nie.jest.i.nigdy.nie.będzie.ważnym.ośrodkiem.polskiego.życia.literackiego..Myślę,.że.ta.
teza.nie.wymaga.dłuższych.wyjaśnień.i.nikogo.nie.oburzy.kategoryczność.mojego.sądu;.gdyby.się.jed-
nak.upierać.i.sąd.ten.chcieć.udowadniać,.wystarczyłoby.sięgnąć.do.statystyk.by.wykazać,.że.regiony.
takie.jak.nasz.co.pewien.czas.wydają.twórcę.znakomitego,.może.nawet.kilku..Są.to.jednak.tylko.wyjąt-
ki.potwierdzające.regułę,.a.regułą.jest,.że.prawdziwe.życie.literackie.dzieje.się.albo.w.dużo.większych.
ośrodkach.miejskich,.albo.w.bardziej.atrakcyjnych.turystycznie.miejscach..Mimo.wszystko.region.ol-
kuski.doczekał.się.kilku.wybitnych.autorów.o.znaczącym.dorobku.twórczym..Wszelako.tych.kilka,.czy.
kilkanaście.osób,.których.nazwiska.zaraz.wymienię,.łączy.jedno.–.z.różnych.przyczyn.albo.nie.zosta-
li.odkryci,.albo.po.krótkim.okresie.popularności.zostali.gruntownie.zapomniani..Niektórzy.zginęli,.gdy.
„przetoczyła.się”.po.nich.historia,.albo.wpadli.w.jej.tryby,.z.których.już.się.nie.wydostali..Inni.odeszli.
zbyt.wcześnie..Ktoś.wierzący.w.przesądy.mógłby.się.nawet.pokusić.o.stwierdzenie,.że.twórcy.rodem.z.
Olkusza.obciążeni.są.jakimś.fatum,.bo.nawet.gdy.los.im.daje.szansę.powodzenia,.to.zawsze.coś.staje.
im.na.drodze.do.pełnego.sukcesu..Jest.to.właściwie.cała.galeria.plag,.bo.wymieniać.je.można.długo:.
wojny,.zmiany.orientacji.politycznych,.odmiany.gustów.czytelniczych,.choroby,.czasem.wielka.polityka,.
która.wkracza.w.życie.maluczkich,.ale.najczęściej.jest.to.przedwczesna.śmierć..
Gdy.przed.dwoma.laty.powstawała.Galeria.Literacka.przy.Małopolskim.Biurze.Wystaw.Artystycz-

nych,.zdawaliśmy.sobie.doskonale.sprawę.z.mizerii.tradycji.literackich.Ziemi.Olkuskiej..Któż.z.twór-
ców.tu.urodzonych.albo.z.naszą.ziemią.związanych.zdołał.tak.naprawdę.zaistnieć.w.literaturze.pol-
skiej?.W.XIX.w..był.to.na.pewno.pochodzący.z.Parcz.Górnych.Józef.Mikołaj.Wiślicki,.autor.powieści.
historycznych,.swego.czasu.nawet.popularnych,.takich.jak:.Starosta rabsztyński,.zborowscy.czy.ka-
rol i Maria..Gdy.jednak.którąś.z.nich.próbuje.się.dziś.przeczytać,.wypada.czytelnikowi.przyznać.rację.
tym,.którzy.twierdzą,.że.to.literatura.przestarzała,.nie.mogąca.liczyć.na.wznowienia..
W.początkach.XX.stulecia.zaistniał.w.poezji.polskiej.Zygmunt.Różycki.(1883–1930),.urodzony.w.Łęce.

(wówczas.w.powiecie.olkuskim),.autor.wielu.tomów.poezji,.m.in.:.pocałunki.(1906),.płomienne kwiaty.

39..W..Roździeńskiego,.Officina.ferraria.abo.huta.i.warstat.z.kuźniami.szlachetnego.dzieła.żelaznego,.oprac..R..Pollak,.M..Radwan.i.S..
Rospond,.Wrocław.1962;.S..Staszic,.O.ziemiorództwie.Karpatów.i.innych.gór.i.równin.Polski,.Warszawa.1815;.Z..Gloger,.Encyklopedia.
Staropolska,.t..I–IV,.Warszawa.1901–1904.

40..Ziemia.Olkuska.występuje.w.kilku.jego.powieściach,.m.in..w.Królu.Chłopów..Powieści.historycznej.z.czasów.Kazimierza.Wielkiego.(wyd..
pierwsze.w.1884.r.);.Por..H..Sienkiewicz,.Krzyżacy,.Warszawa.1900.i.nast..(Maćko.ze.Zbyszkiem.zatrzymują.się.na.nocleg.u.kanonika.w.
olkuskiej.farze,.zob..tom.I,.str..194-196,.wyd..PIW,.Warszawa.1973)..

41..Por..A..Dygasiński,.Gody.życia,.Warszawa1902..Ziemi.olkuskiej,.w.tym.także.w.Olkusza,.tyczy.się.także.opowiadanie.Demon,.drukowa-
ne.pierwotnie.w.„Głosie”.w.roku.1886.r..

42.Jan.Brzechwa,.Pan.Szczuka,.zaczynający.się.tak:.„Żył.pan.Szczuka.pod.Olkuszem/.Łowił.ryby.kapeluszem...”..
43..Informacja.zaczerpnięta.z.listu.Bogusława.Kurasa.do.Polskiego.Towarzystwa.Turystyczno-Krajobrazowego.w.Olkuszu.(z.dnia.15.IV.2004.
r.),.w.którym.autor.wspomina.o.swojej.znajomości.z.Alfredem,.bratem.L..Staffa..B..Kuras.w.tymże.liście.cytuje.fragmenty.wiersza.L..
Staffa.niezidentyfikowanego.przez.autora.niniejszego.artykułu:.„Aż.przy.Olkuszu.wstrzymałem.się.krokiem.-/.Miasto.kwitnące.w.mroku.
ginie/.Szczęśliwe,.ciche.w.uśpieniu.głębokiem.//.Zaklnę.–.i.miasto.znikło..Na.równinie/Zmarszczonej.w.wzgórza.i.pochyłe.garby/.Stoję.i.
dłoń.ma.na.szatany.skinie”..
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(1909),.Szkarłatne wizje.(1911),.zielone oczy.(1913)..Nazywany.poetą.„zmierzchów.i.smutków”,.był.
Różycki.lirykiem.cenionym.przez.Tetmajera,.ale.jednocześnie.za.schematyzm.ganionym.przez.Leśmiana..
Dziś,.jeśli.w.ogóle.się.go.wspomina,.to.wyłącznie.z.racji.barwności.życia,.które.przez.pewien.czas.pro-
wadził.(chodził.w.czarnym.sombrero.i.pelerynie,.wrzucał.czarne.koty.do.synagog,.czym.denerwował.
pobożnych.Żydów).oraz.jako.„ewentualnego”.autora.słów.piosenki.O mój rozmarynie;.przy.czym.owo.
autorstwo.do.dzisiaj.nie.jest.pewne..Katastrofą.dla.talentu.Różyckiego.okazała.się.I.wojna.światowa.
–.po.tej.bowiem.cezurze.jego.wiersze.były.już.uznawane,.chyba.nie.bez.słuszności,.za.anachroniczne..
Kompletnie.zapomniany.umarł.w.Pabianicach,.co.jasno.dowodzi,.że.kariery.nie.zrobił..
Inny.poeta.przedwojenny,.związany.z.awangardą.Lech.Piwowar.(1909–1940),.który.w.olkuskim.gim-

nazjum.pisał.maturę,.zginął.w.Katyniu..Paradoks.polega.na.tym,.że.choć.przed.wojną.był.on.posądzany.
o.komunistyczne.ciągoty,.to.po.1945.r..z.racji.zamordowania.go.przez.Sowietów.stał.się.autorem.niewy-
godnym,.wydawanym.rzadko.i.w.niewielkich.nakładach.44.W.jego.zatem.wypadku.zapomnienie.miało.
stricte.polityczny.powód,.ale.fakt.pozostaje.faktem,.tomy.raj w nudnym zajeździe (Poznań.1932),.Śmierć 
młodzieńca w śródmieściu.(Dąbrowa.Górnicza.1934.).a.nawet.rewolucyjny.co wieczór.(Kraków.1936,.na-
kład.skonfiskowany.za.komunistyczne.treści).nie.zaistniały.w.szerokim.obiegu.literackim..
Pobyt.poety.Stanisława.Czernika.(1899–1969).w.Olkuszu.był.na.tyle.krótki45,.że.nie.zaszkodziło.

mu.to.w.pozostaniu.jednym.z.płodniejszych.polskich.poetów.XX.w..Czy.jednak.jest.on.twórcą,.który.
byłby.znany.szerzej.niż.tylko.bardzo.pilnym.studentom.polonistyki.piszącym.prace.o.zainicjowanym.
przez.Czernika.kierunku.literackim.zwanym.„autentyzmem”?.
Gdy.w.roku.2006.przypomniałem.na.łamach.rzeszowskiego.kwartalnika.„Fraza”46.nazwisko.Jana.

Waśniewskiego. (1896–1945),. urodzonego. w. Krążku. (czyli. po. sąsiedzku. z. Bukownem). prozaika,.
dziennikarza,.autora.górniczej.trylogii,.i.napomknąłem,.że.z.jego.twórczości.czerpał.(użyłem,.przy-
znaję,. nieszczęśliwego.określenia:. „niektórzy. twierdzą,. że. ordynarnie. zżynał”). Juliusz. Kaden-Ban-
drowski.pisząc.czarne skrzydła,.odezwał. się.prof..Wacław.Lewandowski,.który.nie. tylko.pozwolił.
sobie.niżej.podpisanego.spostponować47,.ale.jeszcze.większą.krzywdę.wyrządził.Janowi.Waśniew-
skiemu,.nisko.oceniając.dorobek.literacki.tego.pisarza:.„Autentystyczno-romansowe powieściopisar-
stwo Waśniewskiego nie wytrzymuje przecież porównania z wybitnymi dokonaniami kadena!”.–.do-
wodził..Co.więcej,.już.przed.wojną.krytyka.literacka.nie.miała.wątpliwości,.kto.w.tym.wypadku.na.
kim.się.wzorował.(aczkolwiek.z.nie.najlepszym.artystycznie.skutkiem)..Przypomnę.opinię.Kazimierza.
Czachowskiego:.„choć nie dorównał Morcinkowi, ani tym bardziej kadenowi-Bandrowskiemu, […] 
zwrócił na siebie uwagę Jan Waśniewski, autor powieści górniczych: Na podszybiu (1932) i Ognie w 
pirytach (1935 – data wyd. książkowego).”.Dalej.prof..Lewandowski.napisał.m.in.:.„Nie wiem, od ja-
kich to «niektórych» p. Dziechciarz czerpał informacje o tym, jakoby kaden «zżynał» z Waśniewskie-
go pisząc czarne skrzydła, ale czas już owych «niektórych» poinformować, że bardzo się mylą! Na 
podszybiu drukował „robotnik” w roku 1932, Ognie w pirytach – „ABc” w 1934, zaś opowiadania 
po dniówce ukazały się drukiem w Warszawie w roku 1938. pierwszą wersję czarnych skrzydeł Ju-
liusz kaden-Bandrowski ogłosił w piśmie „romans i powieść” w numerach 1–50 z roku 1925 i 1–12 
z 1926. zmienione wydanie książkowe pochodzi z lat 1928–29”..

44..Kilka.jego.pozycji.ukazało.się.dopiero.po.1956.r.:.m.in..Wiersze.wybrane.(1961),.Wiersze.i.wybór.publicystyki.(1978),.szkice.literackie.
Sztuka.na.gorąco.(1987).

45..Ledwie.rok.nauki.w.tutejszym.gimnazjum.w.1918.roku.
46..„Fraza”.2006,.nr.51–52.
47..W..Lewandowski., Listy do redakcji. Do redaktorów FrAzY,.„Fraza” 2006, nr 53.
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„chronologia uchyla zatem postawiony kadenowi zarzut «ordynarnego zżynania», ale przecież – 
nawet bez znajomości chronologii – mógłby tu wystarczyć zdrowy rozsądek i smak literacki.”.–.koń-
czy.prof..Lewandowski..Odpowiedziałem.mojemu.interlokutorowi.pisemnie,.a.redakcja.„Frazy”.prze-
słała.profesorowi.polemikę..Ponieważ.jego.reakcja.była.bardzo.emocjonalna,.„Fraza”.wycofała.się.z.
publikacji.tekstu..Nie.naciskałem.na.druk,.bo.nie.zależało.mi.na.zaognieniu.konfliktu,.do.którego.nie.
dążyłem..W.tej.niepublikowanej.polemice.wskazywałem.na.opinię.badaczy.literatury,.którzy.dostrze-
gają. podobieństwo.między. książkami.Waśniewskiego. a. powieścią. Kadena-Bandrowskiego,. nadto.
powołałem.się.na.niezbite.dowody,.że.Kaden-Bandrowski.miał.sposobność.zapoznać.się.z.maszyno-
pisami.Waśniewskiego.na.wiele.lat.przed.ich.publikacją.książkową.(pisał.o.tym.w.posłowiu.do.czar-
nych skrzydeł.Jan.Pierzchała)..Wszak.Bandrowski.mieszkał.po.sąsiedzku.z.Waśniewskim,.gdy.ten.pi-
sał.swoje.dzieło..Fakt,.że.jego.książki.wydano.drukiem.wiele.lat.po.czarnych Skrzydłach.nie.świad-
czy.wcale,.że.chronologicznie.są.młodsze..Poza.tym.jeśli.to.Waśniewski.poczynił.plagiat,.to.dlacze-
go.Kaden-Bandrowski.nie.podał.młodego.pisarza.do.sądu?.Ta.historia.to.dowód.na.postrzeganie.
Waśniewskiego.w.literaturze.polskiej.–.postrzeganie.przez.pryzmat.afery.o.pierwowzór.konceptu.na.
dzieło,.które.stworzył..Dopełnieniem.fatum.była.śmierć.pisarza.–.Waśniewski.zmarł.na.zapalenie.płuc.
na.robotach.w.Niemczech,.zaledwie.kilka.dni.przed.wyzwoleniem.przez.armię.amerykańską..
Kolejnym. autorem,. o. którym. słuch. zaginął. prawie. całkowicie,. jest. pochodzący. z. Jerzmanowic.

Józef.Pogan.(1905–1988)..Wieszczono.mu.karierę.równą.Władysławowi.Orkanowi,.a.skończyła.się.
szybkim.popadnięciem.w.zapomnienie.. I.w. tym.przypadku.zdecydowało. fatum,.a.może.bardziej.
widmo,.które.od.kilku.dziesięcioleci.krążyło.nad.Europą,.aż.w.1945.r..przysłoniło. i.polskie.niebo..
Pogan.debiutował.jeszcze.przed.wojną48,.ale.największe.sukcesu.odnosił.po.roku.1945,.w.nowej.rze-
czywistości.społeczno-politycznej..To.przykład.pisarza.ludowego,.z.tych.faktycznie.wyrosłych.na.wsi..
Pierwszym,.który.dostrzegł.jego.talent,.był.prof..Stanisław.Pigoń,.który.pisał:.„Jest to pisarz żwawej 
ręki! Osnowa jego opowiadań nie wywodzi się z fikcji, nie jest wynikiem swobodnej gry wyobraź-
ni. Wszystko, co opowiada, jest jak w świadectwie lekarskim: visum et repertum, wszystko podpa-
trzone w rzeczywistym biegu wydarzeń, zaobserwowane i z precyzyjną dokładnością zapamięta-
ne. i dalej: […] najsilniejszy jest pogan w dialogu. Być może, kryje się w nim tęgi kawałek dramatur-
ga. zwłaszcza krótkie spięcia między ludźmi; wartkie dyskusje, podniecone kłótnie i wzajemne po-
łajanki, najczęściej w autentycznym prostackim ujęciu – te wychodzą u niego najżywiej, najmocniej 
[…]. Mniej natomiast udaje mu się trudna sztuka kompozycji. Jest to zawsze główny kłopot i szko-
puł rzadko opanowany w pisarstwie ludowym. […] tajniki architektury literackiej na ogół odsłaniają 
się adeptom literatury ludowej chyba najtrudniej”49..Jeszcze.w.1995.r..Piotr.Kuncewicz.pisał.w.Lek-
sykonie polskich pisarzy współczesnych o.pisarstwie.Pogana:.„[…] wielkie wnioski stąd nie wynikają. 
[…] z drugiej [strony –O.D.] jest to chwilami kapitalna proza, nie na darmo i nie tylko ze względów 
socjologicznych porównywana z Orkanem. pogan często gęsto posługuje się gwarą, ma przy tym sa-
tyryczną i kąśliwą jasność widzenia…”50..Popełnił.ów.gospodarz.„małorolny.spod.Ojcowa”.kilka.po-
wieści.i.zbiorów.opowiadań,.m.in..Ugory,.cierpki owoc,.cmentarne echo..Wszystkie.były.soczyście.
napisane,.świetnie.obrazowały.przedwojenny.świat.wsi,.z.jego.kolorytem.i.konfliktami..Niestety,.póź-
niej.Pogan.–.jak.to.celnie.określił.literat.Bogdan.Dworak.–.„poszedł.w.socrealizm”51.i.skupił.się.na.kry-
tykowaniu.stosunków.społecznych,.w.skrócie:.kułactwa.i.kleru,.by.wspomnieć.książkę.Na głodnym 

48..J..Pogan,.Głos,.1938.
49..S..Pigoń,.Słowo.wstępne.[w:].J..Pogan,.Ugory,.Warszawa.1947,.s..5–8.
50..P..Kuncewicz,.Leksykon.Polskich.Pisarzy.Współczesnych,.Warszawa.1995,.tom.II,.s..117.
51..Zdanie.padło.w.rozmowie.z.autorem.niniejszego.tekstu.w.grudniu.2006.r.
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zagonie52..Powieść.ta,.jeśli.za.takową.można.ją.uznać,.jest.w.istocie.donosem.na.sąsiadów.i.znajo-
mych.z.Jerzmanowic.i.Będkowic.–.wiosek,.w.których.Pogan.mieszkał.nim.został.pisarzem..Książka.ta,.
jak.sądzę,.wymuszona.przez.czasy.i.ówczesnych.decydentów.kultury,.coś.w.Poganie-pisarzu.i.przede.
wszystkim.człowieku.zabiła..Jej.twórca.zmarł.w.1988.r.,.ale.prawdopodobnie.nic.już.przez.ostatnich.
prawie.40.lat.życia.nie.napisał..
Innym.autorem,.którego.wspomnę.w.kontekście.tytułowego.fatum,.jest.Roman.Tomczyk.(1909–

79).–.urodzony.w.Małoszycach.pod.Skałą.pisarz.naturalista,.autor.przenikliwych.opowiadań.i.po-
wieści,.w.tym.głośnych.swego.czasu.Małych nadludzi53..Ta.kpiarska.powieść,.opisująca.wojenną.pro-
wincjonalną.atmosferę.okolic.Skały.k..Olkusza,.pojawia.się.czasem.na.aukcjach.internetowych,.gdzie.
jest.reklamowana.jako.nasz.polski.odpowiednik.Dzielnego wojaka Szwejka..Rzeczywiście,.zachowu-
jąc.rozsądny.umiar.w.ocenie.skali.obu.talentów,.można.obie.książki.porównywać..Tomczyk.to.nie.tyl-
ko.bardzo.utalentowany.pisarz,.ale.także.człowiek.o.tak.bogatym.życiorysie,.że.mógłby.on.posłużyć.
za.kanwę.powieści.sensacyjnej..Córka.pisarza,.Barbara.Blicharska.powiedziała.kiedyś:.„Ojciec.napisał.
wiele.życiorysów,.ale.żadnego.prawdziwego,.bo.o.wielu.sprawach.musiał.milczeć.”54.Tomczyk.zaczął.
pisać.jeszcze.przed.wojną,.m.in..w.„Prosto.z.mostu”..Wtedy.też.stworzył.powieść.Droga jest wybo-
ista,.którą.wydał.dopiero.w.1962.r.,.już.po.„odwilży”,.co.dobitnie.świadczy,.że.nie.chciał.brać.udzia-
łu.w.socrealistycznym.etapie.polskiej.literatury..Znając.wojenny.i.powojenne.losy.późniejszego.auto-
ra.ryjoczkowego ciała opisywania55 fakt.ten.wcale.nie.dziwi..Tomczyk.walczył.w.kampanii.wrześnio-
wej,.potem.był.w.AK,.aresztowany.przez.gestapo.zdołał.uciec.z.niewoli..Po.wojnie.trafił.w.ręce.UB,.
ale.został.wyciągnięty.z.łap.agentów.bezpieczeństwa.przez.wysoko.postawionego.człowieka,.który.
będąc.Żydem.podczas.wojny.ukrywany.był.przez.rodzinę.Tomczyka..Następnie.autor.pracował.jako.
nauczyciel,.m.in..w.Rabce,.ale.i.tam.nie.zagrzał.długo.miejsca.56.Dopiero.po.zdobyciu.wyróżnienia.
w.konkursie.na.opowiadanie.w.„Tygodniku.Powszechnym”57.powrócił.do.pisania.i.z.czasem.stał.się.
jednym.z.bardziej.płodnych.współpracowników.redakcji..Zaprzyjaźniony.z.ludźmi.z.dawnego.przed-
wojennego.PPS-u58,.nie.miał.szans.na.zyskanie.popularności.w.PRL-u..Był.jednak.znakomitym.styli-
stą,.a.w.jego.dorobku.są.też.utwory,.które.i.dziś.miałyby.szanse.na.spory.rezonans.wśród.czytelni-
ków,.choćby.z.racji.przesłania.moralnego.i.zacięcia.ekologicznego..„Jako prozaik tomczyk wychodził 
od wierności reportażowej, od zapisu zwyczajnych, banalnych faktów, losów szarych ludzi, ale nada-
wał temu wszystkiemu duży wymiar moralny, co było ostatecznie najistotniejszą cechą jego twórczo-
ści”.–.pisał.Piotr.Kuncewicz59..Śmierć.autora.Uczynków niemiłosiernych.w.roku.1979.przypadła.na.
okres.po.wyborze.Karola.Wojtyły.na.papieża.i.na.krótko.przed.wybuchem.Solidarności..Galopujący.
rozwój.wydarzeń.w.następnych.latach.zepchnął.pisarstwo.Tomczyka.w.całkowite.zapomnienie..Krót-
ko.po.śmierci.pisarza.Wydawnictwo.Literackie.opublikowało.jeszcze.zbiór.opowiadań.Opowieści o 
dwu-, cztero- i sześcionogach60,.na.tym.jednak.poprzestano..A.szkoda,.bo.autor.tak.pomysłowych.i.
mistycznych.opowiadań.jak.choćby.te.z.tomu.Do góry nogami.(w.jednym.z.nich.to.Abel.zabija.Kaina).

52..J..Pogan,.Na.głodnym.zagonie,.Warszawa.1950.
53..R..Tomczyk,.Mali.nadludzie,.Katowice.1967..
54..Z.rozmowy.z.autorem.w.styczniu.2007.r.
55..R..Tomczyk,.Ryjoczkowego.ciała.opisywanie,.Katowice.1970.
56..Podczas.jakiejś.ważnej.uroczystości,.gdzie.jego.uczniowie.przygotowywali.część.artystyczną,.zdenerwowany.długim.oczekiwaniem.na.
partyjnego.notabla,.powiedział.in.gremio,.że.tenże.działacz.może.jego.uczniów.pocałować.w.d…

57..Zob..R..Tomczyk,.Nowela,.TP,.nr.27,.4.VII.1948.
58..Wśród.jego.dobrych.znajomych.był.m.in..znany.działacz.ruchu.ludowego.Stanisław.Mierzwa,.jeden.z.oskarżonych.w.moskiewskim.
Procesie.16–tu.

59..P..Kuncewicz,.Leksykon…,.op..cit..s..351.
60..Ten.zbiór.opowiadań.ukazał.się.w.krakowskim.Wydawnictwie.Literackim.w.roku.1980..
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w.pełni.zasługuje.na.przypomnienie,.choćby.w.postaci.wydania.wyboru.opowiadań.(w.kilku.mamy.
wyraźne.tropy,.które.prowadzą.do.naszego.terenu).i.wznowienia.jakiejś.powieści..
Kolejny.pisarz.z.kręgu.tych,.którzy.kariery,.mimo.talentu,.nie.zrobili,.a.w.pewnym.stopniu.utożsa-

miali.się.z.naszym.regionem,.jest.Alfred.Łaszowski.(1914–97)..„kiedyś postać głośna, dziś zapomnia-
na”.–.pisał.o.Łaszowskim.w.swoim.Abecadle.Stefan.Kisielewski.–.„Bardzo osobliwe koleje losu, bo 
kiedyś był komunistą i nawet członkiem kpp – pochodził z cieszyna zresztą – potem był falangistą, 
oenerowcem, strasznie bojowym, awanturnikiem, antysemitą itd. po wojnie się tak wplątał, nie wia-
domo co z nim, w rezultacie skończył w paxie […] Moim zdaniem niezwykle zdolny człowiek, bardzo 
inteligentny. Mógł być wielkim krytykiem, co zresztą Nałkowska mu przepowiadała, wybitnym pi-
sarzem. Niestety, właśnie przez te polityczne historie trochę się zmarnował. Niemniej napisał szereg 
ciekawych rzeczy, choćby taką powieść psy gończe o Hitlerze i Gestapo, zupełnie wyjątkowa rzecz 
[…]”61..Dodajmy,.że.o.Łaszowskim.z.wielkim.uwielbieniem.wspomina.w.dziennikach.nie.tylko.Nał-
kowska,.ale.i.Maria.Dąbrowska..Jako.pisarzowi,.Łaszowskiemu.zapewne.ogromnie.zaszkodziła.opi-
nia.narodowca,.a.także.nieprawdziwe.plotki,.że.witał.on.osobiście.Adolfa.Hitlera.podczas.wizyty.te-
goż.w.zdobytej.Warszawie.(rozgłaszano,.że.sam.miał.się.zgłosić.do.władz.niemieckich.i.wyznać,.że.
„fürera.podziwia”)..Z.racji.niepochlebnej.przedwojennej.karty.zmuszony.był.Łaszowski.do.publikacji.
książek.wyłącznie.w.koncesjonowanym.Paxie..Po.latach.pisarz.Józef.Hen.wymieni.Łaszowskiego.jako.
jedynego.znanego.mu.z.młodości.antysemitę,.który.na.starość.zachował.się.przyzwoicie,.bo.osobi-
ście.przeprosił.go.za.to,.co.wcześniej.na.temat.Żydów.pisał.i.mówił..W.testamencie.pisarz.zażyczył.
sobie,.by.pochować.go.w….Pilicy,.wśród.grobów.rodzinnych.Moesów,.gdyż.właśnie.z.właścicielami.
Udorza.był.blisko.spokrewniony..
Na.marginesie.wspomnijmy,.że.z.tychże.Moesów,.właścicieli.Udorza,.pochodził.słynny.Władysław.

Moes.(zm..1986.r.),.który.-.można.powiedzieć.zupełnie.o.to.nie.zabiegając,.a.nawet.wbrew.swo-
jej.woli.-.zrobił.międzynarodową.karierę;.opisał.go.bowiem.Tomasz.Mann.w.Śmierci w Wenecji62..To.
była.głośna.swego.czasu.sprawa..Jako.dziecko.Władysław.Moes.był.z.rodzicami.w.Wenecji..Tam.z.ro-
dziną.Moesów.zaznajomił.się.również.spędzający.wakacje.w.mieście.nad.laguną.autor.Buddenbro-
ków..Jakież.było.zdumienie.rodziny,.gdy.później.ukazała.się.książka.Manna,.a.w.niej.główny.boha-
ter,.stary.profesor,.wykazywał.bardzo.niezdrowe.inklinacje.wobec.młodego.chłopca.–.Tadzia63..Spra-
wa.ponownie.stała.się.głośna,.gdy.film.na.podstawie.dzieła.Manna.nakręcił.Luchino.Visconti.64.Wła-
dysław.Moes.także.jest.pochowany.w.Pilicy..
Z.Krzywkawy.pod.Bolesławiem.pochodził.następny.zapoznany.pisarz,.Adolf.Lekki.(1923–1991)..

Dorobek.tego.autora.jest.dość.pokaźny,.ale.akurat.w.jego.przypadku.powody.zapomnienia.wy-
dają.się.cokolwiek.słuszne..To.nie.jest.wielka.literatura,.a.przyczyn.tego.stanu.rzeczy.można.się.
doszukiwać.najprawdopodobniej.w.rysie.charakterologicznym.pisarza..Zaczynał.od.socrealizmu,.
jeszcze.w.latach.70..zdarzało.mu.się.wracać.do.korzeni:.Nim wzejdzie słońce,.(1972,.powieść.o.
chłoporobotnikach),.Między nami czarne morze.(1971,.o.górnikach.z.lubelskiego.zagłębia.wę-
glowego)..Nie.bez.słuszności.Piotr.Kuncewicz.pisał.o.Lekkim:.„Lekki nieustannie rekapituluje hi-
storię wszystkich ostatnich lat, ponieważ jego postaci są w nią zawsze zaplątane, a wymiar ich 
życia jest z reguły społeczny, na ogół z odcieniem aktualności. Jak trzeba kolektywizować – to 
Lekki kolektywizacje wspiera powieścią przełom (1951) […]. i potem zawsze będzie bronił słusz-

61..S..Kisielewski,.Abecadło.Kisiela,.Warszawa.1990,.s..61–62.
62..Pierwsze.wydanie.ukazało.się.w.1912.r.
63..Mann.prawdopodobnie.źle.usłyszał.imię.Moesa.–.Władzio.jest.podobne.do.Tadzio.
64..Śmierć.w.Wenecji,.reż..L..Viusconti,.Włochy.1971.



89

OLGErD DziEcHciArz - Olkuskie tropy w literaturze polskiej

nej aktualnie sprawy tak pięknie, że na przykład często u niego partyzantka to niemal wyłącznie 
AL, czasem odrobinę Bch.”65.
Budzącą.zainteresowanie.postacią.związaną.z.olkuskim.środowiskiem.literackim.był.poeta.i.pro-

zaik.Andrzej.Trzeciak-Klimaszewski.(1939–1993).–.człowiek-zagadka..Pojawił.się.w.Olkuszu.w.latach.
50.,.potem.wyjechał.wraz.z.rodziną.do.Warszawy,.by.po.latach.wrócić.i.ponownie.wyjechać..Trzeciak.
to.klasyczny.outsider,.do.tego.związany.z.opozycją.polityczną..Przez.wiele.lat.pisał.wiersze,.zdając.
sobie.sprawę,.że.nie.będzie.ich.mógł.wydać.w.PRL-u..Jego.Obietnice i piołuny,.opublikowane.pod.ko-
niec.życia66,.zostały.uznane.za.jeden.z.pierwszych.zbiorków.poetyckich.autorstwa.kogoś,.kto.osten-
tacyjnie.przyznaje.się.w.swoich.wierszach.do.biseksualizmu..Trzeciak-Klimaszewski.zmarł.w.dwa.lata.
później,.a.jego.dorobek.został.przypomniany.dopiero.w.2006.r..tomikiem.Niebo wspina się najwy-
żej.wydanym.przez.Galerię.Literacką.przy.MBWA.Olkusz..I.ten.autor.niezasłużenie.ulega.powolnemu.
zapomnieniu,.choć.jako.poeta.był.autorem.niezwykle.odważnym,.nie.tylko.w.przełamywaniu.kano-
nu.literackiego.w.związku.ze.świadomością.własnej.niekonwencjonalnej.seksualności,.ale.także.z.ra-
cji.problematyki,.jaką.podejmował.w.czasach,.które.do.tego.nie.zachęcały..Pisał.wszak.m.in..o.po-
znańskim.Czerwcu.i.zastrzelonym.Romku.Strzałkowskim,.o.polskich.Żydach.i.nagonce.w.roku.1968..
Zaiste,.ilu.literatów.pozwalało.sobie.wtenczas.na.taką.odwagę?.W.pamięci.rodziny.i.przyjaciół.pozo-
stał.Trzeciak.poetą,.który.nie.ulega.doktrynom,.człowiekiem.wolnym,.o.ile.w.PRL-u.można.było.mó-
wić.o.wolności..Za.ten.jednak.antykonformizm.zapłacił.cenę.dla.pisarza.jedną.z.najgorszych.–.oficjal-
ne.milczenie..Można.powiedzieć,.że.autor.z.wyboru.sam.na.siebie.sprowadził.fatum..
Należy. też.wspomnieć.o.Bogdanie.Szczygle. (1928–1986).–. lekarzu,.podróżniku,.pisarzu. swego.

czasu.znanym,.ale.zapewne.nie.do.końca.spełnionym..Szczygieł,.mimo.że.wydał.książek.sporo:.tu-
bib wśród nomadów,.Maska z niama-niama,.rubikon czarnych dziewcząt,.Nieprzespany sen Afry-
ki,.Mnisi w szafranowych szatach,.W służbie czarnych ekscelencji.i.inne,.to.jednak.sam,.jak.twierdzą.
jego.bliscy,.pragnął.napisać.powieść.o.odradzaniu.się.niepodległej.Polski.i.dwudziestoleciu.między-
wojennym..Zaplanował.ją.na.sześć.tomów,.zdążył.napisać.dwa,.z.których.jeden.–.Akcja pod Bezda-
nami.-.był.już.przygotowany.do.wydania,.gdy.nastąpiły.wydarzenia,.które.przekreśliły.plany.Szczy-
gła..Najpierw.był.zawał.serca.i.śmierć.pisarza,.zaś.potem,.jakby.tego.było.mało,.nastąpił.rok.1989..
i.zmiana.ustroju,.czyli.czas,.gdy.nikt.się.polską.literaturą.zbytnio.nie.zajmował,.bo.wydawnictwa.sta-
rały.się.nadrobić.zaległości.z.zakresu.literatury.amerykańskiej,.zwłaszcza.popularnej..Czy.książki.o.
polskiej.historii,.pisane.w.początkach.lat.80.,.w.ówczesnej.sytuacji.politycznej,.mogły.zainteresować.
wydawców.w.III.RP?.To.pytanie.retoryczne..
Niezwykle.ciekawą,.można.rzec.niejednoznaczną.postacią,.był.inny.olkuszanin,.poeta.i.wydawca,.

Bogusław.Wit-Wyrostkiewicz.. Idee.panslawistyczne,. jakie.wyznawał,.postawa.kompromisu.w.sto-
sunku.do.komunistów,.kontakty.z.„Solidarnością”,.jak.też.przedwczesna.śmierć.sprawiły,.że.został.
zapomniany..„Po.prostu.nie.mógł.być.sztandarem.żadnej.opcji”.–.mówił.po.latach.brat.poety.Walde-
mar.Wyrostkiewicz.w.rozmowie.ze.Stanisławem.Matą67..W.oficjalnych.dokumentach.jako.jego.data.
urodzin.podawany.jest.16.maja.1947.r.,.faktycznie.jednak.urodził.się.20.grudnia.1946.r..w.Olkuszu;.
„przez.opieszałość.ojca.zgłoszony.został.w.urzędzie.jako.dziecko.z.16.maja.i.stąd.inne.daty.jego.uro-
dzin.w.dokumentach”.–.wspominał.Waldemar.Wyrostkiewicz..

65..P..Kuncewicz,.op..cit,.T.1,.s..521..
66..Tomik.ukazał.się.w.Poznaniu.w.1991.r.
67..Z.internetowej.strony.Prawy.pl.
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Wit.był.znany.w.środowisku.warszawskich.twórców.w.latach.siedemdziesiątych..Uznawano.go.
za.wielki.talent..„Jedną z pierwszych poznanych przez niego osób, które wypowiadały się na temat 
tego, co tworzył, był Jerzy Andrzejewski. Swego rodzaju recenzentami jego prac byli Leszek prorok i 
Jerzy zawieyski. ci i inni ludzie, których poznał, wywodzili się z różnych grup politycznych, więc brat 
musiał między nimi kluczyć. W tym okresie poznał również ks. Henryka Gulbinowicza, późniejszego 
kardynała, który w tym czasie pracował w diecezji białostockiej, i tadeusza Mazowieckiego, później-
szego premiera”.–.opowiadał.w.rzeczonym.wywiadzie.brat..
To.Witowi,.swemu.sekretarzowi,.Jerzy.Zawieyski.powierzył.pieczę.nad.wydaniem.swoich.dzieł.oraz.pa-

miętników..Wit.otrzymał.m.in..kopie.dzienników.Zawieyskiego;.4-tomowe.wydanie.„Dzienników”.opra-
cował.wraz.z.bratem..Bogusław.Wit.znany.był.również.jako.propagator.idei.panslawistycznych,.które.
–.można.być.pewnym.-.były.na.rękę.komunistom..Poeta.znał.się.z.wieloma.Rosjanami,.był.też.tłumaczony.
na.rosyjski..Gdy.zmarł.w.1984.r.,.na.jego.pogrzebie.mowy.wygłosili.poeta.Stanisław.Misakowski.-.czło-
nek.Zarządu.Głównego.ZLP.i.słynny.aktor.Tadeusz.Łomnicki..„(...)w jego domu w konstancinie był punkt 
kontaktowy NSzz »Solidarność«. Nie ulega wątpliwości, że jego rozdarcie między orientacją solidarno-
ściową, w której czynnie udzielał się, a orientacją lewicy (Hołuj, Machejek, zaniewski) sprawiło, że nikt 
nie chciał go do siebie przygarnąć. Wydawał się postacią dwuznaczną (utrzymywał kontakty z »tymi« i 
z »tamtymi«). po prostu nie nadawał się na sztandar. Byłem świadkiem początków jego twórczości. po-
wstające wiersze na tle współczesnych wyróżniały się, w czym utwierdził mnie Bolesław taborski, wyda-
jąc debiutancki tom wierszy brata w Londynie, »Wołanie o Słowo«”.–.dodaje.Waldemar.Wyrostkiewicz68...
Autorem.urodzonym.w.Olkuszu.i.wciąż.obecnym.w.literaturze,.choć.różnie.ocenianym,.jest.prof..

Jacek.Trznadel.(ur..1930)..Autor.słynnej.Hańby domowej.o.swoim.miejscu.urodzenia.pisze. jednak.
mało,.a.ponadto.ceniony. jest.bardziej.za.przekłady. i.eseistykę.niż.za.własną.twórczość.poetycką,.
którą.także.uprawia..Dla.Olkusza.pozostaje.autorem.ważnej.książki.wspomnieniowej.p.t..Mój Ojciec 
Edward69,.w.której.opisuje.także.olkuski.etap.w.działalności.urzędniczej.ojca.70.
Bodaj.najważniejszym.żyjącym.pisarzem,.który.urodził.się.w.Olkuszu.(1950.r.).i.do.tego.faktu.kon-

sekwentnie.się.przyznaje,.jest.prozaik,.malarz.i.autor.słuchowisk.Marek.Sołtysik..Jego.książki.(już.kilka-
dziesiąt),.wzbudzały.w.latach.70..i.80..ferment.w.środowisku.literackim,.a.samego.autora.uznawano.
za.„wzorcowego.zbereźnika”.(P..Kuncewicz71)..Dziś.o.Sołtysiku.jest.jakby.ciszej,.a.przecież.jego.debiu-
tanckim.Domiarem złego.(rzecz.o.pisarzu.Wrowskim,.który.dostaje.stypendium.twórcze.w.miasteczku.
Nienależyte,.gdzie.panuje.wieczna.noc).zachwycał.się.sam.Julian.Stryjkowski..Małe.miasteczka.(czyż-
by.Olkusz?).pojawiają.się.i.w.innych.książkach.Sołtysika:.Sztuczne ruiny (1978,.tu.z.kolei.nieustannie.
pada),.Fanty (1980,.miasteczko.zwie.się.Zamarcie),.kukla,.puszka pandory (1981,.miasteczko.Dziadow-
ski.Bicz,.bohater,.znany.pisarz,.próbuje.się.powiesić,.ale.nawet.ten.akt.mu.się.nie.udaje),.Gwałt (1984;.
horror.moralny),.Aż do odejścia nocy.(1988,.widmowe.podkrakowskie.Grembozarzewie)..W.wierszach.
czasem.opisuje.rzeczywiste.olkuskie.miejsca.(np..stary.cmentarz)..Są.zapewne.pozaliterackie.powody,.
że.w.środowisku.pamięć.o.Sołtysiku.wyblakła..Mam.tu.na.myśli.ataki.Sołtysika.na.Henryka.Berezę,.któ-
remu.autor.intymnych zwierzeń kilkunastu osób.zarzucał.lansowanie.pisarzy.nie.ze.względu.na.war-
tość.tworzonej.przez.nich.literatury,.ale.z.innych,.pozaartystycznych.powodów..
Po.Marku.Sołtysiku,.pisarzu.reprezentującym.pokolenie.autorów.urodzonych.we.wczesnych.latach.

50.,.nastąpiła.luka.pokoleniowa..Powody.takiego.stanu.rzeczy.wydają.się.oczywiste..Lata.80..–.czas.

68..Książkę.opublikowała.Oficyna.Poetów.i.Malarzy,.Londyn.1977.
69..J..Trznadel,.Mój.ojciec.Edward,.Zawiercie.1998.
70..E..Trznadel.był.przed.II.wojną.światową.olkuskim.wicestarostą.
71..P..Kuncewicz,.Leksykon…,.op..cit.,.T.2,.s.254.
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stanu.wojennego.i.przeobrażeń.ustrojowych.–.nie.sprzyjały.rozwojowi.talentów.literackich..Być.może.
wielu.potencjalnych.autorów.skończyło.działalność.literacką.handlując.kawą.na.rozkładanym.łóżku,.
albo.w.biznesie,.robiąc.tam.karierę,.której.nie.mieli.szansy.osiągnąć.w.poezji.czy.prozie..Być.może..
Spośród. olkuskich. prozaików. najmłodszego. pokolenia. na. uwagę. zasługuje. Klaudiusz. Kuś. (ur..

1976),.autor.powieści.Ludzie,.nagrodzonej.przed.kilku.laty.pierwszym.miejscem.w.ogólnopolskim.
konkursie.krakowskiego.wydawnictwa.Zielona.Sowa..Nagród.doczekały.się.również.prześmiewcze.
opowiadania.Jerzego.Rosia.(ur..1965.r.,.archeologa.z.wykształcenia),.autora.wydanej.w.2006.r..zbio-
ru.Miasto zaklęte.i.głównie.fantastyczne.nowele.Jarosława.Nowosada.(ur..1970,.również.cenionego.
poety,.autora.tomu.wierszy.Mogę być72)..Dodajmy.do.tego.szczupłego.grona.jeszcze.jedną.prozaicz-
kę,.która.wciąż.nie.może.doczekać.się.wydania.swoich.opowiadań.–.Krystynę.Basarę..Dużo.lepiej.jest.
wśród.poetek.i.poetów,.bo.wielu.może.pochwalić.się.indywidualnymi.tomikami.73.Wielu.z.nich.moż-
na.wróżyć.przyszłość,.tyle.tylko,.że.jako.tu.mieszkającym.zapewne.w.osiągnięciu.sukcesu.przeszko-
dzi.to.nasze….fatum..Można.by.jeszcze.wymienić.kilkanaście.osób,.starszych.i.młodszych,.ale.i.one.
nie.są.postaciami.z.pierwszych.stron.gazet.i.–.jak.dotąd.–.nie.są.dla.Olkusza.tym,.czym.np..Dorota.
Masłowska.dla.rodzinnego.Wejherowa.czy.Mirosław.Nahacz.dla.Gorlic..
Czy.można. jakoś. pomóc.olkuskim. literatom?.Wesprzeć.w. staraniach?.Czy.można. zwalczyć. fa-

tum?.Myślę,.że.tak!.Jest.grono,.które.stara.się.działać,.organizować.spotkania.i.wydawać.książki..
Dzięki.Klubom.Literackim.w.Olkuszu,.Bolesławiu,.Bukownie,.Sławkowie.i.Kluczach.oraz.Galerii.Lite-
rackiej.przy.MBWA.zaglądają.do.nas.pisarze.i.poeci,.zaproszono.np..do.Olkusza.Romana.Wysoglą-
da,.„gwiazdę”.polskiej.prozy.połowy.lat.80..Z.grona.poetów,.zaproszenie.do.Galerii,.przyjęli.m.in.:.
Marcin.Świetlicki,.Jacek.Podsiadło,.Miłosz.Biedrzycki,.Wojciech.Bonowicz,.Wojciech.Wencel,.Tomasz.
Różycki,.Maciej.Mielecki,.Mariusz.Grzebalski,.Marek K.E..Baczewski.i.inni..
Organizuje.się.również.wiele.konkursów.poetyckich.o.ogólnopolskim.zasięgu.(w.Sławkowie,.Bu-

kownie,.Bolesławiu.i.Olkuszu)..Własny.konkurs.poetycki.od.trzech.lat.jest.też.ogłaszany.przez.ga-
lerię.Literacką.przy.MBWA..Pieniądze.na.ten.chwalebny.cel.przyznali.olkuski.starosta.i.burmistrz..A.
na.patrona.młodzi.poeci.wybrali.„poetę.przeklętego”.Kazimierza.Ratonia..O.dziwo.nie.wzbudziło.
to.protestów,.choć.przyczyn.takiego.zaskakującego.stanu.rzeczy.należałoby.upatrywać.bardziej.w.
nieznajomości.życia. i.dorobku.tego.„kaskadera.literatury”,.niż.w.głęboko.zakorzenionej.tolerancji.
miejscowej.społeczności.(w.Sosnowcu,.skąd.Ratoń.pochodził,.radni.nie.zgodzili.się.na.konkurs.jego.
imienia,.nie.chcąc.–.jak.się.wyrazili.–.„degenerata.na.patrona”)..W.pierwszej.edycji.konkursu.wzięło.
udział.około.90.osób.z.całej.Polski,.a.nawet.ze.Szwecji..Poziom.był.wysoki..Jury.w.składzie:.Mariusz.
Grzebalski,.Maciej.Melecki,.Tomasz.Różycki.i.Igor.Stokfiszewski.zdecydowało.o.zwycięstwie.Macieja.
Sawy.z.Przemyśla..Nagrodą.było.opublikowanie.tomiku.poezji..Tym.samym.Galeria.Literacka.przy.
Galerii.MBWA.zaczęła.działalność.wydawniczą.książką.„rok.S.roki”.Macieja.Sawy..Potem.były.kolejne.
książki,.w.tym.także.tom.prozy.Jerzego.Rosia..W.drugiej.edycji.konkursu,.w.jury.zasiedli.Magdalena.
Rabizo–Birek,.Bohdan.Zadura,.Jacek.Podsiadło,.Jarosław.Klejnocki..Napłynęło.105.zestawów,.wedle.
zgodnej.opinii.jurorów,.na.bardzo.wysokim.poziomie..Wygrał.Marcin.Orliński.z.Warszawy..Niedaw-
no.ogłoszona.została.trzecia.edycja.konkursu..Jako.organizatorzy.żywimy.nadzieję,.że.prędzej.czy.
później.wśród.nagrodzonych.ujawniony.zostanie.talent.z.ziemi.olkuskiej,.którego.–.jak.dotąd.–.nie.
odkryto..Może.wtedy.fatum.przestanie.działać?.A.może.już.nie.działa?.

72..J..Nowosad,.Mogę.być,.Olkusz.2006.
73..Wymienić.można.m.in..Annę.Piątek,.Irenę.Włodarczyk,.Zofię.Lorek,.Krystynę.Dziurzyńską,.Janinę.Kubańską,.Marka.Pieniążka,.Łukasza.
Jarosza,.Janusza.Czerniaka,.Jarka.Spułę,.Sławomira.Elsnera.
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Swoje.opracowanie. chciałem.poświęcić. okolicznościom.powstania.w.Bolesławiu.największej.w.
Polsce.parafii.Kościoła.Polskokatolickiego..Temat.ten.w.pewnym.sensie.koresponduje.z.problematy-
ką,.którą.zająłem.się.w.swojej.pracy.doktorskiej,.dotyczącą.relacji.między.Kościołem.Katolickim.a.pol-
ską.lewicą.niepodległościową.w.dwudziestoleciu.międzywojennym..Inna.to.co.prawda.epoka.niż.ta,.
w.której.rozgrywały.się.interesujące.nas.wydarzenia,.jednak.rozważenie.również.lewicowego.spoj-
rzenia.na.społeczno–religijne.zagadnienia.może.okazać.się.pomocne.w.miarę.rzetelnym.opisie.bo-
lesławskiej.historii..Niewiele.jest.na.jej.temat.artykułów.czy.opracowań,.a.i.te.nieliczne,.które.ujrza-
ły.światło.dzienne,.nie.biorą.pod.uwagę.wszystkich.okoliczności.interesujących.nas.wydarzeń..Do.ta-
kiej.refleksji.skłania.mnie.upatrywanie.ich.sprawców.czy.animatorów.w.organach.służb.bezpieczeń-
stwa.komunistycznego.państwa,.które.za.wszelką.cenę.chciały.maksymalnie.zredukować.wpływy.ła-
cińskiego.chrześcijaństwa.w.Polsce..Nie.negując.absolutnie.zaangażowania.w.przedmiotowy.kon-
flikt.jawnych.czy.ukrytych.agend.PRL.uważam,.że.nie.one.były.motorem.sprawczym.całego.drama-
tu,.który.rozpoczął.się.w.obszarach.ludzkich.sumień.i.wrażliwości,.do.których.tajnym.służbom.za-
wsze.bardzo.trudno.było.dotrzeć..W.przeciwnym.wypadku.Kościół.Rzymsko-Katolicki.nie.przetrwał-
by.w.takiej.kondycji.czasów.Polski.Ludowej..Jednak.te.same.ludzkie.przymioty,.które.decydują.dziś.o.
jego.potędze.w.naszym.kraju,.mogą.obrócić.się.przeciwko.niemu.i.dać.okazję.do.wzmocnienia.reli-
gijnym.konkurentom.
Kościół.Polskokatolicki.wywodzi.się.od.powstałego.pod.koniec.XIX.wieku.w.USA.Polsko-Katolickie-

go.Kościoła.Narodowego,.którego.założycielem.był.rzymsko-katolicki.duchowny.Franciszek.Hodur..
Powstał.jako.secesja.łacińskiego.Kościoła,.tłumaczona.przez.jej.twórców.latynizacją.czy.nawet.ame-
rykanizacją.polskich.emigrantów.zarobkowych.przez.parafie.katolickie.w.Ameryce..Stąd.od.samego.
początku.wyróżnikiem.Kościoła.Narodowego.był.język.polski.w.liturgii.i.duża.demokratyzacja.w.sto-
sunkach.wewnętrznych..Do.naszego.kraju.wyznanie.to.dotarło.u.progu.niepodległości,.pierwsza.pa-
rafia.powstała.we.wsi.Krasnej.koło.Kielc.w.1919.r..Przez.cały.okres.dwudziestolecia.międzywojen-
nego.nie.udało.się..zalegalizować.jego.działalności,.w.czym.dopatrywano.się.skutecznych.nacisków.
hierarchów.Kościoła.Rzymskiego.na.właściwych.urzędników.państwowych..Najwięcej.pomocy.w.wy-
siłkach.legalizacyjnych.udzielili.wiernym.biskupa.Hodura.działacze.PPS,.nie.kryjący.się.z.sympatiami.
do.wyznawanych.przez.nich.społeczno–religijnych.zasad..Pewnie.z.tych.powodów.już.wówczas.utar-
ło.się.przekonanie.o.powiązaniach.lewicy.z.konkurencyjnym.wobec.rzymskiego.Kościołem.Narodo-
wym,.który.mimo.administracyjnych.trudności.liczył.we.wrześniu.1939.r..około.100.tys..wyznawców..
W.zmienionej.powojennej.rzeczywistości.bez.trudu.uzyskano.w.lutym.1946.r..legalizację,.jednak.w.
1951.r..w.stalinowsko-zimnowojennej.atmosferze.władze.PRL.wymusiły.na.kierownictwie.Kościoła.
autokefalię,.która.wraz.ze.zmianą.nazwy.na.Kościół.Polskokatolicki.oznaczała.również.zerwanie.wię-
zi.organizacyjnych.z..Kościołem.w.USA...Nie.obyło.się.przy.tym.bez.dramatycznych.wydarzeń,.czego.
kulminacyjnym.momentem.było.zamęczenie.w.więzieniu.UB.księdza.biskupa.Padewskiego.(jedyny.
biskup.zamordowany.przez.władze.PRL).czy.skazanie.na.karę.śmierci.księdza.Edwarda.Narbuta-Nar-
buttowicza.(ostatecznie.został.ułaskawiony)..Wprowadzenie.autokefalii.było.przejawem.większej.in-
gerencji.służb.komunistycznego.państwa.w.działalność.tego.związku.wyznaniowego,.jednakże.nie.
należy.przeceniać.ich.siły.sprawczej,.przypisując.sporadyczne.sukcesy.KPK.li.tylko.i.wyłącznie.działal-
ności.operacyjnej..Z.reguły.pojawienie.się.jego.nowych.wyznawców.było.wynikiem.nabrzmiałych.an-
tagonizmów.istniejących.wewnątrz.parafii.łacińskich,.których.kościelna.zwierzchność.nie.mogła,.nie.
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chciała.czy.też.nie.umiała.rozwiązać.po.myśli.skrajnie.rozemocjonowanych.rzesz.wiernych..Nie.ina-
czej.było.w.latach.1956–1957.w.parafii.Bolesław.
Konflikt.rozpoczął.się.od.osobistych.animozji.czy.wręcz.wrogości.miedzy.proboszczem.rzymskoka-

tolickiej.parafii.Janem.Kornobisem.a.wikarym.Władysławem.Zachariaszem..Ks..Kornobis.należał.do.
grona.„księży–patriotów”,.trudnił.się.działalnością.naukową,.był.popierany.przez.władze.ludowego.
państwa,.które.nie.robiły.mu.trudności.w.jego.duszpasterskiej.posłudze..Tyle.tylko,.że.nadmiar.obo-
wiązków.odciągał.go.od.codziennej.pracy.na.terenie.parafii,.stąd.coraz.większą.popularnością.czy.
wręcz.miłością.wśród.wiernych.zaczął.się.cieszyć.zastępujący.często.nieobecnego.proboszcza.wika-
ry.Władysław.Zachariasz..Proboszcz.miał.nie.posiadać.sympatii.parafian.a.to.z.powodu.swej.wynio-
słości,.buty,.pychy.no.i.oczywiście.z.powodu.nakłaniania.do.coraz.większej.gorliwości.finansowej.na.
rzecz.bolesławskiego.Kościoła..Jego.przeciwieństwem.w.oczach.lokalnej.społeczności.był.wikary.Za-
chariasz:.uczciwy,.uprzejmy,.życzliwy,.a.przede.wszystkim.szukający.serdecznych.kontaktów.z.ludź-
mi..Jak.łatwo.sobie.wyobrazić,.po.okolicy.krążyły.wieści.o.wyjątkowym.poświeceniu.lubianego.księ-
dza.dla.parafian,.o.jego.wyrozumiałości.dla.ich.problemów.materialnych.(co.miało.się.przekładać.
między.innymi.na.darmowe.udzielanie.posług.religijnych)..Ksiądz.Kornobis.w.zeznaniach.złożonych.
przed.Sądem.Wojewódzkim.w.Krakowie.w.1965.r..utrzymywał,.że.przez.wiele. lat.(od.1950.roku).
jego.współpraca.z.ks..Zachariaszem.układała.się.bez.zarzutów,.aż.do.czasu.kiedy.w.kwietniu.1956.
r.,.w.związku.z.nadmiarem.obowiązków.wystąpił.do.Kurii.z.prośbą.o.przysłanie.drugiego.wikarego..
W.jego.opinii.ks..Zachariasz.w.obawie.przed.redukcją.swoich.dochodów.był.przeciwny.tej.decyzji,.
stąd.zmiana.postawy.młodego.duchownego.wobec.proboszcza.parafii..Nie.wnikając.w.prawdziwość.
przytoczonego.stwierdzenia.należy.obiektywnie.przyznać,.że.sympatia.granicząca.miejscami.wręcz.
z.uwielbieniem.zdecydowanej.większości.wiernych.była.po.stronie.ks..Władysława.(czego.nie.należy.
pomijać.jeśli.chce.się.zrozumieć.dalszy.bieg.dość.dramatycznych.wydarzeń)..W.czerwcu.1956.r..ku-
ria.kielecka.podejmuje.decyzje.o.przeniesieniu.ks..Zachariasza.do.katedry.kieleckiej,.co.w.normalnych.
warunkach.należałoby.uznać.za.awans.dla.młodego.księdza..Ksiądz.Kornobis.twierdzi,.że.informa-
cję.o.tym.wikary.przyjął.ze.zrozumieniem.chociaż.bez.entuzjazmu..Obaj.duchowni.mieli.się.umówić.
o.zatrzymaniu.tej.decyzji.na.jakiś.czas.w.tajemnicy,.a.to.z.powodu.uniknięcia.niepotrzebnych.niepo-
kojów.wśród.parafian..Jednak.podczas.pielgrzymki.wikarego.do.Częstochowy.w.dniach.16-23.wrze-
śnia.1956.r..wiadomość.ta.dotarła.do.jej.bolesławskich.uczestników,.od.razu.wzbudzając.wśród.nich.
ogromne.emocje.i.podejrzenia..Zaraz.po.powrocie.do.parafii.grupa.kilkudziesięciu.wiernych.zaczęła.
obwiniać.ks..Kornobisa.o.przyczynienie.się.do.usunięcia.popularnego.wikarego,.dając.jasno.do.zro-
zumienia,.że.będzie.twardo.walczyć.o.pozostawienie.go.na.dotychczasowym.stanowisku..Zdaniem.
proboszcza.zachowanie.ks..Zachariasza.było.dość.dwuznaczne,.ponieważ.nie.chciał.wyjaśnić.wier-
nym,.że.decyzja.o.jego.przeniesieniu.zapadła.w.Kielcach.i.nikt.w.Bolesławiu.nie.miał.z.nią.nic.wspól-
nego..Do.pierwszego.poważnego.starcia.między.parafianami.a.ks..Kornobisem.doszło.podczas.od-
pustu.29.września.1956.r..Wtedy.to,.według.relacji.proboszcza,.część.z.nich,.korzystając.z.obecno-
ści.duchownych.z.dekanatu.olkuskiego.i.Kurii.Stalinogrodzkiej,.usiłowała.wymóc.na.nich.decyzję.już.
nie.tylko.o.pozostawieniu.ks..Zachariasza,.ale.o.uczynieniu.go.miejscowym.proboszczem..Miało.przy.
tym.dojść.do.prób.znieważania.i.poturbowania.niektórych.księży.(ludzie.chcieli.zniszczyć.auto.Ku-
rii.Stalinogrodzkiej.zachęceni.do.tego.plotką,.że.zostało.zakupione.za.pieniądze.dyskretnie.wypro-
wadzone.z. ich.parafii).74.Wśród. rozegzaltowanych.wiernych.coraz.natarczywiej. rozpowszechniały.
się.pogłoski.o.finansowych.nadużyciach.proboszcza.i.innych.okolicznych.księży,.którym.uczciwość.i.

74..Archiwum.Państwowe.w.Katowicach.543.UW.KAT..Wydział.ds..wyznań.syg..1/702.
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szlachetność.wikarego.stoi.na.przeszkodzie..W.relacji.dla.Kurii.Kieleckiej.ks..Kornobis.wprost.oskarża.
ks..Władysława.o.podżeganie.miejscowej.ludności.do.wystąpień.przeciwko.niemu.i.innym.obecnym.
na.odpuście.duchownym.75.Nie.można.oczywiście.wykluczyć,.że.młody.wikary.obawiając.się.konse-
kwencji.sporu.z.proboszczem.starał.się.wzmocnić.swoją.pozycję.poprzez.zademonstrowanie.zdecy-
dowanego.poparcia.wiernych.dla.swojej.osoby..Tym.bardziej,.że.wszystko.wskazuje.na.to,.iż.na.tym.
etapie.konfliktu.ks..Zachariasz.przedkładał.parafię.w.Bolesławiu.nad.posadę.w.katedrze.kieleckiej,.
gdzie.pozbawiony.poparcia.wiernych.mógł.być.niespokojny.o.dalsze.losy.swojej.kapłańskiej.kariery..
Mimo,.iż.nazajutrz.wikary.wygłosił.w.kościele.bardzo.pojednawcze.kazanie,.w.ciągu.następnych.ty-
godni.konflikt.osiągnął.niespodziewane.rozmiary..Pewnej.październikowej.nocy.1956.r..ks..Włady-
sław.miał.widzieć,.jak.na.teren.budowy.nowej.plebanii.podjeżdżają.przez.wyrwę.w.ogrodzeniu.sa-
mochody.ciężarowe.i.wywożą.za.zgodą.proboszcza.cegły,.zakupione.z.funduszy.zbieranych.wśród.
parafian..Kradziony.materiał.budowlany,.według.wieści.krążących.po.Bolesławiu,.był.gromadzony.na.
posesji.znajomej.ks..Kornobisa.z.Bukowna..Proboszcz,.upatrując.w.wikarym.osobę,.za.sprawą.której.
rozpowszechniano.kompromitujące.go.wiadomości,.doprowadził.do.jego.natychmiastowego.odwo-
łania.(został.przeniesiony.do.małej.parafii.Drochlno.koło.Koniecpola)76.Ale.tym.krokiem,.dokonanym.
w.wyjątkowo.niefortunnym.momencie,.wpisał.się.w.ciąg.zdarzeń.nad.którym.ani.on,.ani.nikt.inny.
w.Bolesławiu.nie.był.w.stanie.zapanować..Był.październik.1956.r.,.jeden.z.tych.nielicznych.w.okresie.
PRL-u.momentów,.kiedy.społeczeństwo.uwierzyło,.że.jest.w.stanie.wziąć.sprawy.w.swoje.ręce.i.bę-
dzie.przez.władzę.traktowane.podmiotowo..Przejawem.tego.rozumowania.było.spontaniczne.i.czę-
sto.bardzo.spektakularne.usuwanie.niepopularnych.czy.wręcz.znienawidzonych.lokalnych.dygnita-
rzy.życia.społeczno-politycznego..Nie.inaczej.było.w.Bolesławiu..26.października.1956.r..tłumy.ro-
botników.kopalni.w.bardzo.ożywionej.atmosferze.wywiozły.na.taczkach.dyrektorów.zakładu,.czu-
jąc.się.w.pełni.gospodarzem,.mogącym.samodzielnie.decydować.o.jego.przyszłości..Podobne.prze-
konanie.nie.ograniczało.się.li.tylko.do.dziedziny.życia.społeczno-politycznego,.ale.jak.się.szybko.oka-
że,.odnosiło.się.również.do.materii.problemów.wyznaniowych..W.tej.sprawie.bowiem.również.od-
było.się.zebranie.pracowników.ZGH,.na.którym.bardzo.krytycznie.wyrażano.się.o.postępowaniu.ks..
Kornobisa..W.opisywanej.atmosferze.28.października.1956.r..grupa.mieszkańców.miasteczka.przy.
aprobacie.zebranych.tłumów.siłą.usunęła.z.parafii.proboszcza,.upatrując.w.nim.winnego.odwołania.
ukochanego.wikarego.Zachariasza..Zarzucano.mu.poza.tym.arogancję,.kradzież.materiałów.budow-
lanych,.dodawano.wyłudzenie.pieniędzy.na.witraże.do.kościoła,.które.miały.nigdy.do.niego.nie.tra-
fić.77.Warto.podkreślić,.że.na.tym.etapie.konfliktu.nie.istnieje.kontekst.Kościoła.Narodowego,.ponie-
waż.wszyscy.wierni.traktują.spór.o.wikarego.jako.wewnętrzną.sprawę.parafii,.którą.mają.nadzieję.
rozwiązać.na.drodze.negocjacji.z.Kurią.Kielecką..Czy.w.eskalację.konfliktu.między.społecznością.Bo-
lesławia.a.proboszczem.były.zamieszane.peerelowskie.służby?.Potwierdzenie.tej.tezy.mogłoby.dać.
podstawy.do.posądzeń,.że.cała.sprawa.była.zręcznie.wykonaną.manipulacją..Tyle.tylko,.że.nigdzie.
nie.ma.na.to.żadnych.dowodów,.a.jedynie.przypuszczenia.na.podstawie.znajomości.taktyki.postę-
powania.aparatu.bezpieczeństwa.w.analogicznych.sytuacjach..Nie.ma.śladów.agenturalnej.współ-
pracy.obu.bolesławskich.księży..Wikary.miał.być.niepokojony.przez.funkcjonariuszy.Urzędu.Bezpie-
czeństwa,.jednak.kategorycznie.odmówił.z.nimi.jakichkolwiek.kontaktów..Zresztą.powszechnie.zna-
ny.był.jego.bardzo.krytyczny.stosunek.do.ludowego.państwa..Faktem.natomiast.jest,.ze.prokuratu-

75..Maciej.Drożyński.
76..Ibidem.
77..AP.w.Katowicach.543.UW.KAT..W.ds..wyznań..Syg..1/702.
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ra.i.MO.nie.zainteresowały.się.zajściami.na.parafii.w.dniu.28.października.1956.r..mimo.wysyłanych.
monitów.i.zażaleń.przez.stronę.kościelną...
Ksiądz.Kornobis,.choć.oficjalnie.proboszczem.przestał.być.w.lutym.1957.r.,.na.parafię.już.nie.wró-

cił..Natomiast.ks..Zachariasz.na.skutek.interwencji.wiernych.u.zarządzającego.Diecezją.Kielecką.bi-
skupa.pomocniczego.Franciszka.Sonika.ponownie.wprowadził.się.do.bolesławskiego.wikariatu.78.Nie.
kończy.to.jednak.stanu.napięcia,.ponieważ.okoliczne.duchowieństwo.obwiniając.go.o.sprokurowa-
nie.gorszącego.konfliktu.jest.mu.niechętne,.podobnie.jak.nowy,.zarządzający.parafią.od.19.lutego.
1957.r..proboszcz.Stanisław.Kurdybanowski..Do.stających.w.obronie.wikarego.parafian.miał.mówić:.
„bujna.czupryna.to.nie.wszystko”.–.co.było.aluzją.do.jego.bujnych.włosów.i.korzystnej.powierzchow-
ności.79.Uszczypliwość.tego.stwierdzenia.polegała.na.tym,.że.proboszcz.odmawiał.ks..Zachariaszowi.
właściwych.cech.kapłańskich,.dopatrując.się.jego.popularności.w.przymiotach.nie.mających.większe-
go.znaczenia.dla.wzorowej.pracy.duszpasterskiej..Kolejnym.znakiem.jątrzącego.się.w.dalszym.ciągu.
konfliktu.był.fakt,.że.ks..Zachariasz.zamieszkiwał.sam.na.wikariacie,.natomiast.proboszcz.na.pleba-
nii,.najpierw.wspólnie.z.wikarym.ks..Michalskim.a.później.(od.kwietnia).z.jego.zmiennikiem,.ks..Wi-
toldem.Stolarczykiem.80.Ludność.Bolesławia.postanowiła.zwrócić.się.z.prośbą.o.pozostawienie.lu-
bianego.duchownego.bezpośrednio.do.powracającego.w.kwietniu.1957.r..z.komunistycznego.wię-
zienia.ordynariusza.Diecezji.Kieleckiej,.biskupa.Czesława.Kaczmarka..W.moim.przekonaniu.przebieg.
oraz.atmosfera.tych.spotkań,.a.zwłaszcza.to,.co.z.nich.przedostawało.się.do.opinii.wiernych,.miało.
kolosalny.wpływ.na.przyszłość.katolickiej.parafii.w.Bolesławiu..Pierwsza.delegacja,.według.zeznań.
jednego.ze.świadków,.składanych.przed.Sądem.Wojewódzkim.w.Krakowie.w.grudniu.1964.r.,.mia-
ła.się.udać.do.biskupa.do.Warszawy.zanim.odbył.się.jego.ingres.w.Kielcach..Świadek.zeznał,.że.lu-
dzie.z.Bolesławia.wręczyli.Kaczmarkowi.11.000.złotych,.które.ten.przyjął.i.obiecał.załatwić.pozytyw-
nie.sprawę.ks..Zachariasza.(w.skład.delegacji.wchodziły.3.osoby.podane.z.nazwiska;.dwie.z.nich.w.
czasie.składania.zeznań.były.wyznania.rzymsko-katolickiego,. jedna.polskokatolickiego).81.Przyjęcie.
pieniędzy.potwierdził.również.biskup.kielecki,.jednakże.w.jego.opinii.od.samego.początku.nie.ukry-
wał.przed.wiernymi,.że.traktuje.ten.dar.jako.bezinteresowną.ofiarę.na.rzecz.Kościoła..Nie.wnikając.w.
trafność.odczytania.przez.duchownego.intencji.wypada.jednak.stwierdzić,.że.przyjęcie.pieniędzy.od.
delegacji.przybyłej.z.konkretną.sprawą.do.załatwienia.musiało.dać.dużą.nadzieję.na.jej.końcowe.po-
zytywne.rozstrzygnięcie..Stąd.z.pewnością.fakt.przyjęcia.darowizny,.przy.późniejszym.odwołaniu.wi-
karego,.musiał.wpłynąć.na.zaostrzenie.krytycznych.opinii.wyrażanych.pod.adresem.Kurii.Kieleckiej..
Następna.delegacja,.licząca.około.30.osób,.udała.się.kopalnianym.samochodem.do.Kielc.przy.okazji.
ingresu.biskupa.Kaczmarka..Tym.razem.ordynariusz.obiecał.odwiedzić.parafię.i.na.miejscu.rozwią-
zać.problem..Zapowiadana.wizyta.doszła.do.skutku.w.maju.1957.r..i.przebiegała.w.bardzo.nerwo-
wej.atmosferze..Rozegzaltowany.tłum.wiernych.miał.różnymi.sposobami.skłaniać.gospodarza.diece-
zji.do.pozostawienia.ks..Zachariasza.w.Bolesławiu,.a.jeśli.by.to.okazało.się.niemożliwe,.proponowa-
no.założenie.parafii.i.budowę.kościoła.w.Bukownie,.gdzie.proboszczem.mógłby.zostać.uwielbiany.
przez.nich.ksiądz.82.Niektóre.kobiety.na.kolanach.miały.podchodzić.do.biskupa.i.błagać.go.spełnie-
nie.przedstawianych.próśb..Według.autora.sprawozdania.sporządzonego.dla.Urzędu.do.Spraw.Wy-
znań.w.czerwcu.1958.r..Kaczmarek,.mając.przed.sobą.masy.rozemocjonowanych.wiernych,.przeka-

78.Maciej.Drożyński.. .
79..AP.w.Katowicach
80..Maciej.Drożyński
81..AP.w.Katowicach.
82..Maciej.Drożyński.
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zał.uspokajającą.dla.nich.wiadomość.z.której.wynikało,.że.nie.myśli.zbyt.szybko.przenosić.z.Bolesła-
wia.księdza.Zachariasza..Jednakże.w.czasie.wizytacji.kanonicznej.sąsiedniej.parafii.miał.stwierdzić,.iż.
postępował.tak.pod.presją.tłumu.i.nie.zamierza.się.wywiązywać.ze.składanych.bardzo.ogólnie.obiet-
nic..Podobno.używał.przy.tym.dość.ostrych.inwektyw.pod.adresem.wiernych.z.Bolesławia.83.Dla.roz-
grywających.się.wydarzeń.nie.było.istotne.czy.obraźliwe.słowa.pod.adresem.parafian.padły.z.ust.bi-
skupa,.ale.to.że.wiadomość.o.nich.przedostała.się.do.lokalnej.opinii.i.wywarła.na.ludziach.ogrom-
ne.wrażenie..W.wyniku.tego.do.Kielc.zaczęły.jeździć.kolejne.delegacje.licząc.na.to,.że.zdołają.w.koń-
cu.przekonać.władze.diecezjalne.do.pozostawienia.na.parafii.popularnego.księdza..Gniew.wiernych.
skupiał.się.także.na.nowym.proboszczu,.którego.zaliczano.do.grupy.osób.chcących.odebrać.im.uko-
chanego.wikarego..Oświadczono.ks..Kurdybanowskiemu,.że.jeśli.nie.załatwi.pomyślnie.sprawy.ks..
Zachariasza.to.spotka.go.w.Bolesławiu.takie.samo.pożegnanie,.jak.księdza.Kornobisa..Sam.ksiądz.
Zachariasz.miał.prosić.kolejne.wyjeżdżające.delegacje.do.biskupa,.aby.„go.ratowały”,.co.z.pewno-
ścią.nie.studziło.gorącej.atmosfery..Według.relacji.wracających.ze.stolicy.diecezji,.ordynariusz.coraz.
bardziej.obstawał.przy.stanowisku.odwołania.wikarego,.używając.podobno.obraźliwych.słów.pod.
adresem.ludzi.stających.w.jego.obronie..To.rozsierdziło.do.tego.stopnia.wiernych,.że.zaczęli.ultyma-
tywnie.deklarować,.iż.zaakceptowanie.jakiegokolwiek.proboszcza.jest.uzależnione.od.spełnienie.ich.
personalnego.żądania.84.Nieprzejednana.postawa.biskupa.Kaczmarka.wpłynęła.w.sposób.znaczący.
na.radykalizację.nastrojów..Chociaż.z.pewnością.powracające.delegacje.składały.ogółowi.parafian.
dość.dokładne.relacje.z.przebiegu.spotkań.w.Kurii.Kieleckiej,.to.nie.należy.wykluczać,.że.siłę.oddzia-
ływania.różnych.rewelacji.musiała.potęgować.często.zwyczajna.plotka..W.niczym.nie.zmienia.to.jed-
nak.faktu,.że.w.Bolesławiu.szykowano.się.do.bezpardonowej.walki.o.utrzymanie.wikarego.na.para-
fii..Jednym.z.jej.przejawów.był.niezrealizowany.ostatecznie.plan.wyrwania.monstrancji.w.czasie.pro-
cesji.Bożego.Ciała.20.czerwca.1957.r..z.rąk.proboszcza.Kurdybanowskiego.i.wręczenie.jej.księdzu.Za-
chariaszowi..Być.może.właśnie.pod.wpływem.tej.widomości.Kuria.Kielecka.następnego.dnia.podję-
ła.decyzję.o.natychmiastowym.przeniesieniu.wikarego.do.nowej.parafii..22.czerwca.1957.r..ksiądz.
Zachariasz,.w.towarzystwie.przysłanego.w.tym.celu.z.Kielc.księdza.Materskiego,.opuszcza.wcześnie.
rano.uśpiony.jeszcze.o.tej.porze.Bolesław.85.Oczywiście.wiadomość.ta.lotem.błyskawicy.obiegła.pa-
rafię,.wzbudzając.od.razu.ogromne.emocje..Z.punktu.widzenia.prawa.kanonicznego.biskup.Kacz-
marek.miał.prawo.podjąć.taką.decyzję,.tym.bardziej,.iż.wydaje.się,.że.żadnemu.proboszczowi.nie.
pracowałoby.się.dobrze.z.tak.popularnym.wikarym..Oczywiście.biskup.mógł.uczynić.księdza.Zacha-
riasza.proboszczem,.ale.przeciwko.temu.przemawiała.niechęć.do.niego.okolicznych.duchownych.i.
stworzenie.niebezpiecznego.precedensu.na.przyszłość..Starając.się.zrozumieć.punkt.widzenia.kie-
leckiego.biskupa.trzeba.jednak.zauważyć,.że.chyba.nie.do.końca.docierała.do.niego.powaga.sytu-
acji..W.przeciwnym.razie,.nie.mogąc.w.imię.kościelnych.racji.spełnić.prośby.parafian,.powinien.uni-
kać.słów.czy.nawet.gestów,.które.mogły.być.identyfikowane.z.przedmiotowym.traktowaniem.wier-
nych..Nie.ulega.bowiem.wątpliwości,.że.przynajmniej.dla.części.z.nich.równie.ważnym.jak.los.ks..Za-
chariasza.był.sposób.reagowania.kieleckiego.ordynariusza.na.ich.prośby.czy.postulaty..Do.obiego-
wej.opinii.bowiem.przedostały.się.informacje,.ukazujące.biskupa.jako.osobę.nieskłonną.do.żadnych.
kompromisów,.zamierzającą.z.całą.stanowczością.egzekwować.swoje.kanoniczne.uprawnienia..„Nie.
będą.dzieci.ojcem.rządzić,.ja.jestem.ojcem.i.będę.rządził”.–.tak.miał.się.wyrazić.do.jednej.z.delega-

83..AP.w.Katowicach.
84..AP.w.Katowicach.
85..Nasz.Dziennik.
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cji.86.Pamiętajmy,.tutaj.wybiegnę.nieco.w.przyszłość,.tysiące.ludzi.zgłaszało.akces.do.KPK,.w.którym.
nie.było.przecież.księdza.Zachariasza.
Jeszcze.w.dniu.wyjazdu.ks..Zachariasza.część.wiernych.usunęła.z.parafii.proboszcza.Kurdybanow-

skiego.i.wikarego.Stolarczyka..Obaj.duchowni.mieli.być.przy.tym.popychani,.szturchani.i.wyszydzani..
Grupa.mężczyzn.(dokładnie.zidentyfikowana.w.czasie.przewodu.sądowego).zabrała.klucze.od.ko-
ścioła.parafialnego.oświadczając,.że.świątynia.nie.będzie.otwarta,.dopóki.nie.wróci.ksiądz.Zacha-
riasz..Kuria.Kielecka.przysłała.kolejno.czterech.kandydatów.na.proboszcza,. jednakże.zawsze.mieli.
oni.słyszeć.tą.samą.odpowiedź.ludzi,.strzegących.dzień.i.noc.zamkniętego.obiektu:.„choćby.i.sam.
papież.przyjechał,.bez.Zachariasza.nie.przyjmiemy”.87.Organa.porządkowe.wykazały.się.bezczynno-
ścią,.w.czym.można.z.pewnością.dopatrywać.się. ich.stronniczości..Z.drugiej. jednak.strony.należy.
powątpiewać,.czy.w.tych.warunkach.jakakolwiek.interwencja.miała.szanse.doprowadzić.do.uspoko-
jenia.sytuacji..Można.oczywiście.założyć,.że.na.tym.etapie.konfliktu.otworzyło.się.pole.do.działania.
peerelowskiej.bezpieki,.która.starała.się.maksymalnie.antagonizować.strony.konfliktu..Jednak.trud-
no.przyjąć,.że.w.składzie.delegacji.do.biskupa.znajdowali.się.sami.agenci.celowo.dezinformujący.
lokalną.społeczność.wiernych..Z.pewnością.trudności.Parafii.Rzymsko-Katolickiej.w.Bolesławiu.nie.
były.zmartwieniem.ludowej.władzy,.ale.sądzę,.że.to.włodarze.Diecezji.Kieleckiej.powinni.wybrać.taki.
sposób.rozwiązania.konfliktu,.który.by.nieprzychylną.im.opcję.ówcześnie.rządzących.uczynił.zupeł-
nie.bezużyteczną.
Już.po.wydarzeniach.październikowych.1956.r..około.70%.wiernych.nie.brało.udziału.w.życiu.reli-

gijnym.parafii..Po.zamknięciu.kościoła.zamarło.ono.zupełnie..Według.sporadycznych.głosów.świad-
ków.tamtych.wydarzeń,.już.podczas.wizyty.biskupa.Kaczmarka.próbowano.skłonić.go.do.ustępstw.
perspektywą.sprowadzenie.do.Bolesławia.duchownych.polskokatolickich..Nie.były.to.chyba.jednak.
plany.dość.sprecyzowane,.gdyż.w.pierwszych.dniach.po.zamknięciu.świątyni.niektórzy.zastanawia-
li.się.również.nad.przyjęciem.opcji.prawosławnej..Można.przyjąć,.że.rozgłaszanie.tego.typu.rewe-
lacji.było.jednym.ze.środków.nacisku.na..władze.diecezjalne..Religijna.konwersja.przybrała.bardziej.
realne.kształty,.kiedy.mieszkający.w.okolicy.kleryk.KPK.Jan.Kucyper.zaczął.w.lipcu.1957.r..przekony-
wać.zbuntowanych.parafian.do.zasad.religijnych.swojego.wyznania..Z.jego.wywodów.jasno.wynika-
ło,.że.w.tym.Kościele.wierni.bez.trudu.zatrzymaliby.przy.sobie.ks..Zachariasza..Efektem.tych.rozmów.
był.wyjazd.w.połowie.miesiąca.delegacji.ludności.Bolesławia.do.ks..Samborskiego,.proboszcza.Para-
fii.KPK.w.Krakowie..Ludzie.prosili.duchownego.o.odprawienie.mszy.w.ich.kościele,.lecz.ten.-.uznając.
sytuację.za.bardzo.konfliktową.-.zgodził.się.jedynie.na.nabożeństwo.polowe..Miało.według.księdza.
zgromadzić.się.na.nim.około.5000.osób..Po.tym.pierwszym.przyszły.następne.msze,.odprawiane.pod.
gołym.niebem.co.niedzielę,.a.nawet.i.w.dni.powszednie.88.Mniejszość.obliczana.na.kilkaset.osób,.nie-
zależnie.od.oceny.postępowania.Kurii.Kieleckiej,.zamierzała.pozostać.przy.Kościele.Rzymsko-katolic-
kim..Dla.nich.życie.religijne.na.terenie.parafii.zupełnie.zamarło..Dopiero.18.sierpnia.1957r.,.przy.oka-
zji.poświęcenia.strażackiej.motopompy,.odbyła.się.msza.łacińska.w.kaplicy.w.Laskach..Od.tej.pory.
nabożeństwa.w.tym.miejscu.odbywały.się.regularnie..Później.zaczęto.je.organizować.w.innych.wiej-
skich.kaplicach,.a.nawet.w.domach.prywatnych..Wypędzeni.proboszczowie.do.końca.sierpnia.1957.
r..mieszkali.w.domu.dziekana.ks..Marchewki.w.Olkuszu..Później.kwaterowani.byli.w.prywatnych.po-
sesjach.na.terenie.bolesławskiej.parafii.89

86..AP.w.Katowicach.
87..Ibidem.
88..Nasze.Posłannictwo.
89..Nasz.Dziennik.
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Przełomowym.dniem.dla.rozgrywających.się.w.Bolesławiu.wydarzeń.był.1.września.1957.r..Wtedy.
to,.po.nabożeństwie.polowym.odprawionym.przez.księdza.Filipowicza,.pojawił.się.pomysł.ściągnię-
cia.przebywającego.w.Krakowie.biskupa.KPK.Leona.Grochowskiego..Kiedy.ten.zjawił.się.około.godzi-
ny.17.00,.po.krótkim.przemówieniu.przy.kaplicy.św..Barbary,.tłum.według.relacji.„Posłannictwa”.w.
spontanicznym.odruchu,.mimo.oporu.kapłana,.wniósł.go.do.zamkniętej.od.ponad.dwóch.miesięcy.
świątyni.90.Prasa.rzymsko-katolicka.utrzymuje,.że.do.zajęcia.obiektu.doszło.głównie.wskutek.nawo-
ływania.samego.biskupa,.który.miał.komenderować:.„wprowadzajcie,.bo.drugiej.takiej.okazji.nie.bę-
dzie”.91.Niezależnie.od.tego,.która.z.wersji.jest.bliższa.prawdy,.najistotniejszym.było.to,.że.w.łaciń-
skim.do.niedawna.kościele.rozpoczęła.działalność.parafia.KPK,.erygowana.oficjalnie.15.październi-
ka.1957.r..W.dniu.wejścia.do.świątyni.chęć.przyjęcia.nowego.wyznania.potwierdziło.pisemnie.oko-
ło.7000.osób.92.7.września.1957.r..doszło.do.przejęcia.przez.członków.nowego.Kościoła.plebani,.wi-
kariatu.i.organistówki.
W. tym.miejscu.należy. zadać.pytanie,. jak. reagowały.ówczesne.władze.na.burzliwe.wydarzenia.

bolesławskie?.Czy.istnienie.odpowiednich.paragrafów.prawnych.nie.powinno.ich.skłonić.do.zabez-
pieczenia.mienia,.będącego.formalnie.wciąż.własnością.rzymskiej.parafii?.Wobec.nieobowiązywania.
zerwanego.w.1945.r..konkordatu.oraz.parcelacyjnych.w.stosunku.do.własności.kościelnej.ustaw.z.
lat.1950-1952.brak.było.w.PRL.regulacji,.które.w.jakiś.szczególny.sposób.mogłoby.chronić.majątek.
instytucji.wyznaniowych..Dlatego.sporny.obiekt.należało.traktować.jak.każdą.własność.podlegającą.
ochronie,.tym.bardziej,.że.Kościół.Rzymsko-Katolicki.posiadał.osobowość.prawną.(uznaną.ostatecz-
nie.przez.Sąd.Najwyższy.17.stycznia.1956)..Brak.zdecydowanej.reakcji.władz.w.dużym.stopniu.wyni-
kał.z.kalkulacji.politycznych,.które.nakazywały.dopomożenie.w.mocnym.usadowieniu.się.KPK.w.Bo-
lesławiu..Jednak.postrzeganie.ówczesnej.wyznaniowej.opcji.rządzących.przez.pryzmat.doświadczeń.
lat.80-tych.czy.też.oceny.PRL,.formułowanej.już.po.jego.upadku,.może.w.znacznym.stopniu.utrudnić.
rzetelną.analizę.interesujących.nas.wydarzeń..Kilkanaście.miesięcy.po.październiku.1956.r..to.chyba.
jedyny.okres.w.historii.władzy.komunistycznej.w.Polsce,.w.którym.może.się.ona.pochwalić.popar-
ciem.znacznej.części.społeczeństwa..I.chociaż.więcej.w.tym.było.nadziei.i.wiary.w.zbudowanie.so-
cjalizmu.z.ludzką.twarzą,.niż.racjonalnych.przesłanek.pozwalających.optymistycznie.patrzeć.w.przy-
szłość,.to.jednak.Gomułka.i.jego.ekipa.otrzymali.od.mas.ogromny.kredyt.zaufania..Kilkaset.tysięcy.
ludzi.zgromadzonych.w.październiku.1956.r..na.Placu.Defilad.w.Warszawie.zupełnie.spontanicznie.
zgotowało.nowemu.sekretarzowi.partii.burzliwą.owację..Właśnie.tak.postrzegane.państwo.polskie.
popierało.w.Bolesławiu.w.1957.r..KPK,.co.wcale.nie.musiało.być.i.dla.bardzo.wielu.nie.było.okolicz-
nością.w.najmniejszym.stopniu.kompromitującą.ten.związek.religijny..Z.dzisiejszych.moich.rozmów.z.
jego.wyznawcami.wynika,.że.sympatia.władzy.ludowej.do.ich.Kościoła.nie.była.wówczas.dla.nikogo.
żadną.tajemnicą..Według.relacji.prasowej.„Posłannictwa”,.podczas.wizyty.biskupa.Grochowskiego.
1.września.1957.r..ludność.miała.wznosić.okrzyki:.„Niech.żyje.Kościół.Narodowy,.niech.żyje.Ojczy-
zna.Ludowa”.93.W.tym.miejscu.należy.zwrócić.uwagę.na.jeszcze.jeden,.dość.istotny.moim.zdaniem,.
aspekt.sprawy..Okolice.Sosnowca.i.Dąbrowy.Górniczej.to.w.okresie.międzywojennym.bastion.bardzo.
mocnych.politycznych.wpływów.socjalistycznej.lewicy..A.w.tych.miejscach,.gdzie.one.występują,.lud-
ność.ma.zwyczaj.czy.odwagę.spoglądać.krytyczniej.na.poczynania.kościelnych.hierarchów..Sądzę,.że.
bliskość.Bolesławia.do.rejonu,.o.którym.mowa,.odegrała.swoją.rolę.w.opisywanych.wydarzeniach..

90..Nasze.Posłannictwo.
91..Nasz.Dziennik.
92..Nasze.Posłannictwo.
93..Ibidem.
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Patrząc.na.problem.z.tego.punktu.widzenia.należy.powątpiewać,.czy.opisywana.historia.mogłaby.
zakończyć.się.podobnym.finałem,.gdyby.rozgrywała.się,.na.przykład,.na.Podhalu.czy.Podkarpaciu..
Nie.zamierzam.polemizować.ze.stwierdzeniem.o.dużej.przychylności.ówczesnych.władz.dla.nowo-

powstającej.parafii.narodowej..Są.one.dla.mnie.bezdyskusyjnym.faktem,.którego.nawet.nie.wypiera-
ło.się.kierownictwo.KPK..Wszyscy.rządzący,.nie.tylko.ci.o.komunistycznej.proweniencji,.będą.się.sta-
rali.wykorzystać.kłopoty.czy.problemy.swojego.potężnego.oponenta,.za.jakiego.uchodził.niezależnie.
od.swojego.postępowania.Kościół.Rzymsko-Katolicki.w.Polsce..Bolesław.jest.dla.mnie.przykładem.nie.
manipulacji,.ale.właśnie.wykorzystania.sytuacji,.która.dojrzewała.przez.pewien.czas.zupełnie.spon-
tanicznie..Na.decyzję.ludzi.zgłaszających.akces.do.Kościoła.Narodowego.w.dniu.1.września.1957.r..
władza.ludowa.nie.miała.bowiem.żadnego.wpływu..Natomiast.zdecydowanie.ułatwiła.mu.mocne.
usadowienie.się.w.opanowanym.miejscu,.co.też.nie.było.przez.jego.polskokatolickich.wiernych.źle.
odbierane.
Odpowiedzią.Kurii.Kieleckiej.na.opisywane.wydarzenia.było.skierowanie.sprawy.do.sądu.z.oskar-

żeniem.o.zabór.mienia.kościelnego.oraz.list.pasterski.biskupa.Kaczmarka.do.parafian.Bolesławskich,.
wydany.8.września.1957.r..Być.może.jego.treść.oddaje.w.jakimś.stopniu.atmosferę.rozmów.z.dele-
gacjami,.udającymi.się.do.niego.w.sprawie.księdza.Zachariasza..Ordynariusz.bowiem.nie.przyjmu-
je.do.wiadomości.masowej.konwersji.wiernych,.lecz.za.wszystko.wini.grupę.prowodyrów,.wrogich.
Kościołowi.Rzymskiemu:.„Daliście.posłuch.jednostkom,.którym.wcale.nie.chodziło.o.dobro.wiary.ka-
tolickiej,.którzy.życiem.swoim.od.tej.wiary.odeszli,.a.nawet.zaciągnęli.się.do.szeregów.sekciarzy.i.
wrogów.Kościoła.katolickiego”.94..Namawia.do.powrotu.na.łono.Kościoła,.gdyż.w.przeciwnym.razie.
przyjdzie.mu.„z.największym.bólem.serca.wykluczyć.z.prawdziwego.Kościoła.Chrystusowego.i.na-
piętnować.jako.heretyków.i.odstępców.od.wiary,.zabraniając.wiernym.chrześcijańskim.obcowania.z.
nimi.jako.zarażonych.zgubną.zarazą”.95.Trudno.nie.zauważyć,.że.tego.typu.słowa.w.niewielkim.stop-
niu.przyczyniały.się.do.spacyfikowania.dość.konfrontacyjnych.nastrojów,.jakie.w.tamtym.okresie.za-
panowały.w.Bolesławiu..Świadkowie.ówczesnych.wydarzeń.potwierdzają,.że.obie.społeczności.wier-
nych.nie.darzyły.się.sympatią.i.co.rusz.dochodziło.do.różnych.incydentów..Po.mieście.zaczęła.kurso-
wać.plotka,.że.rzymscy.katolicy.15.listopada.1957.r..zamierzają.odbić.utraconą.świątynię..Plan.nie.
został.jednak.zrealizowany.z.powodu.szczupłości.sił,.jakimi.dysponowali.organizatorzy.akcji..W.tym.
początkowym.okresie.istnienia.parafii.polskokatolickiej.ludność.miasteczka.podzieliła.się.na.trzy.gru-
py:.większość.stanowili.członkowie.nowego.Kościoła,.wyraźną.mniejszość.starego,.trzecią.zaś.gru-
pę.stanowili.najgorliwsi.zwolennicy.księdza.Zachariasza,.którzy.początkowo,.czekając.być.może.na.
decyzję.wikarego,.wstrzymywali.się.z.wybraniem.opcji.wyznaniowej..Grupy.wiernych.utrzymywały.
z.nim.stały.kontakt,.namawiając.do.powrotu,.jednak.wówczas.było.to.możliwie.jedynie.w.wypad-
ku.przejścia.do.parafii.narodowej..Mimo.długotrwałych.usilnych.starań.ludności.i.władz.KPK,.ksiądz.
Zachariasz.nie.opuścił. łacińskiego.Kościoła,.czym.wprawił.w.niemałe.zakłopotanie.swoich.sympa-
tyków..Większość.z.nich.powróciła.z.czasem.do.swego.dawnego.Kościoła,.pozostali.czując.w.głębi.
żal.do.księdza,.przystąpili.do.parafii.narodowej..Kościół.łaciński.podjął.intensywne.starania.o.odzy-
skanie.utraconych.wyznawców..W.tym.celu.peregrynację.po.posesjach.byłych.swoich.parafian.od-
bywał.ks..Stanisław.Skalski..Od.1958.do.1961.r..misje.domowe.prowadzili.również.księża.orioniści...
W.1961.r..władza,.pod.warunkiem.wyjazdu.orionistów,.godzi.się.na.ustanowienie.pierwszego.pro-

94..Orędownik.
95..Ibidem.
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boszcza.od.czasów.wypadków.Bolesławskich..Zostaje.nim.ks..Kubicki.96.Te.i.podobne.im.działania.do-
prowadzają.do.powrotu.części.wiernych.na.łono.dawnego.Kościoła,.pozwalając.zwiększyć.w.poło-
wie.lat.60-tych.liczebność.parafii.katolickiej.do.około.4,5.tys..Dzięki.temu.ustępuje.ona.już.tylko.nie-
znacznie.parafii.narodowej.pod.względem.liczby.wiernych.(ta.miała.liczyć.ok..5900.osób)..
Liczba.wiernych.okaże.się.niezmiernie.ważną.okolicznością.w.toczącym.się.procesie.sądowym.o.

zabór.mienia.kościelnego,.rozpoczętym.na.wniosek.strony.rzymsko-katolickiej.w.1958.roku..Od.stro-
ny.formalnej.spór.powinien.być.szybko.rozstrzygnięty,.z.uwagi.na.bardzo.przekonywujące.dowody.
dawnego.właściciela.świątyni..Jednym.z.istotniejszych.była.XVIII-wieczna.wola.ofiarodawcy.gruntu.
na.którym.stał.sporny.Kościół,.w.myśl.której.teren.był.przekazany.jedynie.na.użytek.parafii.łacińskiej..
Gdyby.kiedykolwiek.zmienił.swe.przeznaczenie,.miał.wrócić.do.spadkobierców.ofiarodawców..Stro-
na.polskokatolicka.jako.argument.podawała.liczbę.wiernych.przyznających.się.do.dużych.świadczeń.
materialnych.na.rzecz.świątyni,.niektórzy.z.nich.mieli.nawet.brać.osobisty.udział.w.jej.budowie..Sąd.
tak.I. jak. i. II. instancji.przyznawał.rację.stronie.rzymsko-katolickiej,. jednak.do.egzekucji.wyroku.nie.
mogło.dojść.na.skutek.kilkakrotnych.rewizji.nadzwyczajnych.ministra.sprawiedliwości..W.uzasadnie-
niu.do.nich.podawano.wzgląd.na.spokój.społeczny.w.Bolesławiu.97.Od.strony.prawnej.argument.ten.
nie.powinien.mieć.większego.znaczenia,.jednak.należy.przyjąć,.że.sprawa.własności.świątyni.budziła.
jeszcze.duże.emocje.i.nie.można.wykluczyć,.że.ewentualna.rewindykacja.obiektu.przez.Kościół.Rzym-
sko-Katolicki.mogłaby.doprowadzić.do.powtórki.wydarzeń.z.roku.1957..Ostatecznie.wyrok.końcowy.
na.korzyść.dawnego.właściciela.zapadł.w.1972.r.,.a.przejęcia.przez.niego.spornej.własności.nastąpi-
ło.w.roku.1975..Wcześniej,.bo.w.kwietniu.1974.r.,.proboszczem.Parafii.Rzymsko-Katolickiej.w.Bole-
sławiu.zostaje.bohater.opisywanych.wydarzeń,.ksiądz.Władysław.Zachariasz..W.homilii.wygłoszonej.
9.kwietnia.1974.r..w.kaplicy.cmentarnej.nie.ukrywał.specjalnie.powodów.swojego.powrotu..Stwier-
dził.wówczas,.że.jego.nadrzędnym.celem.będzie.„praca.nad.zjednoczeniem.wszystkich.mieszkańców.
Bolesławia.w.Kościele.Rzymsko-Katolickim”.98.Można.zatem.przyjąć,.że.dawny.wikary.został.przysła-
ny.przez.władze.diecezji.po.to,.aby.odzyskał.dla.swego.Kościoła.to,.co.ten.miedzy.innymi.przez.nie-
go.kiedyś.utracił..Mimo,.iż.większość.mieszkańców.miasteczka.zachowała.księdza.we.wdzięcznej.pa-
mięci,.to.jednak.jego.powrót.nie.był.tak.triumfalny.jak.by.na.to.wskazywały.wydarzenia.sprzed.17.
lat..Młode.pokolenie.zapewne.nie.pamiętało.dobrze.czasów.sporu.z.ks..Kornobisem,.a.ta.część.jego.
zagorzałych.zwolenników,.która.przeszła.do.Kościoła.Narodowego.czuła.pewien.żal.do.nowego.pro-
boszcza,.że.nie.wytrwał.z.nimi.do.samego.końca.w.sporze.z.biskupem.Kaczmarkiem..Z.drugiej.stro-
ny.fakt,.ze.nie.udało.się.odzyskać.ks..Zachariaszowi.jakiejś.znaczącej.liczby.swych.dawnych.parafian,.
może.świadczyć.o.tym.o.czym.wcześniej.wspomniałem..Dla.niektórych.wiernych.istotnym.była.nie.
tylko.kwestia.pozostawienia.wikarego.na.parafii,.ale.przede.wszystkim.sposób. ich.potraktowania.
przez.władze.diecezjalne..Ten.ostatni.wniosek.formułuję.na.podstawie.rozmów.z.wyznawcami.KPK,.
kiedyś.rzymskimi.katolikami,.którzy.przywiązanie.i.sympatię.do.ks..Zachariasza.podają.za.ważny,.ale.
nie. jedyny.powód.swej.wyznaniowej.reorientacji..Dla.dzisiejszego.Bolesławia.najważniejsze.chyba.
jest.to,.że.obie.społeczności.żyją.w.zgodzie.i.nic.nie.wskazuje,.aby.kiedykolwiek.miało.się.to.zmienić..
Niemała.w.tym.zasługa.szanowanych.proboszczów.obydwu.parafii,.którzy.z.pewnością.mają.świa-
domość,.że.w.podzielonym.religijnie.miasteczku.są.bardzo.ważną.wizytówką.swoich.wiernych...
PS..Ksiądz.Władysław.Zachariasz.jeszcze.żyje..Mieszka.w.jednym.z.domów.księży-emerytów.na.te-

96..Maciej.Drożyński,.op..cit.
97..Maciej.Drożyński,.op..cit.
98..AP.Katowice.
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renie.diecezji.kieleckiej..Nawiązałem.z.nim.telefoniczny.kontakt.i.umówiłem.się.na.spotkanie..Jed-
nak.w.kilka.dni.później.przez.swoje.dawne.znajome.z.parafii.Bolesław.ksiądz.poinformował.mnie,.że.
odwołuje.spotkanie,.zalecając.wyjaśnienie.wszystkich.interesujących.mnie.kwestii.w.Kurii.Kieleckiej.
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•. Bolesławska.historia,.„Posłannictwo”,.październik.1957.
•. Maciej.Drożyński,.Rozłam.w.parafii.pod.wezwaniem.Macierzyństwa.Najświętszej.Marii.Panny.i.
Michała.Archanioła.w.Bolesławiu.w.latach.1956-1961,.Katowice.2007.

•. Akta.krakowskiego.IPN.dotyczące.parafii.Bolesław.
•. Archiwum.Państwowe.w.Katowicach,.sprawozdania.UdW.
•. Ks..Daniel.Wojciechowski,.Księża.niezłomni,.„Nasz.Dziennik”,.21.XI.2007.
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Utracone skarby architektury Olkusza. 

„…bardzo wygodne i wesołe miasteczko, mające bardzo wygodne mieszkania w domach 
przy rynku. …opasane murami, posiada piękne domy z cegły. …dwu i trzy piętrowe.” Olkusz,.
bo.o.nim.mowa.w.tych.krótkich.cytatach.z.okresu.XVI,.XVII.i.XVIII.w.,.tak.został.zapamiętany.przez.
papieskiego.kardynała.Aldobrandiniego,.kronikarza.Starowolskiego.i.Carosiego......
Zapewne.każdy.z.nas.chciałby.na.chwilę,.z.ciekawości,.przenieść.się.w.czasy.dawnego.Olkusza.i.

zobaczyć.tamto.oblicze.naszego.miasta..Spojrzeć.na.bogato.zdobione.facjaty.gotyckich.i.renesan-
sowych.kamienic,.od.środka.obejrzeć.kościoły,.klasztor.Augustianów,.zajrzeć.na.wieżę.ratusza.miej-
skiego..Poczuć.klimat.ówczesnego.życia.ulicy.i.placu.targowego,.jakim.był.rynek,.pełny.drewnianych.
kramów,.jatek.i.ław.chlebowych......
Czasem.sam.się.zastanawiam.i.próbuję.sobie.wyobrazić,.jak.wyglądał.tamten.Olkusz.i.ile.tak.na-

prawdę.pozostało.uroku.z.tego.starego.miasta..
Dziś,.żeby.odpowiedzieć.na.to.pytanie.i.zaspokoić.naszą.ciekawość,.na.terenie.Olkusza.od.lat.70-

tych.XX.w.. prowadzi. się. badania. architektoniczno-archeologiczne..Historycy. przeszukują. archiwa..
i.analizują.dokumenty,.tworząc.coraz.to.obszerniejszą.literaturę.na.ten.temat..I.choć.z.roku.na.rok.
posiadamy.więcej.informacji.o.historii.Olkusza,.jego.bogatym.obliczu.i.dokonaniach.naszych.przod-
ków.w.architekturze.i.sztuce,.niestety.z.przykrością.dowiadujemy.się,.jakie.skarby.Olkusz.posiadał..
i.ile.tak.naprawdę.utraciliśmy.bezzwrotnie..
. ..
.Do.dnia.dzisiejszego.niewiele.ocalało.architektury,.która.pamięta.stare.czasy..Na.palcach.jednej.

ręki.można.policzyć. te.budowle,.które.przypominają.o.bogatej.przeszłości.Olkusza..Zatem.warto.
zapytać,.co.się.stało,.że.mimo.siedmiowiekowej.historii.obecnej. lokacji.Olkusz. jest.tak.ubogi.pod.
względem.zabytków.architektury?
W.latach.siedemdziesiątych.XVIII.w..opisywano,.„że całe miasto w ruderach zagubione, że prawie 

wszystkie domy leżą w ruinach, a Olkusz wygląda jak po trzęsieniu ziemi, na rynku nie ma ani jed-
nego całego domu. Na ulicy krakowskiej pozostały tylko resztki piwnic i podziemnych sklepień, a 
nieliczni mieszkańcy gnieżdżą się w budach i skleconych w tych ruinach szopach”(cyt..D..Molenda)....
Pierwsza.myśl,.która.pewnie.nam.wszystkim.się.nasuwa,.to.wojny.i.jej.zniszczenia,.zwłaszcza.te.

szwedzkie.z.XVII.w..Szwedzi.owszem,.jako.najeźdźcy.najbardziej.zgrabili.miasto,.doprowadzając.je.
do.ruiny.ekonomicznej..Jednak.nie.można.im.przypisywać.zniszczeń.fizycznych,.takich.jak.w.przy-
padku.zamku.Rabsztyn..Wręcz.przeciwnie.-.zależało.im.na.tym,.aby.Olkusz.i.jego.kopalnie.funkcjo-
nowały.i.przynosiły.jak.najwyższą.kontrybucję.
Wojny.światowe.również.nie.mogły.wpłynąć.na.zniszczenie.zabytków.Srebrnego.Grodu,.bowiem.

większość.z.nich.nie.dotrwała.do.XX.w..Wyjątkiem.jest.stary.cmentarz.żydowski.na.ulicy.Kolorowej,.
zniszczony.w.czasie.okupacji.hitlerowskiej.i.synagoga.rozebrana.w.latach.50-tych.XX.w..Z.całą.pew-
nością.można.wykluczyć.zniszczenia.wojenne.jako.przyczynę.dewastacji.architektury.Olkusza..
.Ponawiając.pytanie.o.przyczynę.powstania.katastrofalnego.obrazu.miasta.pod.koniec.XVIII.w.,.

być.może.należy.szukać.winowajcy.w.klęskach.żywiołowych..Oczywiście.nie.chodzi.o.trzęsienie.zie-
mi,.a.o.pożary,.będące.wówczas.częstym.zjawiskiem.w.dużych.skupiskach.ludności,.które.kilkakrot-
nie.nawiedziły.Olkusz.(1370r.,.1386r.,.1553r.,.1584r.,.1696r.,.1737r.)..Najbardziej.tragicznym.w.skut-
kach.i.rozmiarach.był.pożar.z.roku.1584,.kiedy.to.spłonęło.całe.miasto,.ratusz,.oba.kościoły.i.trzecia.
część.przedmieść..„Stropy kamienic i kościołów zostały zwalone” (cyt..D..Molenda)..Charakterystycz-
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ne.jest,.że.skutki.pożaru.zlikwidowano.bardzo.szybko..Nie.wpłynął.on.też.specjalnie.na.kształt.prze-
strzenny.miasta.–.cztery.lata.później.powstał.cytowany.wyżej.opis.Aldobrandiniego,.nie.wspomina-
jący.w.ogóle.o.istnieniu.jakichkolwiek.śladów.tej.wielkiej.pożogi..
.W.1660.r..lustratorzy.po.raz.pierwszy.zauważyli,.że.w.mieście.jest.coraz.więcej.pustych.kamienic..

Początkowo.stan.ten.był.bezpośrednio.związany.z.zarazą.z.lat.1652-16.53,.brakiem.rentowności.ko-
palń.i.najazdem.szwedzkim..Ludzie.uciekali.z.miasta.pragnąc.uniknąć.represji,.okupu.i.przymuso-
wych.wcieleń.do.oddziałów.szwedzkich..
Względy.ekonomiczne.wymuszały.od.mieszkańców.oszczędności.i.idący.za.tym.brak.odpowiedniej.

opieki.konserwatorskiej.nad.własnymi.parcelami..Najczęściej.zajmowano.tylko.części.parterowe.ka-
mienic,.w.których.urządzano.wyszynk.(karczmę),.pozostawiając.puste.i.niszczejące.piętra......
Dwa.następne.pożary.z.roku.1696.i.1737.oraz.ówczesne.przemarsze.wojsk.przez.miasto,.które.

wiązały.się.z.grabieżami.i.kontrybucjami,.były.tylko.pośrednimi.przyczynami.zniszczeń.w.architektu-
rze.Olkusza.i.jego.ekonomicznego.upadku..........
W.takim.razie.kto.pozbawił.nas.zabytków?.„Ironia.pyta,.a.groteska.odpowiada”.-.w.momencie,.

gdy.dowiadujemy.się,.że.to.my,.olkuszanie,.z.późniejszą.pomocą.obcych,.poprzez.pogoń.za.pienią-
dzem.ograbiliśmy.nasze.miasto.i.następne.pokolenia.z.dziedzictwa.kulturowego..
Bardzo.ważną.i.kluczową.informacją.dla.uzyskania.odpowiedzi.na.nurtujące.i.zagadkowe.pytanie.

jest.przekaz.z.1640.r..Dokumenty.po.raz.pierwszy.odnotowują.skargi.właścicieli.domów.i.duchowień-
stwa.na.górników.olkuskich,.którzy.coraz.śmielej.penetrują.złoża.kopalniane,.zalegające..bezpośred-
nio.pod.miastem,.w.wyniku.czego.budynki.zaczynają.pękać...
Skargi.i.protesty.proboszcza,.zakonników.oraz.władz.miejskich.przeciwko.górnikom.i.udziałow-

com.kopalń,.podkopującym.stale.miasto,.przez.lata.się.powtarzały.(1649r.,.1659r.,.1664r.,.1675r.,.
1684r.,.1691-1694r.)..Dowiadujemy.się.z.nich,.że.mury.miejskie.oraz.ich.bramy.kruszyły.się.i.groziły.
zawaleniem.w.kilku.miejscach..W.farze.pękały.filary.podtrzymujące.stropy,.leciały.dachówki,.sypały.
się. tynki. ze. ścian,. zapadały. się.groby.na.cmentarzu. farnym..Zagrożony.był.Kościół. św..Ducha.na.
przedmieściu. sławkowskim,. klasztor. i. kościół. Augustianów,. baszta.w.murach. koło. fary. i. kaplica.
Amendzińska,.które.ledwie.stały..Zapadały.się.piwnice.i.rysowały.się.kamienice.w.rynku.oraz.jatki.
rzeźnicze.przy.ratuszu....
Danuta.Molenda.podaje,.że.kopiący.tunele.górnicy.natrafiali.czasem.na.kości.ludzkie..Biorąc.pod.

uwagę.standardową.głębokość.pochówków.ludzkich.na.cmentarzu. (ok..2-3.metry),.proceder. ten.
pokazuje.nam.jak.bezwzględnie.Olkusz.został.przekopany.i.jak.wielkie.zagrożenie.katastrofy.budow-
lanej.stworzyli.sobie.sami.mieszkańcy..
Pod.koniec.XVIII.w..Olkusz.całkowicie.opustoszał..W.1777.r..z.relacji.olkuszan.dowiadujemy.się,.że.

wewnątrz.murów.żyją.tylko.dwie.rodziny.mieszczan..W.tym.okresie.miasto,.albo.raczej.to,.co.po.nim.
zostało,.określane.jest.jako.„bardzo puste i całkiem zrujnowane”..Ryzyko.przebywania.w.murach.wi-
docznie.było.zbyt.wysokie.dla.mieszkańców,.którzy.uciekali.na.przedmieścia.przed.walącymi.się.stro-
pami.i.ścianami.własnych.domów..
Roboty.górnicze.w.obrębie.miasta,.które.doprowadziły.do.katastrofy.budowlanej.wstrzymane.zo-

stały.dopiero.na.początku.XVIII.w..Ludność.na.nowo.zaczęła.się.osiedlać.w.Olkuszu,.gdy.rozpada-
jącej.się.ruiny.przestały.zagrażać..Z.początkiem.XIX.w.,.a.dokładniej.w.latach.dwudziestych,.zaczę-
to.rozbierać.walące.się.budynki,.w.tym.bezcenne.zabytki,.by.następnie.na.ich.miejscu.wybudować.
nowe..Niestety,.w.trakcie.nowego.planu.zagospodarowania.przestrzennego.miasta,.po.usunięciu.
ruin,.zaczęto.rozbierać.budowle,.które.były.w.dobrym.stanie.lub.możliwe.do.odrestaurowania..Taki.
stan.rzeczy.wiązał.się.ze.względami.ekonomicznymi.–.możliwością.szybkiego.i.darmowego.pozyska-
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nia.budulca.na.nowe.inwestycje.budowlane.w.rynku..Rozbiórka.bezcennych.zabytków.rozwiązywa-
ła.jeszcze.jeden.problem.ekonomiczny..Łatwiej.i.taniej.było.wybudować.nowe.budynki.użyteczno-
ści.publicznej,.przystosowane.do.nowych.potrzeb,.niż.adaptować.i.konserwować.stare,.zgrzybiałe..
i.niepraktyczne.rudery..Szkoda,.że.względy.praktyczne.i.ekonomiczne.przesądziły.o.wartościach.hi-
storycznych,.artystycznych.i.kulturowych..
Zresztą.nie.ma.co.się.dziwić.tej.głupocie.ówczesnych.włodarzy,.skoro.byli.tylko.najeźdźcami,.gra-

biącymi.cudzy.kraj..Na.mapach.świata.potrafili.rozebrać.polskie.ziemie,.dlaczego.więc.mieliby.pozo-
stawić.w.spokoju.nasze.zabytki.i.tożsamość.narodową?.....
Można.tu.przytoczyć.kilka.przykładów.tej.wymuszonej.przemiany.architektonicznej..Warto.choć-

by.przypomnieć.genezę.powstania.na.rynku.trzech.dużych.gmachów.urzędowych,.wybudowanych.
w.1828. r..w. stylu.neoklasycystycznym. (stare. starostwo,.urząd.powiatowy. i.magistrat.oraz.urząd.
miasta)..Wcześniej.na.ich.miejscu.(pierzeja.południowa).stał.budynek,.w.którym.przed.laty.mieściła.
się.mennica.królewska,.urząd.górniczy.i.willa.Decjusza,.a.w.pierzei.zachodniej,.kamienica.Bonerów..
z.kilkoma.innymi.okazałymi.domami..
W.roku.1906.na.środku.rynku.wybudowano.w.stylu.neogotyckim.wieżę.ciśnień..Wcześniej.na.

tym.miejscu.do.1823.r..stał.średniowieczny.ratusz.miejski.z.pięciokondygnacyjną.wieżą.strażniczą..
Nie.sposób.nie.wspomnieć.o.augustianach.i.ich.klasztorze.z.gotyckim.kościołem.Najświętszej.Ma-
rii.Panny,.rozebranym.w.1821-1825.r..Materiał.z.rozbiórki.klasztoru,.kościoła.i.ratusza.wykorzysta-
no.do.budowy.w.rynku.w/w.budynków.urzędowych..Mury.obronne.oraz.ich.trzynaście.baszt.za-
adaptowano.wówczas.na.fundamenty.i.ściany.nowych.budynków,.resztę.obwarowań.z.dwiema.
bramami.miejskimi.rozebrano..
Do.jednych.z.najcenniejszych.perełek.architektury.miasta.należałoby.zaliczyć.nie.istniejące.już.ol-

kuskie.kościoły.i.kościółki,.których.było.w.sumie.osiem:.dwa.w.obrębie.murów.miejskich,.reszta.na.
przedmieściach..Z.całej.ósemki.do.naszych.czasów.dotrwał.tylko.jeden,.parafialny.kościół.św..An-
drzeja,.oszkarpowany.w.XVIII.w..potężnymi.ścianami,.dzięki.czemu.został.uratowany.przed.zawa-
leniem..Pozostałe.świątynie.rozebrano.na.przełomie.XVIII/XIX.wieku..Kościoły.pod.wezwaniem.św..
Jana,.św..Elżbiety,.św..Ducha,.św..Krzyża.i.Najświętszej.Marii.Panny.były.ofiarami.szkód.górniczych.
już.w.wieku.XVII..Żeby.ratować.kościół.św..Krzyża.w.1658.r..król.Jan.Kazimierz.nakazał.zasypać.ko-
palnię.Magdaleny,.która.mu.zagrażała..Kościółki.św..Stanisława.i.św..Urszuli,.choć.uniknęły.szkód.
górniczych,.także.nie.przetrwały.do.naszych.czasów..Jak.dużo.piękna.i.kosztowności.tam.było,.mo-
żemy.sobie.tylko.wyobrazić.patrząc.na.wnętrze.naszej.obecnej.bazyliki,.która.przechowuje.nieliczne.
i.prawdopodobnie.jedyne.pamiątki,.jakie.pozostały.po.olkuskich.kościołach.....
Chęć.wydobycia. cennych. surowców.z.pod.miasta. i.wzbogacenia. się.była. tym.większa,. czym.

uboższe.stawały.się.złoża.wokół.Olkusza..Śmiałków.nie.odstraszała.nawet.kara.śmierci,.jaka.była.
stosowana. za. ten. proceder.. Prócz. górników,.winę. należy. także. przypisać. udziałowcom. kopalń..
i.właścicielom.prywatnych.posesji,.którzy.na.własnych.działkach.oraz.w.piwnicach.swych.kamie-
nic.kopali.szyby.górnicze..
.Oczywiście.nie.można.olkuszan.winić.za.przeciwności.losu,.choroby,.wojny,.pożary.i.wyczerpujące.

się. złoża. kopalniane,. których.następstwem.był. kryzys. i. upadek. ekonomiczny.miasta.. Lecz.niedo-
puszczalne.było.ciche.przyzwolenie.na.penetrowanie.złóż.bezpośrednio.zalegających.pod.miastem.
i.podkopywanie.fundamentów.miejskiej.zabudowy..Niedopuszczalne.było.wydawanie.nieodpowie-
dzialnych,.głupich.decyzji.nakazu.rozbiórek.obiektów,.uważanych.dziś.za.zabytki.o.wysokiej.wartości.
architektonicznej.dziedzictwa.narodowego..W.obu.przypadkach.kierowano.się.krótkowzrocznymi,.
utopijnymi.zyskami,.które.przypominały.raczej.podcinanie.gałęzi,.na.której.się.siedzi..
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Dziś,.gdy.posiadamy.w.prawodawstwie.ustawę.o.ochronie.dóbr.kultury.i.dziedzictwa.narodowe-
go,.kiedy.został.powołany.Urząd.Konserwatora.Zabytków,.można.by.uznać,.że.te.naganne.przykłady.
traktowania.zabytków.nas.nie.dotyczą..Nic.bardziej.mylnego..Zamiast.uczyć.się.na.błędach.i.utwier-
dzać.naszą.tożsamość.poprzez.odkrywanie.i.ochronę.dziedzictwa.historii.i.sztuki,.nadal.„przymyka-
my.oko”.na.łamanie.prawa..Za.przykład.niech.posłuży.zburzenie.wiekowego.dworu.w.Rabsztynie.
pod.pretekstem.adaptacji.obiektu.i.wybudowanie.na.jego.miejscu.szpetnego.obiektu,.przytłaczają-
cego.swą.bryłą.i.wielkością.zbocze.zabytkowego.zamku,.oraz.samowolne.zmienianie.ukształtowania.
terenu.wokół.zamku,.który.jest.objęty.strefą.ochrony.konserwatorskiej..
Na.szczęście.w.obecnych.czasach.możemy.wskazać.wiele.pozytywnych.i.optymistycznych.przy-

kładów.ochrony.zabytków.i.dóbr.kultury.w.naszym.mieście..W.ostatnich.latach,.licząc.od.2000.r.,.
każde.kolejne.władze.miasta.prowadzą.na.własny.koszt.prace.remontowo-budowlane.na.zamku.
w.Rabsztynie,.mające.na.celu.fragmentaryczną.rekonstrukcję.i.zabezpieczenie.przed.dalsza.degra-
dacją.zabytkowego.obiektu..Do.chwili.obecnej.inwestycja.wyniosła.ponad.jeden.milion.złotych.i.
była.pozytywnie.opiniowana.przez.organizacje.społeczne,.takie.jak.Stowarzyszenie.Zamek.Rabsz-
tyn.i.Bractwo.Rycerskie.Kruk..
Za.wzór.do.naśladowania.opieki.nad.zabytkami.niech.posłuży.piękno.najstarszego.i.najcenniej-

szego.zabytku.Olkusza,.jakim.jest.Bazylika.św..Andrzeja.Apostoła.-.największa,.cudem.ocalała.od.za-
walenia,.skarbnica.naszej.historii..Kościół.od.lat.80-tych.XX.w..pod.opieką.proboszcza.księdza.prała-
ta.Stefana.Rogali.systematycznie.jest.odrestaurowywany..Bazylika.z.roku.na.rok.pięknieje.i.odkrywa.
przed.nami.odnowione.oblicze.architektury.i.sztuki.sakralnej.okresu.średniowiecza,.renesansu.i.baro-
ku..W.ostatnich.latach.zakończono.renowację.jednych.z.najstarszych.i.najcenniejszych.organów.Eu-
ropy.autorstwa.mistrza.Hummla..Dzięki.tym.pracom.nasza.świątynia.jest.coraz.bardziej.znana.w.krę-
gach.historyków.sztuki.i.samych.turystów.
Kończąc,.życzmy.sobie.jak.najwięcej.tych.pozytywnych.i.szlachetnych.przykładów.dbania.o.histo-

rię.i.pamięć.naszych.przodków....

.....
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„...Porządnie zabudowany ten folwarczek, otoczony gęstą ścianą młodocianych modrzewi, 
mile się przyczynia do malowniczości panującej ponad nim w samotnej wspaniałości i ciszy ru-
iny.” Tak.w.roku.1862.pisał.„Tygodnik.Ilustrowany”.o.dworze.w.Rabsztynie..Tak.samo.dzisiaj.chciano.
by.napisać.na.łamach.prasy.o.tym.przepięknym.zabytkowym.dworku,.pochodzącym.z.XVIII.w..Nieste-
ty,.machina.urzędnicza.zawiodła,.by.nie.powiedzieć,.że.się.przyczyniła.do.wydania.kontrowersyjnej.
decyzji,.która.zaakceptowała.wyburzenie.zabytkowego.dworu.i.części. jego.piwnic,.oferując.w.za-
mian.współczesną.architektoniczną.karykaturę.dworu.polskiego..Obecnie.budowla.szpeci.otoczenie.
starożytnego.zamku.Rabsztyn,.stojąc.w.konflikcie.z.zasadami.kompozycji.dla.projektowanego.w.tym.
miejscu.rezerwatu.krajobrazowego..
Chcę.zaznaczyć,.że.przez.ostatnie.lata.licząc.od.2001.r.,.nie.spotkałem.się.z.pozytywną.opinią.dla.

kontrowersyjnej.inwestycji.w.Rabsztynie.prócz.tej,.którą.wydali.urzędnicy. Wystarczy.wybrać.się.do.
Rabsztyna,.by.wysłuchać.krytycznych.opinii.turystów.na.temat.czerwonego.baraku,.jaki.został.posta-
wiony.w.odległości.kilkudziesięciu.metrów.od.murów.zamkowych....
Żeby.ocenić.rozmiar.szkód.jakich.się.dopuszczono.w.wobec.dziedzictwa.kulturowego.naszego.re-

gionu.i.ukazać.wartość.zatraconego.dworu,.należy.wcześniej.poznać.jego.historię.i.obraz.na.przeło-
mie.wieku..Trudno.dziś.stwierdzić.dokładnie,.w.którym.roku.został.wybudowany.dwór.w.Rabsztynie.
i.który.z.ówczesnych.starostów.zainicjował.budowę..Wiemy.na.pewno,.że.nowe.założenie.powstało.
przed.1783.r.,.gdyż.wtedy.to.po.raz.pierwszy.dokumenty.historyczne.potwierdzają.istnienie.dworu..
Wizytator.ks..Kan..Ptaszyński.pisał:.„rabsztyn zamek pusty, pod którym dwór starościński i karczma 
pół mili Sikorka, zamykająca w sobie chałup 4 pół ćwierci mili od kościoła w odległości”...
Początek.dworu.to.koniec.świetności.zamku..Dogłębna.analiza.lustracji.o.stanie.zachowawczym.

warowni.przesuwa.powstanie.dworu.co.najmniej.do.połowy.XVIII.wieku...Lustracja.z.1660.r.,.czyli.
trzy.lata.po.najeździe.szwedzkim,.przedstawia.obraz.zniszczonej.rezydencji,.poddawanej.naprawom.
w.celu. ratowania.przed.całkowitą.degradacją,.nadal.zamieszkałej..Wiadomo,.że.w.tym.czasie.na.
zamku. istniała.mała.piekarnia. i. folwark..Sto. lat.później,.a.dokładnie.w.1765. r.,. lustracja.ukazuje.
całkowicie.opustoszały.zamek.wraz.z.pomieszczeniami.gospodarczymi..Możliwe,.że.budowę.dworu.
i.całego.założenia.gospodarczego.pod.wzgórzem.zamkowym.należy.przypisywać.rodzinie.Bielskich.
herbu.Ostoja,.która.włodarzyła.na.starostwie.rabsztyńskim.w.latach.1729–1768(?)..
W. latach.1768-1774. starostą. został. Stanisław.Kostka.Gadomski..W.1775-1788. starostwo.było.

w.posiadaniu.Aleksandra.Syriusza.Remiszewskiego.herbu.Jelita,.po.nim.starostwo.przejmuje.Kazi-
mierz.Mieczkowski.(Mieszkowski,.1789-1792),.który.był.ostatnim.prawnym.administracyjnie.starostą.
rabsztyńskim..Jak.wyglądał.w.tamtych.czasach.dwór?.Najciekawszy.obraz.dworu.i.jego.zabudowy.
przedstawia.lustracja.z.1789.r..Dwór.określony.jest.mianem.rezydencji.starosty.z.izbami.i.spiżarnią,.
pokrytej.dachem.gontowym,.utrzymanej.w.dobrym.stanie..Dwór.posiada.folwark.przyległy.do.mu-
rów.zamkowych,.nowo.wybudowaną.studnię.pokrytą.dachem,.wystawny.spichlerz.piętrowy.pod.
gontem,. dużą. stodołę. o. dwóch. boiskach,. budynek. pod. gontem.mieszczący. browar. z. suszarnią,.
palarnią,.izbą.do.roszczenia.słodu,.izbą.dla.pisarza.i.spichlerz..Do.tego.opisu.można.dodać,.że.dwór.
był.podpiwniczony.w.układzie.trzech.obszernych.pomieszczeń..Piwnice.były.sklepione.kolebkowo,.
a. ich.odrzwia.zostały.opatrzone.obrobioną.kamieniarką.z.czerwonego.piaskowca.parczewskiego,.
łukiem.od.góry.zamknięte..Mury.dworu.były.kamienne.o.grubości.1-go.metra,.w.części.piwnicznej.
dochodziły.nawet.do.ponad.2.metrów.
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Zapewne.większość.materiału.do.budowy.całego.założenia.pochodziło.z.rozbiórki.budynków.zam-
kowych,.które.przez.następne.200.lat.służyły.jako.kamieniołom.dla.miejscowych.budowniczych.
Krótki.opis.zamku.z.1791.r..jeszcze.raz.wymienia.rezydencje.starościńską.z.przyległym.do.murów.

zamkowych.folwarkiem..W.tym.czasie.miejscowość.zamieszkiwało.29.osób..Przed.1815.r..dzierżawcą.
dworu.był.Beniamin.Godeffroy,.po.nim.Karol.Godeffroy,.po.czym.dzierżawę.przejął.niejaki.Poncet.de.
Sandon.(zm..1853r.)..Z.tego.okresu.pochodzi.znana.rycina.Jana.Nepomucena.Głowackiego.pt. „Wi-
dok zamku rabsztyn w królestwie polskim w obwodzie Olkuskim”, 3 lipca 1824 r.,.pokazująca.frag-
mentarycznie.zabudowę.dworską.od.strony.zachodniej..Na.obrazie.widać.dwór.opasany.ogrodze-
niem,.a.przed.nim.dwa.podłużne.budynki.gospodarcze..Z.tyłu.dworu.można.dostrzec.studnię.po-
krytą.sześciokątnym.dachem.gontowym.na.drewnianych.filarach;.całość.przypomina.ogrodową.al-
tanę..W.„Tygodniku.Ilustrowanym”.z.1862.r..zostało.napisane,.że.folwark.jest.porządnie.zabudowa-
ny,.otoczony.gęstą.ścianą.młodocianych.modrzewi,.mile.przyczyniając.się.do.malowniczości.górują-
cej.nad.nim.samotnej.ruiny..
Powracając.na.chwilę.do.zamku,.warownia.już.od.stu.lat.była.pusta.i.ulegała.drastycznej.degrada-

cji,.pełniąc.funkcje.kamieniołomu..Pomijając.grabież.i.zniszczenia.Szwedów,.należy.szczerze.powie-
dzieć,.że.to.starostowie.rabsztyńscy.i.ludność.miejscowa.w.XVIII.i.XIX.w..częściowo.przyczynili.się.do.
zniszczenia.obiektu..W.tamtych.latach.ludzie.nastawiali.się.na.małe.przedsięwzięcia.rodzinne.i.szyb-
kie. zyski..Widocznie.należy.przyjąć,. że. ciągła.konserwacja.pomieszczeń.zamkowych.była.bardziej.
kosztowna.od.inwestycji.w.nowe.założenie.mieszkalno-gospodarcze.u.podnóża.ruin.
W.1830.r.,.w.czasie.powstania.listopadowego,.na.rabsztyńskim.zamku.produkowano.saletrę,.którą.

pozyskiwano.z.miejscowego.tynku,.a.następnie.na.jej.bazie.produkowano.proch.strzelniczy..W.1861.
r..runęła.południowa.ściana.wieży,.a.pod.koniec.XIX/XX.w..jej.pozostałości..W.1918.r..sporządzono.
projekt.renowacji.obiektu.i.przeprowadzono.częściową.naprawę.bramy.wjazdowej..
W.1938.r..zamek.należał.do.Zarządu.Lasów.Państwowych..Po.wojnie.stał.się.własnością.Urzędu.

Miasta.i.Gminy.Olkusz,.pod.opieką.Miejskiego.Ośrodka.Kultury,.przy.społecznym.wsparciu.Stowarzy-
szenia.Zamek.Rabsztyn.i.Stowarzyszenia.Bractwo.Rycerskie.Kruk.–.Starostwa.Rabsztyńskiego..
. Do.1792.r..dwór.w.Rabsztynie.utożsamiany.był.z.zamkiem.i.władzą..Wtedy.to.sejm.czteroletni.

zlikwidował.starostwa.i.starostów..Obszar.starostwa.rabsztyńskiego.przekształcono.w.gminę.Rabsz-
tyn,.zamek.nadal.pozostał.w.majątku.skarbu.państwa,.a.dwór.prawdopodobnie.został.w.następnym.
wieku.sprywatyzowany..Budynek.przynajmniej.raz.uległ.przebudowie.(prawdopodobnie.pod.koniec.
XIX.w.)..Wymieniono.na.pewno.dach,.do.którego.od.strony.południowej.wpasowano.trzy.facjatki.
(jaskółki),.nadając.obiektowi.nieco.współczesnego.wyglądu.
W.latach.20-tych.XX.w..właścicielem.dworu.i.znacznych.gruntów.w.Rabsztynie.był.Andrzej.Man-

terys,. który. także.posiadał. ziemie.w.Troksie,. Podlesiu. i.dom.przy.wylocie.ulicy.Augustiańskiej..W.
zbiorach.Muzeum. PTTK.w.Olkuszu. zachowały. się. dwie. fotografie. z. lat. 20-tych,. przedstawiające.
prawdopodobnie.A..Manterysa.z.żoną.Marią.na.tle.zamku..Po.wojnie.włości.A..Manterysa.zostały.
rozparcelowane..W.1949.r..A..Manterys.przekazał.swój.majątek.wraz.z.dworem.synowi.Stanisławowi.
i.córkom:.Marii.Żuchowskiej.i.Helenie.Łojnie..Od.lat.50-tych.do.1979.r..dwór.był.zajęty.przez.oświatę.
i.funkcjonował.jako.„Stacja.Turystyczna.w.Rabsztynie”,.gdzie.było.18.pomieszczeń.i.45.miejsc.nocle-
gowych..Organizowano.tam.kolonie,.bale.sylwestrowe.i.kuligi..W.tym.samym.czasie.S..Manterys.po.
kawałku.wyprzedawał.majątek..W.1968.r..został.prawie.zlicytowany.przez.państwo,.a.włości.dwor-
skie.za.400.000.zł..odkupił.PTTK.w.Olkuszu..Przeprowadzono.wtedy.kosmetyczny.remont.obiektu..W.
1979.r..PTTK.podpisało.umowę.z.Socjalistycznym.Związkiem.Studentów.Polskich.przy.Uniwersytecie.
Śląskim.w.Katowicach..Związek.zobowiązał.się.do.generalnego.remontu.dworu. i.stworzenia.tam.
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„Domu.Wycieczkowego”..Na.planach.się.skończyło..W.trakcie.remontu.bezmyślnie.wyburzono.jed-
ną.ze.ścian.nośnych,.co.spowodowało.zawalenie.się.części.dachu..Po.tej.katastrofie.PTTK.w.1983.r..
rozwiązało.umowę.ze.związkiem..W.1989.r..powstał.projekt.(adaptacji.budynku?!).i.jego.otoczenia.
autorstwa.A..Lasoty,.H..Gąszewskiego.i.W..Studzińskiego..Prócz.budowy.nowego.obiektu,.projekt.
przewidywał.amfiteatr,.ogród,.wymianę. instalacji. elektrycznej,.wodno-kanalizacyjnej,.podłączenie.
gazu.i.wybudowanie.ekologicznej.oczyszczalni.ścieków..Nieoficjalnie.podjęto.skandaliczną.decyzję.
o.rozebraniu.zniszczonego.dworu.i.zachowaniu.tylko.piwnic..Z.braku.funduszy.projekt.został.tylko.
nieznacznie.zaczęty,.na.co.wydatkowano.50.000.000.zł..
W.1994.r..Zarząd.Główny.PTTK.w.Warszawie.podjął.decyzję.o.sprzedaniu.dworu.i.całego.terenu.

do.niego.należącego..PTTK.skierowało.najpierw.ofertę.do.Urzędu.Miasta.i.Gminy.Olkusz,.niestety.
władze.nie.przyjęły.propozycji.kupna.zabytku..Parcela.została.sprzedana.prywatnemu.inwestorowi.
panu.Hadykowi..Nowy.właściciel.zamówił.nowy.projekt.adaptacji.dworu.autorstwa.C..Milki..Projekt.
był.okrojony.w.stosunku.do.pierwszego.i.nie.był.ukierunkowany.na.rekonstrukcję..I.w.tym.przypadku.
jednak.przedsięwzięcie.nie.zostało.zrealizowane..
Pod.koniec.lat.90-tych.nowi.inwestorzy.nie.dostrzegając.niestety.bogatej.przeszłości.i.malowniczej.

sylwetki.zabytkowej.budowli,.zburzyli.ją..Postanowili.realizować.całkowicie.odmienną,.własną.wizję.
„dworu.polskiego”..Na.miejscu.starego.dworu.ruszyła.budowa.nowego.obiektu,.która.okazała.się.
samowolą.budowlaną..Zniszczono.wtedy.dwie.zabytkowo.sklepione.piwnice.i.przekształcono.frag-
ment.południowego.zbocza.zamkowego..28.maja.2001r..Miejski.Konserwator.J..Wilk.zwrócił.się.do.
Powiatowego.Inspektoratu.Budowlanego.w.Olkuszu.i.powiadomił.Małopolski.Urząd.Wojewódzkiego.
Konserwatora.Zabytków.oraz.Wojewódzki.Inspektorat.Nadzoru.Budowlanego.o.samowoli.budowla-
nej,.prosząc.o.interwencję.w.sprawie..J..Wilk.w.piśmie.stwierdził,.że.„budynek realizowany w strefie 
ochrony konserwatorskiej, całkowicie odbiega formą i wielkością od zatwierdzonego i opiniowa-
nego pod względem konserwatorskim projektu (autorstwa.C..Milki), a jego eksponowane miejsce 
stwarza poważne zagrożenie dla krajobrazowego otoczenia ruin zamku.” Miesiąc.później.Powiatowy.
Inspektorat.Nadzoru.Budowlanego.w.Olkuszu.wstrzymał.budowę.na.w/w.działce..
Nowy.właściciel.zamówił.projekt.adaptacji.do.zablokowanej.budowy..Należy.zwrócić.uwagę.na.to,.

że.powstały.projekt.miał.być.adaptacją.już.istniejącej.budowli.(bez.dachu),.która.w.opinii.Miejskie-
go.Konserwatora.Zabytków.nie.spełniała.warunków.dla.tak.zwanej.strefy.konserwatorskiej..Zatem.
podsumowując,.powstały.projekt.został.dopasowany.do.zrealizowanego,.kontrowersyjnego.obiek-
tu,.będącego.indywidualną.wizją.inwestora,.całkowicie.odbiegającą.od.podobieństwa.do.dawnego,.
zabytkowego.dworu.polskiego.w.Rabsztynie..Warto.zapytać.w.takim.razie,.czym.jest.ów.kontrower-
syjny.budynek?.Oficjalnie.w.dokumentach.ma.pełnić.funkcję.zajazdu.turystycznego..Określając.wizu-
alną.stronę.obiektu,.mamy.do.czynienia.z.budowlą.przytłaczającą.swoją.olbrzymią.kubaturą,.zasła-
niającą.południowe.zbocze.zamku..W.ścianach.mocno.akcentują.plastikowe.okna,.a.taras.z.betono-
wymi,.cylindrycznymi.filarami.przypomina.nowoczesny.hol.bankowy..
W.2002.r..sprawa.wstrzymanej.budowy.była.rozpatrywana.przez.rzeczoznawcę.Ministra.Kultury.i.

Dziedzictwa.Narodowego.z.dziedziny.ochrony.zabytków.nieruchomych.w.specjalności.architektury.
i.urbanistyki,.pana.prof..K..Kuśnierza,.który.pozytywnie.zaopiniował.kontrowersyjną.budowę..Pan.
profesor.w.opinii.konserwatorskiej.z.26.sierpnia.2002.r..stwierdził,.że.odstąpiono.od.zatwierdzonego.
wcześniej.projektu.wykonawczego,.czego.konsekwencją.były.zmiany.wyglądu.elewacji.oraz.zmiana.
wysokości.obiektu..Pan.profesor.zwrócił.także.uwagę.na.południowy.trakt.zawierający.kolumnadę,.
który.jest.niezgodny.z.zatwierdzonym.projektem.i.stanowi.element.obcy.w.otoczeniu.zespołu.zam-
kowego.uznanego.za.„rezerwat.krajobrazowy”..W.opinii.pana.profesora.kolumnada.przypomina.styl.
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zbliżony.do.porządku.doryckiego..W.historii.architektury.takie.„podobieństwo”.jest.tylko.filarem.nie.
mającym.nic.wspólnego.z.porządkiem.doryckim,.a.samo.porównanie.ma.się.tak,.jak.sklepienie.ko-
lebkowe.do.stropu.betonowego..W.dalszej.części.opinia.przedstawia.wytyczne.dla.dalszej.realizacji.
budowy..Jednym.z.warunków.kontynuacji.budowy.jest.zachowanie.wszystkich.ustaleń.Miejskiego.
Konserwatora.Zabytków.w.Olkuszu..Dla.przypomnienia,.konserwator.miejski.wyraził.sprzeciw.wobec.
kontrowersyjnej.budowy,.która.to.w.niezmienionym.kształcie.dalszego.projektu.została.pozytywnie.
zaopiniowana.przez.pana.prof..K..Kuśnierza..Zatem.jak.należy.to.rozumieć?
W.podsumowaniu.rzeczoznawcy.Ministerstwa.Kultury.-.cytuję: „...należy stwierdzić celowość kon-

tynuowania w/w inwestycji budowy zajazdu turystycznego, który jest potrzebny w rejonie zespołu 
zamkowego rabsztyn. Jest to nowa – konkurencyjna kubatura w rezerwacie krajobrazowym, dlate-
go jego forma nie może być agresywna i musi ściśle odpowiadać wymogą konserwatorskim.”.W.tym.
miejscu.nasuwa.się.następne.pytanie..Jak.to.jest.w.tym.naszym.kraju,.że.kontrowersyjny,.szpetny.w.
opinii.Miejskiego.Konserwatora.Zabytków.w.Olkuszu,.historyków.sztuki,.miłośników.lokalnej.histo-
rii,.artystów.i.turystów.budynek.został.pozytywnie.zaopiniowany.przez.organy,.które.powinny.być.
szczególnie.wrażliwe.na.tego.typu.samowole.budowlane?.Można.odnieść.wrażenie,.że.najważniej-
sze.dla.tej.opinii.była.celowość.przeznaczenia.obiektu.pod.turystykę,.która.w.tym.przypadku.może.
być.szeroko.rozumiana..
Opinia.pana.profesora.K..Kuśnierza.za.pośrednictwem.Małopolskiego.Wojewódzkiego.Konserwa-

tora.Zabytków.pana.A..Gaczoła,.jest.przepustką.do.kontynuowania.kontrowersyjnej.budowy.

PS. Obecnie.inwestycja.ponownie.została.wstrzymana.przez.Powiatowy.Inspektorat.Nadzoru.Bu-
dowlanego.w.Olkuszu.z.interwencji.Urzędu.Miejskiego.Konserwatora.Zabytków..Urzędnicy.miejscy.
stwierdzili.szereg.uchybień.i.odejść.od.zatwierdzonego.wcześniej.projektu.dachu,.obecnie.już.zreali-
zowanego..Ponadto.inwestor.dopuścił.się.samowoli.w.zmianie.zagospodarowania.przestrzennego.
wzgórza.zamkowego,.które.jest.strefą.konserwatorską.podlegającą.ścisłej.ochronie..
. . . . .
Autor.serdecznie.dziękuje.z.udzieloną.pomoc.przy.realizacji.artykułu:.Prezesowi.PTTK.w.Olkuszu.
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Jackowi.Wilkowi,.Kustoszowi.Muzeum.PTTK.w.Olkuszu.Jerzemu.Rosiowi.i.Olgerdowi.Dziechciarzowi.

Bibliografia: 

•. Dziechciarz.O.,.przewodnik po ziemi olkuskiej. tom i, Gmina Olkusz,.Olkusz.2002.
•. Kiryk.F.,.zarys dziejów osadnictwa,.[w:].Dzieje.Olkusza.i.regionu.olkuskiego,.red..F..Kiryk,.R..Koło-
dziejczyk,.Tom.I,.Warszawa.–.Kraków.1978.

•. Molenda.D.,.Dzieje Olkusza do 1795 roku [w:].Dzieje.Olkusza.i.regionu.olkuskiego,.red..F..Kiryk,.
R..Kołodziejczyk,.Tom.I,.Warszawa.–.Kraków.1978.

•. Wiatrowski.A.,.ilustrowany przewodnik po ziemi olkuskiej,.Olkusz.1938.
•. Wiśniewski.J.,.Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Olkuskiem,.Mariówka.
Opoczyńska.1933.



116

BENiAMiN MAciEJ BUJAS - Utracone skarby architektury Olkusza. cz. I. „Rabsztyn Dwór”

Źródła:  

•. Dryja.S.,.Niewalda.W.,.Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych w rabsztynie, 
2002-2004 rok;.Teki.konserwatorskie,.Urząd.Miasta.i.Gminy.Olkusz.

• zwaliska zamku rabsztyn,.„Tygodnik Ilustrowany”,.Tom.V,.nr.126,.Warszawa.22.02.1862.
•. Tusz-akwarela.Głowacki.J..N.,.Widok zamku rabsztyn w królestwie polskim w obwodzie Olku-

skim, 3 lipca 1824 r., [w:].Od.Pieskowej.Skały.do.Morskiego.Oka..Prace.pejzażowe.Jana.Nepomu-
cena.Głowackiego,.Katalog.wystawowy.sierpień-wrzesień.2001;.Zbiory.w.Bibliotece.Narodowej.
w.Warszawie,.nr.inw..I.Rys..89. 

• rabsztyn,.http://www.it-jura.pl/,.10.2008.
• teki Dworzaczka Biblioteka kórnicka.PAN,.http://bkpan.poznan.pl/,.10.2008.
• M. J. Miniakowski, Genealogia potomków.Sejmu.Wielkiego,.http://www.sejm-wielki.pl/,.10.2008..
•. Dokumenty.własnościowe.–.Stacja.Turystyczna.Rabsztyn,.akta.nr.3.(od.1967r.);.Zbiory.Muzeum.
Regionalnego.PTTK.w.Olkuszu.

•. Dokumentacja.fotograficzna.dworu.w.Rabsztynie;.Zbiory.Muzeum.Regionalnego.PTTK.w.Olkuszu..
•. Opracowanie.projektu.adaptacji.i.częściowej.odbudowy.budynku.położonego.u.podnóża.góry.
zamkowej.….(.rzut.parteru.i.piwnicy),.Warszawa,.październik.1989;.Zbiory.Muzeum.Regionalne-
go.PTTK.w.Olkuszu..

•. Miejski.Konserwator.Zabytków.w.Olkuszu,.Opinia.nr.7335/.59/98,.Olkusz,.22.12.1998.
•. Miejski.Konserwator.Zabytków.w.Olkuszu,.Pismo.MKZ.4045/25/2001.do.Powiatowego.Inspekto-
ratu.Nadzoru..Budowlanego.w.Olkuszu..,.Olkusz,.28.05.2001.

•. Powiatowy. Inspektorat. Nadzoru. Budowlanego.w.Olkuszu,. Postanowienie. NB.7355-36/01/Olk...
Nr.sprawy.1417,.Olkusz,.15.06.2001.

•. Powiatowy. Inspektorat. Nadzoru. Budowlanego.w.Olkuszu,. Postanowienie. NB.7355-36/01/Olk...
Nr.sprawy.1487,.Olkusz,.29.06.2001.

•. Rzeczoznawca.Ministra.Kultury.i.Dziedzictwa.Narodowego.w.dziedzinie.ochrony.zabytków.nieru-
chomych.w.specjalności.architektura.i.urbanistyka,.Opinia.konserwatorska,.Kraków,.26.08.2002..

•. Wojewódzki.Konserwator.Zabytków.w.Krakowie,.Pismo.SOZ. II/722/2002.do.Biura.Techniczno-
Ekonomicznego.„BC”.s.c..w.Krakowie,.Kraków,.12.09.2002...

•. Powiatowy. Inspektorat. Nadzoru. Budowlanego. w. Olkuszu,. Decyzja. NB.7355-36/01-03/Olk...
Nr.sprawy.117,.Olkusz,.09.01.2003.

•. Miejski. Konserwator. Zabytków.w.Olkuszu,. Pismo. interwencyjne. BM.. 4045-22/2009. do.Woje-
wódzkiego.Konserwatora.Zabytków.w.Krakowie,.Olkusz.29.05.2009.

•. Powiatowy. Inspektorat. Nadzoru. Budowlanego. w. Olkuszu,. Postanowienie. NB.. APA.. 7355-2-
10/2009,.Olkusz.08.07.2009.

ikonografia: 

Beniamin.Maciej.Bujas,.rabsztyn,  A.D 2002,.Olkusz.2002..
Beniamin.Maciej.Bujas, rabsztyn „Dwór”, A.D. 1765,.rekonstrukcja.– Olkusz 2008..  



117

BENiAMiN MAciEJ BUJAS - Utracone skarby architektury Olkusza. cz. I. „Rabsztyn Dwór”



118

NOtki O AUtOrAcH

nOtki O AutORAcH

Beniamin Maciej Bujas: magister.sztuki,.plastyk.witrażysta..W.2005.r..ukończył.Akademię.
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Olkusza. (1995),.Heretycy regionu olkuskiego. (1998),.przewodnika po ziemi olkuskiej (ukazały. się.
cztery.części.w.latach.2000-2003),.Olkuskie ongiś i dziś.(2009);.trzech.tomów.felietonów:.Siodłanie.
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ca.zbiorowa,.współredakcja),.albumy:.Maria płonowska. Malarstwo. (2005),.Jacek taszycki. rysun-
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rodowa.demokracja.wobec.wojny.polsko-bolszewickiej.1919-1921”,.promotor.prof..Józef.Buszko..
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listycznej.okresu.dwudziestolecia.międzywojennego”,.Uniwersytet.Śląski.w.Katowicach.2005,.pro-
motor. dr. hab.. Roman. Kochnowski.. Dotychczasowe. publikacje:.kościół katolicki w propagandzie 
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Nieznany ślad Wielkiej Wojny,.Miasto zaklęte.i.kilkadziesiąt.artykułów.naukowych.z.dziedzin.takich.
jak:.archeologia,.historia.sztuki,.pedagogika,.muzealnictwo,.ochrona.zabytków..Nagrodzony:.odzna-
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ką.„Zasłużony.Działacz.Kultury”.przez.Ministra.Kultury.i.Dziedzictwa.Narodowego.(2001.r.);.dyplo-
mem.za.szczególne.zasługi.dla.zabytków.kultury.żydowskiej.przez.Ambasadę.Izraela.(2004.r.);.Złotą.
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lońskiego.w.Krakowie..Autor.kilkunastu.książek.i.kilkuset.artykułów.popularyzujących.dzieje.ziemi.
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