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Wstępniak

Kosaciec syberyjski  na łące w Sławkowie (fot. Przemysław Reinfus)

Witamy Was,  
Drodzy Czytelnicy!

Jesteśmy szczęśliwi, że inauguracyjny 
numer Dodatku Regionalnego – Kraina 
Białej Przemszy do „Gwarka olkuskiego” 
został przez Was ciepło i entuzjastycznie 
przyjęty. Mamy nadzieję, że ten numer 
okaże się równie interesujący i dostarczy 
Państwu wielu ciekawych oraz nowych 
informacji.

Oddajemy Wam do rąk najnowszy numer 
naszej gazety, w  którym zajmiemy się 
m.in. tematyką krajobrazów kulturowych 
i industrialnych, segregacją odpadów czy 
też jak pozyskać nowych turystów dla 
Olkusza oraz całego powiatu. 

Dla miłośników szarad i  łamigłówek 
mamy tradycyjnie już krzyżówkę 
z hasłem. 

Dodatkowo zapraszamy Państwa  
na relację z  Walnego Zgroma-
dzenia Stowarzyszenia Szansa 
Białej Przemszy.

Nie pozostaje nam nic innego 
jak życzyć Wam  –  czytelnikom, 
miłej i pasjonującej lektury.

 v Przemysław Reinfus
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Beztroska kulturowa osób sprzedających te obiekty prowadzi do dewa-
stacji pejzażu kulturowego. W pozwoleniach na remonty lub likwidacje 
obiektów mamy przykład braku troski o zachowanie ich dawnego wyglądu, 
wynikający z obojętności na dorobek poprzednich pokoleń lub przeważającą 
wszelkie racje kulturowe i historyczne chęć zysku. Obracają się w ruinę 
historyczne obiekty kultury materialnej ziemi bolesławskiej jak kaplica 
w Tłukience, gdzie od końca lat 60-tych XIX wieku zbierali się pracownicy 
okolicznych kopalń, by świętować  dzień św. Barbary.

A tymczasem prawdą jest, że jeżeli chcemy tutaj żyć dalej nie znajdując 
zatrudnienia w górnictwie to musimy inaczej znajdować środki na egzy-
stencję. Nie poprzez rujnowanie wszystkiego, co dzięki temu górnictwu 
zostało stworzone przez całe lata.

A gdyby tak pomyśleć o stworzeniu tu żywego skansenu górnictwa, 
gdzie można będzie przyjechać, zamieszkać, zwiedzić, zabawić się i dobrze 
zjeść. Tej myśli towarzyszy troska o zachowanie krajobrazu kulturowego, 
nadanie obiektom nowej funkcji ale związanej z ich historią, zachowanie 
górniczego charakteru przestrzeni, stworzenie miejsca służącego pamięci 
przeszłych i edukacji przyszłych pokoleń.

Przykre to, ale kto z wielu mieszkańców naszej ziemi wie, gdzie były 
nasze słynne w szesnastowiecznej Europie sztolnie górnicze? Kto poza 
zapaleńcami odwiedził ich pozostałości, które za kilka lat w ogóle 
znikną z powierzchni ziemi? Tak jak zniknęły wieże szybowe tak 
charakterystyczne dla tutejszego krajobrazu. O ile lepiej rozumie się 
i poznaje historię widząc jej materialne ślady, a nie tylko czytając o nich 
w najlepszych nawet wydawnictwach.

U nas się tego nie rozumie. W sposób mówiąc delikatnie bezmyślny  
rekultywuje się tereny po eksploatacji rudy. Dokonuje się w sposób 
najprostszy wyrównania powierzchni ziemi, poprawia stan gleby, sadzi 
las i koniec. Niby będzie pięknie, ale cały tutejszy krajobraz górniczy 
zniknie bezpowrotnie.

Proponuje się nie zatwierdzać takich najłatwiejszych, tworzonych po linii 
najmniejszego oporu, planów rekultywacji i likwidacji zakładów. Musi być 
w tych planach projekt architektoniczny zachowania krajobrazu kultury 
górniczej i hutniczej. Byłoby to możliwe w obszarze takiego przemyślanego 
skansenu, gdzie w jego części zachowany zostałby krajobraz dawnych 
hałd, zapadlisk, kraterów, szybików i innych budowli poprzemysłowych.

Wymaga to  stworzenia nowego spojrzenia  władz samorządowych,  
nadzoru budowlanego, służb konserwacji zabytków i ochrony przyrody  
na wartość krajobrazu kulturowego. Nie zmienią  nic pojedyncze głosy 
ludzi, którzy pojmują konieczność zachowania tego krajobrazu, jeżeli 
nie będą miały akceptacji i poparcia w mądrych decyzjach  gospodarzy 
powiatu i samorządów. Tak jak w gminie Bolesław, gdzie przed kilku 
laty uchwałą rady gminy utworzono użytek ekologiczny pleszczotki, 
endemicznej na nizinach Polski rośliny galmanowej, a w przygotowa-
niu jest utworzenie użytku ekologicznego innej rośliny Armerii. Ale 
jak wiemy jedna jaskółka nie czyni wiosny. Kto dziś pamięta, że na 
warpiach w Starym Olkuszu rosły sasanki? Planowano tam  rezerwat 
tej rośliny. Dzisiaj warpie zarosły drzewami, a sasanka zniknęła 
i pozostało zero kulturowe.

Takie nowe spojrzenie na krajobraz kulturowy to jednocześnie tak 
konieczne nowe spojrzenie na rolę człowieka w krajobrazie. Człowiek ma 
w nim miejsce i należy ocalić te obiekty, które on stworzył wykorzystując 
skarby ziemi i przy okazji zostawił dość często harmonijny krajobraz 
kulturowo-przyrodniczy.

W wydanym niedawno staraniem ZGH „Bolesław” w Bukownie albumie 
pt. „Żywioły w podziemnym świecie olkuskich kopalń rud” jego autorzy 
Józef Niewdana i Elżbieta Świć podjęli próbę ocalenia od zapomnienia 
niektórych śladów krajobrazu górniczego. Mimo tego, że tematem wiodącym 
są żywioły w podziemiach, znajdziemy w książce zdjęcia i opisy dawnych 
średniowiecznych robót górniczych badanych z powierzchni, fotografie 
nieistniejących obiektów np. płuczki pomorzańskiej, resztek sztolni, starych 
wież wyciągowych czy urządzeń tak ciekawych jak doskonale sprawdzający 
się w kopalni XX w. tzw. ”paternoster” skonstruowany w średniowieczu, 
a uwieczniony w szesnastowiecznych rysunkach Agrikoli.

Ideą autorów albumu było zachowanie pamięci o tym co przemija, 
a co stanowiło sens bytu ludzi w tym regionie. Przykładem jest problem 
Pustyni Błędowskiej. Powstaje program przygotowania tego obiektu 
jako atrakcji turystycznej, a trzeba  przecież pamiętać, że pustynia jest 
to dowód wielowiekowej dewastacji lasów przez człowieka w związku 
z potrzebą drewna dla celów górnictwa i hutnictwa. Niechaj i inne obiekty 
pogórnicze a także część atrakcyjnej powierzchni zostaną potraktowanie 
jako elementy przyciągające turystów. Trzeba je tylko odpowiednio 
zagospodarować i udostępnić. Proponujemy by jednym z elementów 
planu likwidacji kopalni „Pomorzany” - ostatniej kopalni cynku i ołowiu 
w Polsce – który kiedyś musi mieć miejsce, był projekt zagospoda-
rowania obiektów i terenów tworzących obecny krajobraz kulturowy 
stworzony przez górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych. W planie 
powinna być szczegółowa ich inwentaryzacja i określenie funkcji, jaką 
będą pełniły po zlikwidowaniu kopalni. Sądzimy, że można będzie na 
ten cel uzyskać środki z Unii Europejskiej, a sam projekt powinien być 
sprzęgnięty z unijnym programem tworzenia trasy wycieczkowej po 
obiektach górniczych Małopolski Zachodniej.

Nie możemy również zapomnieć o krajobrazie przyrodniczym. Sto-
warzyszenie Szansa Białej Przemszy od 20 lat stara się promować całą 
zlewnię rzeki Białej Przemszy jako Krainę Białej Przemszy. A jest to nie 
byle jaka kraina.

Jej odrębność przyrodnicza i krajobrazowa związana jest z budową 
geologiczną podłoża. To właśnie tutaj powstały bogate złoże ołowiu, cynku 
z domieszką srebra.

W Krainie Białej Przemszy można prześledzić długotrwałe wzajemne 
relacje człowieka i przyrody. Z uwagi na stosunkowo łatwy dostęp do boga-
tych złóż kruszców, rozwinęło się tutaj górnictwo i hutnictwo ołowiu i srebra.

Wzrost liczby ludzi zatrudnionych przy pozyskaniu kruszców generował 
zapotrzebowanie przestrzeni do produkcji żywności i paszy dla zwierząt pocią-
gowych. Początkowo poszerzenie areału pól uprawnych i pastwisk odbywało 
się poprzez zajmowanie zrębów jakie powstały w związku z pozyskaniem 
drewna dla górnictwa, a zwłaszcza do wytopu ołowiu i srebra. Doprowadziło 
to do wielkoobszarowych wylesień i powstania, stosunkowo wcześnie rolni-
czego krajobrazu. Odlesianiu podlegały głównie tereny z ubogimi glebami 
wytworzonymi na piaskach. W efekcie, w ciągu kilku wieków na terenach 
sąsiadujących z ośrodkami górnictwa i hutnictwa doszło do całkowitej 
degradacji istniejących tu wcześniej ekosystemów leśnych. Przedstawiony 
zespół  przemian doprowadził w centralnej części Krainy Białej Przemszy 
do uruchomienia piasków, które zaczęły zasypywać tereny uprawne.

Sięgnięcie po łatwo dostępne zasoby energetyczne węgla kamiennego 
zalegającego płytko pod powierzchnią terenu w zachodniej części zlewni 
Białej Przemszy zapoczątkowało serią przemian określanych jako rewo-
lucja przemysłowa. Początkowo węgiel stosowany był do wytopu cynku, 
co ponownie ożywiło gospodarkę Krainy Białej Przemszy. Ożywienie to 
dotyczyło zwłaszcza dawnych ośrodków górnictwa w okolicach Olkusza, 
Bolesławia i Sławkowa.

Ubocznym efektem rewolucji przemysłowej XIX wieku było systema-
tyczne zmniejszanie się zapotrzebowania na drewno jako nośnik energii. 
Wzrosło natomiast zapotrzebowanie na surowiec drzewny niezbędny do 
podziemnej eksploatacji węgla oraz rozbudowy infrastruktury przemysłowej 
w całej Krainie Białej Przemszy. W drugiej połowie XIX wieku została 
zorganizowana administracja leśna, której zadaniem było utrzymywanie 
stałych, odnawialnych zasobów odpowiedniego surowca drzewnego. 
Zalesianie nieprzydatnych z punktu widzenia rolniczego nagich piasków 
doprowadziły do ich utrwalenia i powolnego odtwarzania pokrywy glebowej. 
Zakładane w ten sposób i odpowiednio pielęgnowane lasy gospodarcze 
dominują do dziś w krajobrazie Krainy Białej Przemszy.

Już pod koniec XIX w. szkody górnicze i deformacje powierzchni zie-
mi nad terenami podziemnej eksploatacji węgla kamiennego zmusiły do 
wypełnienia podziemnych wyrobisk piaskiem. Istniejące w Krainie Białej 
Przemszy duże zasoby dobrze wysortowanych przez rzeki lodowcowe 
piasków sprawiły, że zlokalizowano tu ich największe pola eksploatacyj-
ne. Rozpoczęte w drugiej połowie XX wieku wielkoskalowe pozyskanie 
materiału podsadzkowego doprowadziło do powstania na dziesiątkach 
kilometrów kwadratowych niezwykłego krajobrazu z odmienną rzeźbą, 
nową siecią cieków zasilanych wodami z przeciętych w trakcie eksplo-
atacji poziomów wodonośnych. Zgodnie z obowiązującym prawem tereny 
te są rekultywowane po zakończeniu eksploatacji. Najczęściej sadzi się 
tu drzewa w celu przywrócenia produkcji leśnej. W wyrobiskach gdzie 
brak jest możliwości grawitacyjnego odwodnienia powstają zalewiska.

Ogromna narastająca uciążliwość przemysłu wydobywczego i hutnictwa 
rud metali, związane z pośrednim wpływem na ekosystemy, w tym na lasy 
gospodarcze oraz środowisko życia człowieka, uświadomiła pilną potrzebę 
przeciwdziałania skażeniu środowiska, zmianom ekosystemów wodnych, 
oraz deformacjom powierzchni.

Podjęte w tym zakresie działania przynoszą już dziś pewne pozytywne 
efekty w postaci poprawy jakości środowiska. Wyrazem tego jest między 
innymi poprawa stanu czystości wód w rzekach. O jakości wody w Białej 
Przemszy świadczy ponowne pojawienie się wrażliwych na zanieczyszczenia 
pstrągów potokowych na całej jej długości.

Tam gdzie na wyrobiskach po eksploatacji surowców oraz na składowi-
skach odpadów pogórniczych nie przeprowadzono prac rekultywacyjnych, 
zachodzą zjawiska spontanicznej regeneracji ekosystemów. Zdarza się, że 
uczestniczą w tym procesie gatunki, których naturalne siedliska zostały 
zniszczone w wyniku działalności człowieka, lub których siedliska w natu-
ralnych układach przyrodniczych występują niezwykle rzadko. Przykładem 
może być rosnący na mokrym dnie wyrobisk po eksploatacji piasku, cenny 
dla nauki gatunek - tłustosz dwubarwny.

W dolinach Białej Przemszy zachowały się rozległe fragmenty lasów 
łęgowych, olsów, a nawet torfowisk i borów bagiennych. Naturalny charak-
ter mają także buczyny, których kompleksy utrzymują się na wapiennych 
i dolomitowych wzgórzach. Niewielka część tych ekosystemów została już 
objęta ochroną jako rezerwaty przyrody: "Góra Chełm", "Ruskie Góry", 
"Dolina Żabnika", "Michałowiec".

Rezerwat "Michałowiec" oraz buczyny koło Jaroszowca z uwagi na 
rosnące tam liczne populacje storczyków zostały uznane za obszar ochrony 
europejskiego dziedzictwa przyrodniczego w ramach Natura 2000. Tę samą 
formę ochrony została objęta Pustynia Błędowska wraz z przylegającą 
doliną Białej Przemszy.

Ponadto na północy Krainy Białej Przemszy w gminach Klucze i Wolbrom 
jest obszar Natura 2000 o nazwie Ostoja Środkowo Jurajska.

Warto zauważyć, że dostrzegając potrzebę ochrony kształtujących się 
spontanicznie interesujących ekosystemów na terenach poeksploatacyjnych 
i składowiskach odpadów pogórniczych, samorządy lokalne tworzą na takich 
terenach użytki ekologiczne lub zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Przy-
kładem są ustanowione użytki ekologiczne na terenie Dąbrowy Górniczej 
(Żródliska w Zakawiu), Bolesławia (stanowisko pleszczotki górskiej) itp. 

Swoisty paradoks stanowi fakt, że na terenie dorzecza Białej Przemszy 
odnotowano znacznie więcej chronionych gatunków roślin niż w Białowie-
skim Parku Narodowym, co można uznać za oznakę wysokiej bioróżno-
rodności w tym regionie. Przyczyną tak znacznej bioróżnorodności należy 
upatrywać w dużym zróżnicowaniu budowy geologicznej oraz zmniejsza-
jącej się w czasie i przestrzeni intensywności presji działalności człowieka.

Oprócz krajobrazu przyrodniczego Kraina Białej Przemszy ma bardzo 
bogaty krajobraz kulturowy.

Do chwili obecnej jest to bogaty krajobraz zagospodarowania górni-
czego i hutniczego. Niestety złoża cynku i ołowiu są już wyeksploatowane 
i zbliża się nieuchronnie koniec likwidacji górnictwa a prawdopodobnie 
w przyszłości również hutnictwa metali kolorowych. Zaczynają znikać 
kopalnie, zakłady przetwórcze, obiekty hutnicze. Jedne zrównywane są 
z ziemią, inne przekształcane w sposób barbarzyński zmieniają swoje 
przeznaczenie. Niektóre tylko szczęśliwie trafiwszy na odpowiednich 
ludzi zachowają dziś liczne swoje piękno zamknięte w formach tamtych 
czasów. Beztroska kulturowa osób sprzedających te obiekty prowadzi do 
dewastacji pejzażu kulturowego.

Z drugiej strony znaczna część mieszkańców ziemi olkuskiej straci 
pracę i warunki do egzystencji.

Proponujemy utworzenie przestrzennego żywego muzeum górnictwa 
i hutnictwa. Po odpowiednim zagospodarowaniu obiektów przemysłowych 
można będzie stworzyć między stolicami Małopolski i Śląska obszar gdzie 
można będzie przyjechać, zamieszkać, zwiedzić, zabawić się i dobrze zjeść. 
Zwiedzanie obiektów można będzie połączyć z odpoczynkiem i zwiedza-
niem atrakcyjnych terenów przyrodniczych ukierunkowanych na sezonowe 
ciekawostki zgodnie z kalendarzem fenologicznym.

Tą drogą wielu mieszkańców może znaleźć tutaj zatrudnienie bez two-
rzenia "ziemi wyludnionej" z powodu likwidacji zakładów.

Proponujemy umieszczenie na liście typowanych potencjałów Małopolski 
Zachodniej tematu "Rewitalizacja w perspektywie 2020 roku Krainy Białej 
Przemszy - Przyroda i człowiek". Jako kierunki rewitalizacji sugerujemy:
• przyroda - pozostawienie części terenów pogórniczych bez rekultywa-

cji; zagospodarowanie ich jako obiektów do zwiedzania; monitoring 
przyrodniczy

• tworzenie użytków ekologicznych w nowoczesnym ujęciu
• promocja "stanic" rolno-przyrodniczych
• krajobraz kulturowy - budynki pogórnicze, obiekty związane z dzia-

łalnością górniczą, hałdy, odkrywki, wyloty sztolni
• muzea - w tym jedno kompleksowe muzeum górnictwa w Olkuszu

 v Józef Niewdana, Elżbieta Świć

KRAJOBRAZY PAMIĘCI. PAMIĘĆ KRAJOBRAZÓW 
PAMIĘTAJCIE... O KRAJOBRAZACH KULTUROWYCH

Chciałoby się sparafrazować piosenkę Jonasza Kofty „Pamiętajcie...o krajobrazach górniczych prze-
cież stamtąd wyszliście“. To są nasze krajobrazy kulturowe, które bezpowrotnie odchodzą. Znikają 
kopalnie, zakłady przetwórcze, obiekty hutnicze. I jedne zrównywane są z ziemią. Inne przekształcane 
w sposób barbarzyński. Niektóre tylko, szczęśliwie trafiwszy na odpowiednich ludzi zachowują dzięki 
nim swoje piękno zamknięte w formach tamtych czasów.

Kaplica św. Barbary na Tłukience (fot. Józef Niewdana)

Odnowiony XIX wieczny budynek dyrekcji kopalni Ulissess (fot. Józef Niewdana)

Informacje
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Szyb Aleksander w Bolesławiu, 
Sztolnia Ponikowska (w lesie na 
granicy Bolesławia i Olkusza), 
średniowieczna płuczka (jedna 
w całości jest w Muzeum Miej-
skim „Sztygarka” w Dąbrowie 
Górniczej, a fragmenty drugiej 
znajdują się w Muzeum Regio-
nalnym PTTK w Olkuszu), kapli-
ca pod wezwaniem św. Barbary 
(w Tłukience) czy Pustynia Błę-
dowska (w Kluczach i częściowo 
w Dąbrowie Górniczej) to tylko 
niektóre spośród wielu zabytków 
szczegółowo opisanych i zilustro-
wanych w przewodniku. Zabytki 
te istnieją do dziś i każdy kto tylko 
ma na to ochotę, może je osobiście 
zobaczyć. Nadchodzi lato, więc jest doskonała okazja do tego, by 
wyruszyć w teren i zwiedzić omówione w przewodniku obiekty. 
Z przykrością jednak stwierdzamy, że mijający czas, a przede 
wszystkim brak właściwej opieki sprawiły, że omawiane zabytki 
są dzisiaj w opłakanym stanie. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku 
o ochronie zabytków i opiece nad nimi, jasno definiuje pojęcie 
opieki nad zabytkami, którą mają obowiązek sprawować wła-
ściciele oraz użytkownicy zabytków, a także całokształt działań 
mających na celu zapewnienie zabytkom „trwania dum mundus 
durat (jak długo będzie istniał świat)”. Zabytki niezaprzeczalnie 

stanowią nasze dziedzictwo kulturowe. „Dziedzictwo kulturowe 
zwykle jest rozumiane jako coś stałego, niezmiennego. Ale ono 
jest tym, czym się staje dla nas, a dla nas może być i najczęściej 
jest kapitałem intelektualnym i emocjonalnym. Możemy ten 
kapitał budować i pomnażać lub wręcz przeciwnie – sprowadzić 
do płaszczyzny tylko historycznej- zamknąć i zapomnieć”- piszą 
autorzy.
Przewodnik jest napisany językiem prostym, zrozumiałym dla 
czytelnika. Lektura przeznaczona jest dla każdego, nie tylko dla 
ludzi interesujących się historią górnictwa czy hutnictwa. Do 
przewodnika dołączona jest poręczna mapka z zaznaczonymi 

obiektami, co z pewnością ułatwi umiejscowienie w terenie 
omówionych w tekście zabytków. Czym wyróżnia się ta mapa 
spośród innych dostępnych na rynku map? Jest ona efektem badań 
terenowych mających na celu zinwentaryzowanie pozostałości 
dawnego przemysłu wydobywczego w gminach Bolesław i Klucze.
Ziemia olkuska i nie tylko, posiada ogromną ilość artefaktów 
przemysłowych, które aż proszą się, aby umieścić je w regio-
nalnym muzeum olkuskim – którego jeszcze niestety nie ma.
Jeśli ktoś chciałby zapoznać się z tą niezwykle ciekawą lekturą, 
to jest ona dostępna w siedzibie  Stowarzyszenia „Szansa Białej 
Przemszy” (Olkusz, ul. Krakowska 5).     

 v Monika Benduch

RECENZJA

ŚLADAMI ZABYTKÓW DAWNEGO GÓRNICTWA I HUTNICTWA…
W 2014 roku z okazji jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia ”Szansa Białej Przemszy” ukazało się II wydanie „Prze-
wodnika po śladach i zabytkach dawnego górnictwa i hutnictwa rud w gminach Bolesław i Klucze”. Autorzy 
książki (Elżbieta Świć, Jan Ryszard Chojowski i Józef Niewdana) zdecydowali się udokumentować zabytki lokal-
nego przemysłu wydobywczego, które niestety powoli odchodzą w zapomnienie.

Bolesław. Szyb Aleksander i budynek nadszybia (fot. z Katalogu zabytków 
budownictwa przemysłowego w Polsce. Powiat Olkusz - Województwo Krakowskie)

Budynek dyrekcji kopalni Bolesław. Dziś znajduje się tutaj m.in. poczta i bank  
(fot. Jan Ryszard Chojowski)

Okładka Przewodnika  
po śladach dawnego górnictwa

Walne Zgromadzenie otworzył i przywitał przybyłych gości Prezes 
Zarządu Głównego - Józef Niewdana.

Poza Członkami Stowarzyszenia wśród zaproszonych gości byli 
m.in.:  Janusz Bargieł - były Senator RP, Jan Orkisz - Wicestarosta 
Powiatu Olkuskiego, Krzysztof  Dudziński – Wójt Gminy Bole-
sław, Barbara Lubasz – Naczelnik Wydziału Ekologii i Rolnictwa 
w Dąbrowie Górniczej, Robert Bąbka - Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia.

Zebraniu przewodniczył i obrady prowadził Janusz Bargieł, a pro-
tokołował Przemysław Reinfus.

W pierwszej części Walnego Zgromadzenia zostały odczytane 
sprawozdania: Zarządu, finansowe i Komisji Rewizyjnej.

W dalszej części spotkania Ignacy Wilk, zaprezentował stanowisko 
Komisji odnośnie udzielenia absolutorium Prezesowi i Zarządowi 
Stowarzyszenia. Nie stwierdził on żadnych uchybień. W wyniku 
głosowania absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie.

W skład Zarządu wchodzą: Józef Niewdana - Prezes, Franciszek 
Rozmus - Wiceprzewodniczący, Jerzy Tarnówka - Skarbnik, Przemy-
sław Reinfus - Sekretarz, Jan Ryszard Chojowski - Członek Zarządu, 
Andrzej Krok - Członek Zarządu oraz Dawid Oruba - Członek Zarządu.

W drugiej części zebrania rozpoczęła się debata dotycząca wol-
nych wniosków wniesionych w trakcie spotkania. Jako pierwszy 
głos w dyskusji zabrał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
Janusz Bargieł, który podziękował członkom wspierającym Sto-
warzyszenia. Podkreślił też, że trwałość współpracy pomiędzy 
stowarzyszeniem a Członkami Wspierającymi (Urząd Miasta Sosno-
wiec, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Urząd Miasta Jaworzono, 
Urząd Miasta Sławków, PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, Urząd Miasta 
Bukowno) jest bardzo cenna, bo tylko działając razem, możemy 
zrobić coś dobrego dla tego regionu. Podkreślił, że potrzebna jest 
współpraca poza płaszczyzną polityczną. Wspólnie debatowano 
nad tym, jak turystycznie wypromować ziemię olkuską i zasoby 
przyrodniczo-kulturowe tej ziemi.

W dalszym ciągu zebrania dyskutowana była kwestia znalezienia 
miejsca dla cennych eksponatów znajdujących się w Muzeum Gór-
nictwa Rud w Bukownie, w związku z likwidacją Zespołu Szkół 
„Skałka”. Zebrani jednogłośnie stwierdzili, iż na ziemi olkuskiej 
powinno powstać muzeum regionalne. Istotnym punktem debaty 
okazał się również temat badań archeologicznych w Hutkach. Kilka 
lat temu odnaleziono na terenie piaskowni w Hutkach belkę jodłową 
obrobioną ludzką ręką datowaną na 5000 lat! Może to być przyczy-
nek do rewizji dotychczasowych poglądów na datowanie przemysłu 
górniczego na tych ziemiach.

W dalszym ciągu dyskusji Prezes Józef Niewdana wspomniał także 
o wydaniu przez Stowarzyszenie dwutygodnika, w którym chcemy 
pisać o tym, co nam ucieka i co należy zatrzymać. 

Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy przyjęło sobie za cel na 
2015 rok realizację następujących działań w zakresie:
1. Promocji edukacji ekologicznej i badań naukowych,
2. Współudziału przy wydawaniu dwutygodnika  Gwarek dodatek 

regionalny -Kraina Białej Przemszy,
3. Aktywnego udziału w monitoringu zjawisk powierzchniowych 

związanych z przyszłymi podtopieniami po zatopieniu kopalni 
Pomorzany,

4. Wydanie albumów i przewodników w miarę możliwości finan-
sowych,

5. Druku kalendarza na 2016 rok,
6. Kontynuacji badań archeologicznych w Hutkach,
7. Organizacji konferencji popularnonaukowej dotyczącej Krainy 

Białej Przemszy,
8. Udziału w próbach udostępniania starych robót górniczych w rejo-

nie Olkusza,
9. Wydania folderu informacyjnego o Stowarzyszeniu Szansa Białej 

Przemszy,
10. Rozwoju Muzeum Wody.

Po głosowaniu zaakceptowano wymienione wyżej propozycje. Na 
zakończenie spotkania Prezes Józef Niewdana podziękował wszystkim 
za udział w zgromadzeniu.     

 v Monika Benduch, Przemysław Reinfus

WALNE ZGROMADZENIE „SZANSY BIAŁEJ PRZEMSZY”
W ubiegły czwartek, tj. 21 maja 2015 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu od-
było się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy. Raz do roku Zarząd Główny 
Stowarzyszenia spotyka się z Członkami i podsumowuje całoroczny dorobek Stowarzyszenia.

Józef Niewdana przedstawia sprawozdanie z działalności stowarzyszenia  
(fot. Przemysław Reinfus)

Janusz Bargieł i Józef Niewdana (fot. Przemysław Reinfus)

Robert Bąbka i Janusz Bargieł (fot. Przemysław Reinfus)
Od lewej Włodzimierz Smółka, Józef Niewdana i Krzysztof Dudziński  

(fot. Przemysław Reinfus)
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Gerwazy rozglądał się czujnie na boki czy aby jego dzieciom nie 
grozi żadne niebezpieczeństwo. Natomiast one beztrosko poszu-
kiwały czegoś do jedzenia.
- Jestem głodna – rzekła Balbina do swoich braci.
- Przecież dopiero co jadłaś jagody – odparł starszy z braci, Marceli.
- Tak, wiem. Ale to było bardzo dawno temu.
- Pięć minut to dla ciebie dawno? 
- Nic na to nie poradzę, że szybko rosnę – wtrąciła Balbina i pobie-
gła w kierunku buków z nadzieją, że znajdzie tam coś pysznego 
pośród opadłych liści.
Nagle Gerwazy zatrzymał się, gdyż do jego uszu dotarł czyjś 
szloch. Na początku nie mógł zobaczyć kto tak płacze, aż w końcu 
dostrzegł jakiś ruch w krzewinach.
Cała czwórka pobiegła w kierunku skąd według nich dobiegał płacz.
Jak się okazało, była to ich sąsiadka – Helena.
- Dzień dobry Helenko. Czemu płaczesz? – zapytał troskliwie 
Gerwazy.
- Witaj Gerwazy. To przez Mieczysława. – odparła lisica.
- Co on takiego zrobił? – wtrącił Rudolf, który od razu chciał 
wszystko wiedzieć, gdyż z natury był bardzo ciekawski.
- Wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy z Henrykiem idealne miejsce 
na norę nieopodal rzeki. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby tam 
zamieszkać. Cisza, spokój i przede wszystkim daleko od siedzib 
ludzkich – tłumaczyła Helena.
- To przecież same powody do radości, a nie do smutku – stwierdził 
Gerwazy, który zawsze logicznie podchodził do wszystkich spraw.
- Tak, masz rację drogi sąsiedzie. Tak było. Ale niedaleko nas 
wprowadził się Bóbr Mieczysław. Wybudował tamę na rzece 
powyżej naszego domu, woda wylała na brzeg i zalała nam norę. – 

opowiedziała pokrótce Helena i ponownie pogrążyła się w płaczu.
- Nic się nie martw moja droga. Nie zostawimy cię w potrzebie. 
Pójdziemy tam i zobaczymy czy nie uda nam się jakoś zaradzić. 
– odparł radośnie dzik.
Na jej twarzy pojawił się cień uśmiechu i wszyscy razem udali się 
w kierunku nory Heleny.
Po niespełna pół godziny dotarli na miejsce. Henryk – mąż Heleny 
- siedział zasępiony i wpatrzony w ziemię. Na widok gości nieco 
się rozchmurzył.
- Witaj Henryku. Jak się masz? – wesoło zapytał dzik.
- Jak widzisz Gerwazy. Zobacz jak to wszystko wygląda. Pełno 
wody wszędzie. Jak tutaj mieszkać? – zasępił się Henryk ponownie.
- Nie martwcie się przyjaciele. Nie zostawimy was w potrzebie. 
Razem na pewno coś wymyślimy.
- My wam też pomożemy – rzekł Marceli.
- Dziękujemy wam bardzo. Nie wiem jak się wam odwdzięczymy 
– stwierdziła Helena.
- Po to są przyjaciele, żeby sobie pomagać – odparł Gerwazy.
Wszyscy zebrali się wkoło i radzili co należy uczynić by z nory 
pozbyć się wody. Dzień chylił się ku zachodowi, gdy nagle Gerwazy 
wstał jak rażony piorunem.
- Wiem co należy zrobić! – rzekł.
- Co takiego? No mów! – odparł Henryk niecierpliwie.
- Musimy nieopodal nory, tam gdzie jest niżej, wykopać głęboki 
rów. Wtedy cała woda z nory zejdzie i będzie w niej już sucho. – 
rzekł Gerwazy. Dumny, że wpadł na tak genialny pomysł.
- Ależ tak! To wspaniały pomysł. – ucieszyła się Helena.
- Zabierzemy się do roboty z samego rana. Teraz idziemy spać, 
żeby rano mieć siły do pracy. – stwierdził Henryk

Wszyscy ułożyli się do snu, nie mogąc się doczekać poranka. 
Ranek następnego dnia okazał się piękny. Słońce wesoło świeciło 
na niebie i ogrzewało swymi promieniami mieszkańców lasu.
- Dzień dobry przyjaciele! Gotowi do działania? – rzekł dziarsko 
Gerwazy.
- Zwarci i gotowi – odparł wesoło Henryk
- No to do roboty moi drodzy. – rzekła Helena i cała szóstka przy-
jaciół zabrała się do pracy.
Lisy łapami kopały w ziemi, a dziki ryły przy okazji znajdując 
coś do jedzenia. Z godziny na godzinę dół był coraz głębszy. Pod 
wieczór był na tyle głęboki, że cała woda z nory znalazła się w nim.
- Udało się! – ucieszyła się Helena.
- Mówiłem wam, że razem można wiele zdziałać. – odparł Gerwazy
- Jak mamy wam dziękować za pomoc? – spytał Henryk
- Nie musicie dziękować. Każdy na naszym miejscu zrobiłby to 
samo. – rzekł dzik
- Dziękujemy wam przyjaciele – odparły lisy i udały się naprawiać 
swój dom.
Tak oto zakończył się dzień naszych drogich dzików. Słońce zaszło, 
a Kraina Białej Przemszy z powrotem pogrążyła się w błogim śnie.   

ciąg dalszy nastąpi

 v Przemysław Reinfus

PRZYRODA DLA NAJMŁODSZYCH

„PRZYGODY DZIKA GERWAZEGO...  
CZYLI O CZYM SZUMIĄ LASY W KRAINIE BIAŁEJ PRZEMSZY”

Budził się kolejny letni dzień w dolinie Białej Przemszy. Pstrągi w rzece wesoło poszukiwały jedzenia, 
a kwiaty na brzegu rozchylały swe kielichy w kierunku promieni słońca. Spośród drzew wyłoniły się niespo-
dziewanie cztery sylwetki dzików. Gerwazego oraz trójki jego dzieci: Marcelego, Rudolfa i Balbiny.

CZ. 1 „POWÓDŹ”

JAKOŚĆ OLKUSKIEJ WODY
Czy wiesz, że dostęp do czystej wody jest prawem człowieka? Wiesz jak ocenić, czy woda, którą pijesz, faktycznie jest dobrej jako-
ści? Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie tego we własnym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010 r. reguluje 
kwestię jakości wody przeznaczonej do spożycia w Polsce. Według 
tego dokumentu „woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli 
jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów 
w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludz-
kiego, wszelkich substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych”. Z tej 
właśnie ustawy możemy się dowiedzieć, na podstawie jakich cech 
i wskaźników (fizycznych, chemicznych i organoleptycznych) określa 
się przydatność wody do spożycia. Jest wiele wskaźników, jednak 
my odniesiemy się dziś tylko do tych, które można sprawdzić bez 
wychodzenia z domu i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, 
który znajdziemy np. w Olkuskim Laboratorium Badania Wody 
i Ścieków przy ul. Wspólnej 2a. 

Takie wskaźniki nazywamy organoleptycznymi, czyli możliwe do 
oceny przy pomocy ludzkich zmysłów. Do cech organoleptycznych 
wody zaliczamy mętność, barwę, zapach i smak. Zgodnie z ustawą 
wskaźniki są w normie, gdy są „akceptowalne przez konsumentów 
i bez nieprawidłowych zmian”. A oto jakie nieprawidłowe zmiany 
możemy zauważyć w wodzie:

MĘTNOŚĆ
Woda do picia powinna być przejrzysta. Mętna staje się wtedy, gdy 

znajdują się w niej stałe cząsteczki trudno rozpuszczalnych w wodzie 
substancji organicznych lub nieorganicznych. Mogą to być na przykład 
drobinki iłu i gliny, plankton albo wytrącone związki metali. Woda 
wodociągowa może być początkowo mętna, ale po chwili staje się 
przejrzysta. Jest to spowodowane obecnością pęcherzyków powietrza 
i nie świadczy o jej złej jakości. Najlepiej więc nie sprawdzać wody 
od razu po nalaniu do szklanki, a dopiero po chwili. 

BARWA 
Woda wysokiej jakości powinna być bezbarwna. Zmianę koloru 

wody mogą powodować substancje organiczne jak na przykład żywe 
organizmy planktonowe (kolor zielony), humus lub martwe szczątki 
roślinne (barwa żółta, pomarańczowa, brunatna, rdzawa, brązowa, 
czasami czarna). Także nadmiar żelaza lub manganu może zabarwić 
wodę na żółto lub brązowo, z kolei obecność siarki powoduje barwę 
niebieską, a siarkowodoru – szmaragdową. 

ZAPACH 
Najlepiej jeśli woda nie posiada wyraźnego zapachu. Dopuszcza 

się słabe zapachy naturalne, zwane roślinnymi – ziemi, trawy, 
siana, mchu, torfu, kwiatów – o ile nie są odrzucające. Woda pitna 
nie powinna natomiast mieć zapachu pochodzenia nienaturalnego 
(specyficznego) np. nafty, benzyny, smoły ani żadnej innej woni, 
określanej często jako zapach chemiczny. 

SMAK 
Woda, którą pijemy, powinna mieć lekko odczuwalny i neutralny 

smak, to znaczy nie potrafiący się określić jako słony, gorzki, kwaśny 
ani słodki. W zależności od zawartych w wodzie substancji może 
ona mieć także delikatny posmak (np. metaliczny, mdły, rybi itp.)

W żadnym wypadku natomiast woda pitna nie powinna mieć 
wyrazistego, łatwego do opisania smaku, szczególnie, podobnie jak 
w przypadku zapachu, określanego jako chemiczny.

Warto zwracać uwagę na stan naszej wody, ponieważ każda zmiana 
w jej wyglądzie, zapachu czy smaku może wskazywać na niekorzystne 
zmiany. Wszelkie problemy z jakością naszej „kranówki” prosimy 
o zgłaszanie Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Olkuszu pod bezpłatnym alarmowym numerem telefonu 994. 
Jeżeli nasi pracownicy nie stwierdzą nieprawidłowości, możliwe, 
że problem leży w naszej domowej instalacji. 

 v Alfred Szylko 

NA KONIEC KILKA FAKTÓW I MITÓW:

CHLOR W WODZIE KRANOWEJ JEST SZKODLIWY 
Chlor jest środkiem dezynfekującym i gwarantem  

mikrobiologicznego bezpieczeństwa wody.  
Stosowane w wodzie kranowej dawki chloru  

nie mają szkodliwego działania
MIT

W „KRANÓWCE” SĄ MINERAŁY.
Woda z olkuskich kranów jest czysta i zdrowa,  

a dodatkowo posiada liczne minerały (ponad 600 mg  
składników mineralnych w 1 litrze) w tym biopierwiastki 

takie jak wapń, żelazo, fluor, cynk i magnez.    
FAKT

TWARDA WODA MA NIEKORZYSTNY WPŁYW  
NA ORGANIZM

Średnio twarda woda – taką posiadają Olkuskie Wodociągi – 
jest uciążliwa dla sprzętów gospodarstwa domowego,  

ale równocześnie zawierając większe ilości takich  
biopierwiastków jak magnez czy wapń może mieć bardzo 

pozytywny wpływ na zdrowie. 
MIT
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Sprzątanie świata dla większości z nas kojarzy się z poprzednim 
systemem, kiedy to ku chwalę Polski Ludowej tłumy młodzieży 
sprzątały okolice szkoły, osiedla, lasy. Mimo że moda na to 
wydarzenie umiera w podobnym tempie jak słupki poparcia dla 
partii odwołującej się do tych czasów, warto pochylić się nad 
tym pomysłem. Większość z nas w najbliższej okolicy naszych 
mieszkań czy domów posiada teren, który od dawna bardziej 
przypomina śmietnisko, niż miejsce, w którym warto spędzić 
czas. Czy jest to okoliczny lasek, czy staw, można łatwo zmobi-
lizować nie tylko siebie, ale i dzieci czy sąsiadów do wspólnego 
posprzątania terenu. Oczywiście każdy może napisać w tym 
momencie, że od tego są służby miejskie, ale dlaczego nie można 
połączyć na przykład weekendowego spaceru z nauką ekologii. 
Ręczę, że każdy młody człowiek zbierający z rodzicami śmieci, 
w przyszłości zastanowi się dwa razy, zanim rzuci na ziemię opa-
kowanie po lodach, czy w przyszłości opakowania z okolicznych 
barów typu fast-food przez okno samochodu. Ponadto jak miło 
byłoby sfotografować się z rodziną, na tle stawu bez pływającej 
niczym wynurzony U-Boot, puszki po napoju w tle. 

Segregacja śmieci. Mimo wielkich tablic instruktażowych na 
śmietnikach mała liczba mieszkańców stosuje się do tej powszech-

nej na zachodzie praktyki. I trudno się dziwić… praktycznie 
kampania informacyjna polega na tym, że należy segregować 
śmieci, i tyle. Oczywiście można w tym fragmencie rozpisywać 
się jak większość z naszych śmieci otrzymuje „nowe życie”, ale 
nie w tym rzecz. Trudno zmobilizować mieszkańca pochłoniętego 
życiem codziennym, żeby segregował każdy artykuł który wyrzu-
ca do śmieci. Chcę podkreślić jednak, że coraz większa liczba 
mieszkańców przeważnie z domów jednorodzinnych, naprawdę 
przykłada się do ochronny środowiska, ale to wciąż w mojej ocenie 
kropla w morzu potrzeb. 87% odpadów jest w Polsce składowa-
nych na wysypiskach śmieci, a średnia europejska to 47%. Tak że 
widoczna jest przepaść jaka dzieli nas pod względem segregacji 
odpadów od innych krajów UE.  Należy również wspomnieć jak 
z problemem radzą sobie na przykład Irlandczycy, którzy w spe-
cjalnych miejscach przyjmują, a następnie ważą przywiezione 
przez mieszkańców odpady, aby później przyznać punkty, za 
które można co jakiś czas wybrać sobie nagrodę (przeważnie 
kupony pieniężne do sklepów partnerskich czy sprzęt AGD), co 
warto podkreślić w większości to prywatne biznesy.  

Dlaczego warto oszczędzać wodę pisałem szerzej w innym 
artykule. Pragnę jednak jeszcze raz zaznaczyć, jak ważne jest 

racjonowanie wody w szczególności w naszym kraju który jest 
jednym z najbardziej ubogich w zasoby wody pitnej w Europie. 
Ponadto czy jesteśmy świadomi jakie ryzyko wiąże się z trakto-
waniem toalety jako łazienkowego kosza na śmieci? Temat ten 
jest bardzo ważny w kontekście ochrony środowiska i gospodarki 
wodno-ściekowej. Od najmłodszych lat należy uświadamiać jak 
pracuje oczyszczalnia ścieków. Najlepszym rozwiązaniem jest 
stworzenie ścieżki edukacyjnej na wyżej wymienionym obiekcie, 
aby w praktyce pokazać uczniom, ale również i starszym miesz-
kańcom, co dalej dzieje się z ściekami, aby nie zanieczyszczały 
okolicznych rzek i zbiorników wodnych.

Podałem w tym artykule według mnie podstawowe informacje 
związane z ochroną środowiska w naszym najbliższym otoczeniu. 
Nie ukrywam, że sam będę promował pro-ekologiczne wydarzenia 
i rozwiązania, które pozwolą na przekazanie naszego wspólne-
go dobra dla przyszłych pokoleń, w jak najlepszym stanie. Nie 
pozwólmy, żeby przyszłe pokolenia obarczyły nas winą za coś, 
co już nie można naprawić, a niestety zrównoważony rozwój 
naszej planety jest priorytetem.     

 v Mateusz Kamionka

Ponadto nie okłamujmy się, przy wyżej wymienionych atrak-
cjach nie jesteśmy w stanie konkurować na rynku turystycznym. 
Moim skromnym zdaniem jednak jest mała luka do zagospodaro-
wania, jeśli przyjmiemy tezę, że nie nastawiamy się na turystów 
bezpośrednio przyjeżdżających do Krakowa, (czyli tych przyby-
wających, samolotem, pociągiem czy autobusami) a tych, którzy 
wybierają własne środki transportu. Nawet potencjalnie, osoba 
chcąca odwiedzić Olkusz może wybrać przejazd np. busem, ale 
i tak jest skazana na powrót maksymalnie ostatnim połączeniem. 
Ponadto na ulicach Krakowa nie oferuje się turystom wycieczki do 
Olkusza, natomiast oferta do innych miejsc jest, aż nadto widoczna. 

Jeśli pochylamy się już nad turystami zagranicznymi, powinni-
śmy pomyśleć nad strategią, która zachęci do wizyty w Olkuszu 
osoby, które przez nasze miasto wybierają się właśnie do stolicy 
Małopolski. Chodzi mi przede wszystkim o turystów z rodzinami, 
również o backpackersów (podróżujących z plecakami), moto-
cyklistów oraz osób podróżujących camperami (samochodami 
typu camper czy przyczepami campingowymi). W Powiecie 
praktycznie nie ma miejsca, które zakwalifikowaliśmy jako 
profesjonalne sezonowe pole namiotowe, gdzie turyści mogliby 
zatrzymywać się swoimi „domami na kółkach” oraz dla tych, 
którzy chcą rozłożyć np. namiot podczas wycieczki po naszym 
regionie. Właśnie do turystów ceniących sobie relaks i spokój, 
Olkusz powinien wystosować swoją ofertę, promować okolice jako 
bazę wypadową na wycieczki rowerowe do Ojcowa, Ogrodzieńca, 
Rabsztyna, a zarazem na całodniową wycieczkę do Oświęcimia, 
Wieliczki czy Krakowa, ale bez drogiego noclegu czy szansy 
utknięcia w wielogodzinnych korkach.

Oczywiście rozumiem, że pomysł ten nie przyniósłby w pierw-
szym roku swojej działalności niesamowitego sukcesu, natomiast 
środowiska, które wymieniłem tworzą swoją społeczność, mają 
swoje fora i strony internetowe poświęcone tej tematyce. Pewna 

rozpoznawalność Olkusza mogłaby niezaprzeczalnie wzrosnąć. 
Jeśli oferta naprawdę byłaby fachowo przygotowana i wypromo-
wana w środowisku. 

Również pragnę podkreślić, że miejsce do tego przygotowane, 
dozorowane, z sanitariatem, energią elektryczną, Wi-Fi, miejscem 
na namiot i grill, mogłoby służyć zarówno mieszkańcom Olkusza, 
jak i nawet aglomeracji Śląskiej czy stolicy Małopolski. Jest duża 
liczba mieszkańców, (mówiąc slangiem młodzieżowym „bloker-
sami”) nawet olkuszan, którzy nie mają możliwości wyjazdu do 
rodziny czy znajomych na wieś i chętnie zaplanowaliby swoje 
sobotnie grillowanie (typu barbecue, w skrócie BBQ) w miej-
scu do tego wyznaczonym, nie na dziko w lesie, tylko legalnie, 
w grupie znajomych. Jak wyglądałoby takie pole? Oczywiście 
chodzi o miejsce na grill, prysznice, toalety, wiaty biesiadne, plac 
zabaw dla dzieci, a może i siłownia na powietrzu czy całoroczne 
stoły do ping-ponga… Pomysłów naprawdę, może być mnóstwo, 
aby zagospodarować takie miejsce: plenerowe letnie festiwale, 
koncerty, które mogłyby być parodniowe, zloty, rekonstrukcje 
historyczne. 

Oczywiście nasuwają się dwa podstawowe zapytania, kto ten 
pomysł może sfinansować i gdzie można by stworzyć taki obiekt. 
Uważam, że odpowiednim miejscem byłyby okolice zamku 
w Rabsztynie lub tereny na drodze z Olkusza do Klucz, ale i inne 
potencjalne działki mogłyby się wspaniale nadawać (zależy od 
planu zagospodarowania). A kto za to zapłaci? Pozyskać środki 
można z funduszy zewnętrznych na rozwój turystyki, ale pomysł 
może również oczywiście zrealizować prywatny podmiot.

W Olkuszu, według mnie, brakuje takiego miejsca, które 
przy odrobinie pracy mogłoby stać się wizytówką naszego 
pięknego regionu.      

 v Mateusz Kamionka

PO PIERWSZE EKOLOGIA!

SZANSA NA NOWYCH TURYSTÓW?

Pewne chińskie przysłowie mówi: "Jeśli myślisz rok naprzód - sadź ryż. Jeśli myślisz 10 lat naprzód - sadź drzewo. Lecz jeśli myślisz 
100 lat naprzód - ucz ludzi”. Trudno nie zastosować tego trafnego aforyzmu do współczesnej edukacji ekologicznej w naszym 
kraju. Edukacja ekologiczna nigdy nie stanowiła widocznego priorytetu w systemie szkolnictwa, mimo że jest ona obecna de iure 
w systemie nauki szkolnej, tylko prawdziwie zainteresowani tematem nauczyciele potrafią zbudować świadomość ekologiczną 
u młodego pokolenia. Nie należy traktować problemu lokalnie, co pragnę podkreślić, a globalnie. W całym kraju trudno o innowa-
cyjne zajęcia z ochrony środowiska, które naprawdę zaszczepiłyby pozytywne wzorce u młodzieży. Jednym z podstawowych problemów jest, 
może nie tyle teoretyczna nauka w szkole, co możliwość praktycznego zastosowania teorii w życiu codziennym. Ale nie pragnę pisać tylko 
o uczniach, każdy z nas może zrobić coś dla swojej małej ojczyzny.

Region olkuski ma niezaprzeczalnie ogromny potencjał turystyczny. Miasto ze swoimi zabytkami, unikalnymi muze-
ami na skalę kraju, zamkiem w Rabsztynie, piękną otaczającą nas przyrodę i wieloma innymi pobliskimi atrakcjami. 
Wszystko tworzy nieporównywalną atmosferę spędzania wolnego czasu. Niestety nasz region nie może konkuro-
wać z atrakcjami województwa. Statystyczny turysta, który odwiedza nasz region, automatycznie wybiera Kraków 
jako jedną z perełek środkowo-europejskich, następnie zwiedza kopalnię soli w Wieliczce, która jest znakomicie 
skomunikowana z centrum Krakowa, dalej odwiedza niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz i na koniec na chwile odpo-
czynku, odwiedza Zakopane. Na Olkusz już nie starcza czasu.

Turyści pod murami zamku w Rabsztynie  
(fot. Przemysław Reinfus)

Turyści na szlaku (fot. Przemysław Reinfus)
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Poziomo:

1-B) plener, widok.

1-P) powoduje wżery w metalu.

2-I) jedna z organizacji pozarządowych w 
Olkuszu skupiająca młodzież.

3-A) marka znanego mydła.

3-N) potocznie nazywana akacją.

4-B) Michael…- znany piosenkarz.

4-J) pomieszczenie dla zwierząt domowych.

5-A) tytuł horroru Stephena Kinga.

5-P) popisy zręcznościowe kowbojów we 
władaniu lassem, ujeżdżaniu dzikich koni itp.

6-H) silna emocja, wstrząs psychiczny, 
wywołany jakimś gwałtownym przeżyciem.

6-M) śląska gra w karty.

7-D) nie boli od przybytku.

8-A) symbol chemiczny sodu.

8-H) samica misia.

9-B) najdłuższa rzeka Polski.

10-R) Złote…lub leśne.

11-A) jare lub…- rodzaj zboża.

11-G) badacz jaskiń.

12-R) 60 sztuk.

14-A) nasz duży ślimak.

14-P) termin muzyczny oznaczający: silnie, 
głośno.

16-K) graniczy z Polską od wschodu.

17-A) miejscowość z zamkiem niedaleko 
Olkusza.

17-S) może być trzonowy lub siekacz.

18-H) modna fryzura w latach 70. XX w.

18-M) „Mona…”, słynny portret.

19-A) japońska firma produkująca motocykle 
lub instrumenty muzyczne.

19-R) miejsce walki bokserów.

21-A) niejedne w sądzie lub archiwum.

21-F) przodek bydła domowego.

21-J) lekarz Karola IX, słynny astrolog.

Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 13 utworzą rozwiązanie.

Pionowo:

A-13) płowa lub gruba.

B-1) Polskie Towarzystwo Turystyczno-…

D-1) wśród Indian.

D-9) „…Galaxy S6” – model smartphonè a.

D-17) rozpiętość głosu śpiewaczki.

F-1) „Czarnoksiężnik z Krainy…” – powieść 
dla dzieci autorstwa L. Franka Bauma.

F-4) płynie przez Bukowno.

F-14) 1/100 dolara.

F-19) „rozebrany” obraz.

H-6) rzeka w Bieszczadach.

H-11) od spodni lub klinowy.

H-17) punkt na sferze niebieskiej 
przeciwległy zenitowi.

I-1) jedna z kart w talii.

J-1) mały, barwny ptak rybożerny.

J-11) Stanisław…- autor m.in. „Solarisa”.

K-16) niezidentyfikowany obiekt latający.

K-20) rywal PiS.

L-1) Natury lub Abrahama.

L-10) grzyb lub gruchający mały ptak.

M-4) Lech, Czech i…

M-18) służy do podpalania na odległość 
ładunków materiałów wybuchowych.

N-1) biała na brzozie.

N-10) Przylądek Ziemi Ognistej.

N-15) przyjaciel Stasia i Nel.

O-18) płynie przez Oświęcim i Żywiec.

P-1) …Lewandowski, piłkarz.

R-7) pies z załogi „Rudego”.

R-14) były zespół Agnieszki Chylińskiej.

R-19) kwas rybonukleinowy.

S-1) odmiana buddyzmu.

T-3) znana szwedzka firma meblowa.

U-7) zimowa stolica Polski.

U-17) myśliwska potrawa z kapusty.
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Już w starożytności łabędzia wiązano z muzyką, gdyż wierzono, że 
ptak ten przed śmiercią wydaje melancholijny i melodyjny krzyk. Dosko-
nale ujął to Adam Asnyk w wierszu „Łabędzi śpiew”, w którym pisze:

Na cichej powierzchni fal 
Łabędzie pieśni słuchały, 

Myśląc, że jeden z ich grona 
Przedśmiertny wylewa żal,  
Gdyż ona, jak łabędź biały, 

Co z pieśnią, zraniony, kona, 
Śpiewała wśród cichych fal. (…)

W czasach Pliniusza, łabędzia kojarzono z Apollem i muzami, 
zwłaszcza z Erato – opiekunką poezji miłosnej i muzyki. Wierzono, 
że ptak ten jest atrybutem greckiego boga, który co rok wyruszał do 
krainy Hyperborejów na dalekiej Północy na wozie zaprzężonym 
w łabędzie i na nim też wracał na Olimp.

Łabędziami nazywano pozostających w służbie Muz poetów, którym 
przypisywano też zdolności profetyczne (przewidywanie przyszłości) 
– stąd miano wieszczów.

Symbolikę łabędzia wykorzystał Juliusz Słowacki kiedy był na 
emigracji w Szwajcarii. Porównał się do wędrującego na północ 
Apolla, wykorzystując fakt, że droga do Polski prowadziła właśnie 
w tym kierunku: 

Skąd pierwsze gwiazdy na niebie zaświecą, 
Tam pójdę, aż za ciemnych skał krawędzie. 

Spojrzę w lecące po niebie łabędzie, 
I tam polecę, gdzie one polecą.

Wielbiciele malarstwa mogą podziwiać te piękne zwierzęta m.in. 
na obrazach Jana Asselijna „Zagrożony łabędź” z 1650 r. czy też 
Filippino Lippiego „Alegoria Muzyki” z około 1500 r.

Jeśli znajdziecie Państwo chwilę wolnego czasu na spotkanie z przy-
rodą to zapraszam serdecznie do Sławkowa na podziwianie łabędzi. 

 v Przemysław Reinfus

GAWĘDY PRZYRODNICZE (2): ŁABĘDŹ NIEMY
Kraina Białej Przemszy jest regionem, w którym występuje wiele gatunków ptaków. Najbar-
dziej charakterystycznym i rzucającym się w oczy jest łabędź niemy, którego spotkać można 
m.in. na zbiorniku wodnym w Sławkowie. Ten piękny ptak o śnieżnobiałych piórach jest jed-
nym z najcięższych ptaków latających.

Rodzina łabędzi czeka na przejście jezdni w Sławkowie (fot. Józef Niewdana)

Młody łabędź na zbironiku wodnym w Sławkowie  
(fot. Przemysław Reinfus)

Łabędź niemy (fot. Przemysław Reinfus)

Prowadzona w tym czasie badania naukowe wykazały niezaprzeczal-
ną odrębność przyrodniczą i krajobrazową zlewni Białej Przemszy.
Przyczyn odmienności należy szukać w budowie geologicznej tego 
rejonu. Georóżnorodność ukształtowała się setki milionów lat temu.
Dzięki procesom geologicznym, które tutaj zachodziły, wytworzyły 
się bogate złoża rud cynku, ołowiu z domieszką srebra. Eksploata-
cja i przeróbka tych złóż stanowiła co najmniej przez 10 wieków 
o rozwoju gospodarczym całego regionu śląsko-krakowskiego. 
W schyłkowej fazie zlodowacenia Odry zaczęła się kształtować 
dzisiejsza sieć rzeczna tego obszaru oraz rzeźba powierzchni. 
Powstał w tym okresie jeden z najciekawszych odcinków Białej 
Przemszy - jej przełom między Okradzionowem a Sławkowem. 
W centralnej części Krainy Białej Przemszy powstało olbrzymie 
zagłębienie wypełnione kilkudziesięciometrową serią piasków. 
Jest to właśnie obecna Pustynia Błędowska.  
W Krainie Białej Przemszy, jak nigdzie indziej w kraju można 
prześledzić długotrwałe, wzajemne relacje człowieka i przyrody.
Z uwagi na stosunkowo łatwy dostęp do bogatych złóż kruszców 
rozwinęło się tu górnictwo i hutnictwo ołowiu i srebra. Doprowa-
dziło to do znacznej koncentracji ludzi i zwierząt na stosunkowo 
niewielkim obszarze.
Sięgnięcie po łatwo dostępne zasoby energetyczne węgla kamien-
nego w zachodniej części zlewni Białej Przemszy zapoczątkowało 
serię przemian określonych jako rewolucja przemysłowa.
Początkowo węgiel stosowany był do wytopu cynku co ponownie 
ożywiło gospodarkę Krainy Białej Przemszy. Ożywienie to doty-
czyło zwłaszcza dawnych ośrodków górnictwa w okolicach Olkusza, 
Bolesławia i Sławkowa. W tym czasie od podstaw rozwinął się 
ośrodek górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa cynku nazywany 
Zagłębiem Dąbrowskim.
Istniejące w Krainie Białej Przemszy duże zasoby dobrze wysorto-
wanych przez rzeki lodowcowe piasków sprawiły, że zlokalizowano 
tu ich największe pola eksploatacyjne. 
W dolinach Białej Przemszy i jej dopływów zachowały się rozle-
głe fragmenty lasów łęgowych, olsów, a nawet torfowisk i borów 
bagiennych.
Naturalny charakter mają także buczyny, których kompleksy 
utrzymują się na wapiennych wzgórzach, zwłaszcza w strefie 
wychodni wapieni triasowych i jurajskich. Niewielka część tych 
zbliżonych do naturalnych ekosystemów została już objęta ochro-
na jako rezerwaty przyrody - Góra Chełm, Ruskie Góry, Dolina 
Żabnika i Michałowiec. Rezerwat Michałowiec oraz buczyny koło 
Jaroszowca, z uwagi na rosnące tam liczne populacje storczyków, 
zostały uznane za obszar ochrony europejskiego dziedzictwa 
przyrodniczego w ramach programu Natura 2000.
Na północy Krainy Białej Przemszy w gminach Klucze i Wolbrom 
jest obszar Natura 2000 o nazwie Ostoja Środkowo-Jurajska.
Pustynia Błędowska wraz z przylegającą doliną Białej Przemszy 
objęte są również formą ochrony Natura 2000. 
Warto zauważyć, że dostrzegając potrzebę ochrony kształtujących 

się spontanicznie interesujących ekosystemów na terenach poeks-
ploatacyjnych i składowiskach odpadów pogórniczych, samorządy 
lokalne tworzą na takich terenach użytki ekologiczne lub zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe. Przykładem są ustanowione użytki 
ekologiczne na terenie Dąbrowy Górniczej (Źródliska w Zakawiu), 
Bolesławia (stanowisko pleszczotki górskiej) itp. 
Oprócz krajobrazu przyrodniczego Kraina Białej Przemszy ma 
bardzo bogaty krajobraz kulturowy.
Do chwili obecnej jest to bogaty krajobraz zagospodarowania 
górniczego i hutniczego. Niestety złoża cynku i ołowiu są już 
wyeksploatowane i zbliża się nieuchronnie koniec likwidacji gór-
nictwa, a prawdopodobnie w przyszłości również hutnictwa metali 
kolorowych. Zaczynają znikać kopalnie, zakłady przetwórcze, obiek-
ty hutnicze. Jedne zrównywane są z ziemią, inne przekształcane 
w sposób barbarzyński zmieniają swoje przeznaczenie. Niektóre 
tylko szczęśliwie trafiwszy na odpowiednich ludzi zachowują dziś 
swoje piękno zamknięte w formach tamtych czasów. 
Z drugiej strony znaczna część mieszkańców ziemi olkuskiej straci 
pracę i warunki do egzystencji.
Proponujemy utworzenie przestrzennego żywego muzeum gór-
nictwa i hutnictwa. Po odpowiednim zagospodarowaniu obiektów 
przemysłowych można będzie stworzyć między stolicami Mało-
polski i Śląska obszar gdzie można będzie przyjechać, zamieszkać, 
zwiedzić, zabawić się i dobrze zjeść. Zwiedzanie obiektów można 
będzie połączyć z odpoczynkiem i zwiedzaniem atrakcyjnych tere-
nów przyrodniczych ukierunkowanych na sezonowe ciekawostki 
zgodnie z kalendarzem fenologicznym.
Tą drogą wielu mieszkańców może znaleźć tutaj zatrudnienie bez 
tworzenia "ziemi wyludnionej" z powodu likwidacji zakładów.
Proponujemy umieszczenie na liście typowanych potencjałów 
Małopolski Zachodniej tematu "Rewaloryzacja turystyczna w per-
spektywie 2020 roku Krainy Białej Przemszy - Przyroda i człowiek". 
Jako kierunki rewitalizacji sugerujemy:
- udostępnianie ciekawych przyrodniczo zakątków Krainy Białej 
Przemszy. Dotyczy to obszarów: Jurajskich Parków Krajobrazo-
wych, Natura 2000, rezerwatów, użytków ekologicznych. Tereny te 
będą promowane m.in. w "Przewodniku dla miłośników przyrody 
i kultury w Krainie Białej Przemszy" przygotowywanym przez 
Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy,
• współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi w zakresie 

przewodnictwa po okolicznych ciekawostkach przyrodniczych,
• rozwój ogólnodostępnych użytków ekologicznych we współpracy 

z lokalnymi samorządami,
• promocje piękna lokalnej przyrody w wydawnictwach kalenda-

rzowych, albumowych, broszurach,
• daleko idąca współpraca z placówkami oświatowymi w Krainie 

Białej Przemszy w zakresie edukacji o lokalnej przyrodzie, 
różnego rodzaju konkursy, gry komputerowe,

• budowa parku naturalnego z miejscami rekreacji i zabaw,
• dokonywanie zabiegów w terenach ciekawych przyrodniczo dla 

utrzymania niektórych ciekawych roślin i obiektów przyrody 
nieożywionej (okresowe odlesianie, wypas bydła itp.)

• budowa zbiorników wodnych i udostępnienie dla turystyki oto-
czenia cieków wodnych,

• współpraca z Nadleśnictwami przy wyznaczaniu szlaków wędró-
wek i udostępniania w lasach miejsc pamięci narodowej,

• zachowanie górniczo-hutniczego krajobrazu kulturowego Krainy 
Białej Przemszy dotyczy to głównie powiatu olkuskiego gdzie 
w najbliższej przyszłości zostanie zakończona eksploatacja rud 
cynku i ołowiu.

Należałoby wytypować obiekty budowlane pogórnicze i pohutnicze, 
które mogłyby być przeznaczone na pełnienie funkcji turystyczno-
-pobytowych itp.
Ponadto należy zachować część typowych obiektów jak hałdy, 
odkrywki, wyloty sztolni, wieże szybów, tereny średniowiecznych 
robót górniczych dla możliwości zwiedzania.
W dalszej przyszłości można odtworzyć kilka średniowiecznych 
szybików z pokazem ręcznego ciągnięcia urobku, wykorzystania 
kieratów i ewentualnie koła wodnego do miechów pracujących 
przy wytopie metalu.
Organizacja kompleksowego muzeum górnictwa w Olkuszu 
(w pomieszczeniach i plenerze), które byłoby tarczą obrotową 
dla kierunków górniczego zwiedzania obiektów w Krainie Białej 
Przemszy.
Po turystycznym zagospodarowaniu terenu proponuje się organizację 
imprezy pt. "Montanalia ilkusiensis". W trakcie imprezy oprócz 
zwiedzania obiektów wyświetlane byłyby filmy o regionalnej 
tematyce, organizacje tradycyjnych pochodów górniczych oraz 
tzw. górniczych karczm piwnych. W czasie montanaliów może 
być duża ilość imprez towarzyszących (np. koncerty organowe na 
XVII wiecznych organach w bazylice mniejszej pw. Św. Andrzeja 
Apostoła, koncerty jazzowe w Baszcie, turnieje rycerskie na zamku 
w Rabsztynie, plenery malarskie, inscenizacje historyczne).
Stowarzyszenie "Szansa Białej Przemszy" prowadzi kampanię 
na rzecz przygotowania koncepcji rewaloryzacji Krainy Białej 
Przemszy.
Władze miasta Olkusza podjęły trud organizacji porozumienia 
samorządów dla sfinansowania koncepcji rewaloryzacji.
Mamy nadzieję, że uda nam się włączyć w ten projekt samorządy 
Zagłębia i wtedy może powstać projekt obejmujący cała zlewnię 
rzeki Białej Przemszy jako program na pograniczu dwóch woje-
wództw: małopolskiego i śląskiego.

 v Józef Niewdana

REWALORYZACJA TURYSTYCZNA KRAINY BIAŁEJ PRZEMSZY. PRZYRODA I CZŁOWIEK.
Nazwa "Kraina Białej Przemszy" nie występuje w żadnych podręcznikach geografii ani tez w jakimkolwiek podziale ad-
ministracyjnym kraju. Określenie to pojawiło się na początku lat 90-tych XX wieku, kiedy samorządy zlewni rzeki Białej 
Przemszy założyły Związek Gmin o nazwie "Szansa Białej Przemszy". Związkowi przyświecał cel oczyszczenia wód rzeki 
oraz poprawy stanu środowiska naturalnego w zlewni rzeki.


