
 

Olkusz i ziemia olkuska były miejscem walk podczas powstań narodowych i wojen światowych. Przed wybuchem powstania styczniowego,  

w październiku 1861 roku w Olkuszu został usypany kopiec Kościuszki dla uczczenia 44. rocznicy śmierci Naczelnika. Nie była to okrągła  

rocznica, lecz wykorzystano okazję, że wtedy, w dobie odwilży politycznej i narastającej atmosfery patriotycznej możliwe było uczczenie  

narodowego bohatera. Nadgraniczne położenie powiatu olkuskiego sprawiło, że podczas powstania dochodziło tu do licznych bitew i potyczek 

 oddziałów, które szły z pomocą powstaniu z terenu zaboru austriackiego. Najbardziej znaną była bitwa pod Krzykawką, jaka rozegrała się  

        5 maja 1863 roku. Zginął w niej włoski ochotnik pułkownik Francesco Nullo, który dowodził kilkudziesięcioosobową Legią Cudzoziemską.  

              Podczas I wojny światowej teren ziemi olkuskiej był miejscem krwawej Bitwy Jurajskiej, jaka rozgrywała się na przełomie listopada  

                    i grudnia 1914 roku. Szacuje się, że wzięło w niej udział prawie milion żołnierzy. Były to największe działania wojenne w historii  

                                    ziemi olkuskiej. Bitwa Jurajska pochłonęła życie 140-160 tysięcy żołnierzy, wśród których było, co najmniej kilka tysięcy  

                                    Polaków wcielonych do wszystkich trzech zaborczych armii. Wielu mieszkańców ziemi olkuskiej walczyło też w szeregach  

                                             legionów Józefa Piłsudskiego. Wielu działało w Polskiej Organizacji Wojskowej, a także zakładało organizacje społeczne  

                                                               i polskie szkoły. U schyłku wojny, w Olkuszu zawiązał się ochotniczy V Batalion Strzelców Olkuskich, który  

                                                                                       wziął udział w walkach na kresach. Podczas II wojny światowej Olkusz wraz z częścią powiatu  

                                                                                                                                                     zostały włączone do III Rzeszy. W 1940 roku miała miejsce akcja pacyfikacyjna, która 

                                                                                                                                                     przeszła do historii, jako „Krwawa środa”. W 1942 roku Niemcy wywieźli z Olkusza i stracili 

                                                                                                                                                              w obozach zagłady niemal całą olkuską społeczność żydowską. Podczas okupacji 

                                                                                                                                                               olkuszanie walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej oraz w konspiracji. 

                                                                                                                                                               Na terenie ziemi olkuskiej walczył batalion AK „Surowiec”, którego dowódcą był 

                                                                                                                                                          kpt. Gerard Woźnica ps. Hardy. Podczas okupacji wielu mieszkańców ziemi olkuskiej                

                                                                                                                                                          zostało aresztowanych i zgładzonych w niemieckich obozach zagłady. Pamięci pokoleń  

                                                                                                                                                          olkuszan, którzy walczyli o wolność i niepodległość poświęcone są miejsca pamięci  

                                                                                                                                                          wystawione przez potomnych. 

Jacek Sypień – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 

Długość trasy: 4,7 km 

Do potwierdzenia: 20 PK 
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Olkusz 

Szlakiem wojen i powstań 

 

Na planie miasta zaznaczono różne punkty 

związane z miejscami upamiętniającymi wojny  

i powstania narodowe, w których brali udział mieszkańcy  

Olkusza i ziemi olkuskiej, stanowiące punkty kontrolne (PK).  

Do każdego z nich zadano pytanie. Odpowiedzi na pytania,  

jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć do organizatora. 

Opracowanie trasy:  Jacek Sypień  

Kreślenie mapy:  Dariusz Mazurek  
 Aktualność: styczeń 2020 r. 
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Na mapie czerwonymi okręgami  

zaznaczono punkty kontrolne (PK).  

Do każdego z nich zadano pytanie.  

Odpowiedzi na pytania, 

 jako potwierdzenie przebycia trasy,  

należy dostarczyć do organizatora. 
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Długość trasy: 4,7 km 

Do potwierdzenia: 20 PK 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/K/20) 

PK 1 
Cmentarz żołnierzy radzieckich. 

W ilu zbiorowych grobach zostali pochowani żołnierze polegli w 1945 roku? 

PK 2 
Tablica przy wejściu do „Kwatery legionistów” na olkuskim cmentarzu, gdzie spoczywają żołnierze polegli podczas  
I wojny światowej na ziemi olkuskiej. 

Jak nazywał się najstarszy stopniem, wymieniony na tablicy legionista pochowany na tym cmentarzu? 

PK 3 
Grób olkuskiego legionisty, majora Jerzego Oskierki Kramarczyka. (sektor IILB, rząd 16, grób nr 4) 

W jakiej znanej szarży ułańskiej polskich legionów brał udział? 

PK 4 
Zbiorowy grób żołnierzy Armii Krajowej. (sektor III BP, rząd 1, grób nr 19) 

W których dywizjach AK walczyli polegli żołnierze? 

PK 5 
Obelisk poświęcony 20 Polakom rozstrzelanym przez Niemców w 1940 roku. 

Jak nazywał się najmłodszy z rozstrzelanych? 

PK 6 
Pomnik „Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939-1945” w parku miejskim. 

Ile płaskorzeźb z wizerunkami żołnierzy znajduje się na głównej części pomnika? 

PK 7 
Obelisk zasłużonego lekarza i społecznika gen. Stefana Buchowieckiego (1863-1927) w parku miejskim. 

Jakie odznaczenia wymienione na pamiątkowej tablicy miał generał Stefan Buchowiecki? 

PK 8 
Tablica na budynku Starostwa Powiatowego poświęcona pamięci społeczności żydowskiej Olkusza wymordowanej 
przez Niemców w czerwcu 1942 r. 

W jakich językach są napisy na tablicy? 

PK 9 
Tablica  „Nieznanego żołnierza” przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego na rynku. 

W którym roku została ufundowana tablica? 

PK 10 
Płyta na rynku upamiętniająca Krwawą środę – pacyfikację mieszkańców przeprowadzoną przez Niemców  
31 lipca 1940 roku. 

Kiedy została ufundowana pamiątkowa płyta? 

PK 11 
„Miejsce Pamięci Narodowej” przy wejściu do Brengardy, czyli siedziby olkuskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W którym roku został ufundowany obelisk w kształcie strażackiego hełmu poświęcony olkuskim strażakom 
poległym w walkach o wolność Ojczyzny? 

PK 12 
Tablica informacyjna, w miejscu, gdzie wznosiła się olkuska synagoga. 

Ilu olkuskich Żydów zostało zamordowanych w niemieckim obozie Auschwitz – Birkenau? 

PK 13 
Tablice pamiątkowe w sieni budynku oddziału PTTK i Muzeum Regionalnego.  

Jak nazywał się założyciel olkuskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, który działał  
w latach 1911-1919? 

PK 14 
Tablica informacyjna w miejscu egzekucji olkuskich Żydów w 1942 roku. 

Ilu olkuskich Żydów powiesili w tym miejscu Niemcy? 

PK 15 
Budynek Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu. Patron tej szkoły był konstruktorem szybowcowym, a podczas II wojny 
światowej szefem wywiadu lotniczego ZWZ/AK.  

Jak miał na nazwisko? 

PK 16 
Grób powstańca obok grobu włoskiego ochotnika, pułkownika Francesco Nullo, który poległ w bitwie pod Krzykawką 
podczas powstania styczniowego. 

Jak nazywał się powstaniec, urodzony w 1842 r. w Bieździedzy? 

PK 17 
Tablice na Ścianie Pamięci poświęcone żołnierzom polskim – mieszkańcom Ziemi Olkuskiej, którzy polegli  
we Włoszech w latach 1943-44. 

W jakich włoskich miejscowościach znajdują się cmentarze wojenne, na których spoczywają polegli? 

PK 18 
Tablica na Ścianie Pamięci poświęcona Olkuszanom poległym w wojnie obronnej 1939 roku. 

W którym roku została ufundowana tablica? 

PK 19 
Pomnik mieszkańców ziemi olkuskiej ofiar hitlerowskich obozów zagłady na Starym Cmentarzu. 

Na ilu kamiennych płytach wykuto nazwiska mieszkańców ziemi olkuskiej – ofiar więzień i obozów zagłady? 

PK 20 
Pomnik Pieta Katyńska na Starym Cmentarzu. 

Nazwy jakich miejscowości – miejsc kaźni zostały umieszczone na pomniku? 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę  
na publikację na liście osób, które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

trino.pttk.pl 
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