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  Na kolejnej siódmej wycieczce śladem fortyfikacji na cel wzięliśmy miasto Olkusz i 

tradycyjnie w drodze powrotnej okolice Krakowa.  

„Olkusz jest nazywany „Srebrnym Miastem” za sprawą sięgających średniowiecza tradycji 

górnictwa srebra i ołowiu. Niezwykłym miejscem, pamiątką bogatej przeszłości jest bazylika 

św. Andrzeja, której strzelista, gotycka sylwetka od wieków góruje nad miastem. 

Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest poliptyk z końca XV wieku, jeden z czterech takich 

ołtarzy w Polsce. Ewenementem są renesansowe organy, które jako jedne z nielicznych w 

Europie zachowały oryginalny mechanizm i większość piszczałek. Rokrocznie, w pierwszy 

weekend października olkuska bazylika rozbrzmiewa dźwiękami muzyki dawnej podczas 

Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. Nieopodal kościoła wznosi się 

zrekonstruowana średniowieczna baszta z fragmentem murów obronnych i fosy, jakie niegdyś 

otaczały całe miasto.” 

 



W trakcie trwania naszej wycieczki odwiedziliśmy następujące obiekty: 

- ZAMEK RABSZTYN; 

- MURY OBRONNE I BASZTA ; 

- RYNEK OLKUSZ ;  

- FORT BODZÓW, KAMIENIOŁOM; 

 

 

 ZAMEK RABSZTYN 

   „Ruiny zamku w Rabsztynie, to jeden z bardziej malowniczych obiektów turystycznych na 

Szlaku Orlich Gniazd. Położone wśród jurajskich skał ruiny kryją wiele tajemnic przeszło 800 

lat historii zamku, który był świadkiem wielu ważnych wydarzeń w historii Polski.”  

Po przyjeździe na parking rozpoczęliśmy naszą wycieczkę od śniadania w bezpośrednim 

sąsiedztwie rodzinnego domu Antoniego Kocjana, wybitnego konstruktora szybowcowego i 

szefa wywiadu lotniczego AK, który odkrył tajemnice niemieckiej broni V1 i V2. 

 

 „Drewniany dom, w którym urodził się Antoni Kocjan został wybudowany w 1862 roku. Na 

zlecenie władz Olkusza, dom został rozebrany, a następnie przewieziony do Rabsztyna i 

zrekonstruowany. Antoni Kocjan urodził się w 1902 roku we wsi Skalskie. 

Po ukończeniu olkuskiego gimnazjum, w 1923 r. został studentem Politechniki Warszawskiej 

i rozpoczął działalność w Sekcji Lotniczej Politechniki. Od 1931 roku prowadził własne 

Warsztaty Szybowcowe. Zaprojektował szybowce: Czajka, Sroka, Sokół, Mewa i Orlik. 

Spośród 1400 szybowców zbudowanych w Polsce w latach trzydziestych, połowa, to jego 

konstrukcje.” 



„Na szybowcach konstrukcji Kocjana ustanowiono 40 krajowych rekordów szybowcowych 

oraz jeden rekord międzynarodowy, a na motoszybowcu Bąk dwa rekordy międzynarodowe.” 

 

Pierwszy punkt naszej wycieczki zamek  

 

 

„Zamek Rabsztyn "Krucza Skała" – u podnóża góry, znajdują się fragmenty 

renesansowego pałacu zbudowanego w XVII wieku jako zamek dolny. Pierwotny zamek, o 

którym wzmianki pochodzą z XIII w., był drewniany. Murowany wybudowany został za 

Kazimierza Wielkiego, po którego śmierci przeszedł w ręce prywatne w ramach spłaty 

długów.” 



„Po 20 latach starań i 2,5 letniej rekonstrukcji, zamek ponownie otwarł swoje bramy dla 

turystów. Wiele osób pamiętających ruiny sprzed lat, będzie pozytywnie zaskoczonych. Po 

raz pierwszy można zobaczyć zamek w takiej formie od czasów gdy został spalony przez 

Szwedów. 

 

 

MURY OBRONNE I BASZTA  

     



„Zrekonstruowana Baszta w Olkuszu wraz z fragmentem muru to ostatni zachowany element 

potężnego niegdyś systemu obronnego miasta, wybudowanego za czasów króla Kazimierza 

Wielkiego. Ta niewielka budowla stojąca tuż przy Rynku i Bazylice, prezentuje się całkiem 

ładnie, a w jej wnętrzu zobaczyć można autentyczne elementy konstrukcji i wystroju. 

Oglądana dziś baszta jest konstrukcją jednej z kilkunastu niegdyś baszt, wzniesionej w XIV 

wieku na linii wcześniejszych drewniano - ziemnych umocnień. Pierwotnie powstała jako 

półbaszta z olkuskiego piaskowca o niepowtarzalnej barwie. W XV wieku została 

rozbudowana i nakryta dachem, jednak w efekcie prac górniczych jako jedna z pierwszych 

popadła w ruinę i z czasem ją rozebrano. 

   W 1968 roku przypadkowo odkryto jej fundamenty co zainspirowało Miłośników Ziemi 

Olkuskiej do jej rekonstrukcji. Baszta i część muru obronnego zostały odbudowane z dwóch 

rodzajów kamienia. Część z czerwonego piaskowca olkuskiego przedstawia stan obwarowań 

w XIV wieku, kiedy to baszta była otwarta od strony miasta i była wysokości muru. Wyższa 

część zrekonstruowana z białego wapienia prezentuje wygląd baszty z XV wieku.” 

 

Jak przystało na „profesjonalnych” poszukiwaczy skarbów znaleźliśmy monetę.  Dostępność 

srebra w przeszłości spowodowała  uruchomienie tu w 1579 r. mennicy królewskiej.  

 

Zachęceni znaleziskiem udaliśmy się na rynek mijając po drodze BAZYLIKĘ ŚW 

ANDRZEJA 

 

https://www.polskieszlaki.pl/olkusz.html
https://www.polskieszlaki.pl/mury-obronne-w-olkuszu.htm
https://www.polskieszlaki.pl/rynek-w-olkuszu.htm
https://www.polskieszlaki.pl/bazylika-w-olkuszu.htm


RYNEK OLKUSZ  

     
    „Olkusz od początku był miastem górniczym. Swe powstanie i rozwój zawdzięczał 

wydobywanej już od końca XIII w. na tym terenie rudzie ołowiu. Handel nią stanowił bardzo 

intratne zajęcie, interesujące zwłaszcza mieszczan krakowskich. Ołów wywożono na Węgry, 

gdzie wymieniano go na srebro. 

     

  „Początkowo Olkusz znajdował się ok. 2,5 km na zachód od obecnego miasta, ale z czasam 

osadę przeniesiono na dogodniejszy teren. Nowa lokalizacja przyczyniła się do intensywnego 

rozwoju miasta z powodu dogodnego położenia przy trakcie handlowym z Krakowa do 

Wrocławia. Najważniejsze źródło dochodu stanowiła jednak eksploatacja i sprzedaż rud 

ołowiu. W XV w., w okresie największej świetności, w Olkuszu czynnych było 300 kopalń 

tego metalu. Wokół nich rozwinęły się huty wytapiające z rud srebro. Dostępność srebra 

spowodowała z kolei uruchomienie w 1579 r. mennicy królewskiej. Do XVII w. Olkusz był 

jednym z największych miast ówczesnego województwa krakowskiego. Niestety, rabunkowa 

eksploatacja górnicza, klęski żywiołowe: pożary i wylewy rzeki Baby, ale także zarazy i 

działania wojenne potopu szwedzkiego (1655–1660), a później wojny północnej, 

doprowadziły u schyłku XVII w. do upadku świetności ekonomicznej „Srebrnego Grodu”. W 

zalanych wodą kopalniach zaprzestano eksploatacji kruszcu.” 



Fort 53 Bodzów 

  Wracamy ale po drodze mamy jeszcze jedną atrakcję. Po krótkim spacerze docieramy na 

wzgórze Solnik odkrywając pozostałości po focie. W trakcie wspinaczki mieliśmy okazję 

podziwiać mimo deszczowej pogody piękną panoramę Krakowa.  

 

„Fort 53 Bodzów –  powstał w 1884 roku jako fort półstały, ziemno-drewniany. W latach 

1913–1914 przebudowany na dzieło stałe z przyległymi bateriami, wałem i schronem.” 

 

    „Fort Nr 53 Bodzów składał się z wielu elementów obronnych, powstałe budowle zostały 

rozproszone od siebie w promieniu dwóch kilometrów. Pomimo znacznych odległości 

pomiędzy nimi, dzięki systemowi dróg, okopów i fos istniała bardzo dobra komunikacja. 

Głównym elementem obrony był fort artyleryjski zbudowany na szczycie Górki Kostrzeckiej. 

Stanowiły go dwa parterowe budynki koszar, przedzielone symetrycznie pochylnią 

prowadzącą na wał artyleryjski, gdzie na działobitniach skierowanych na wschód, za 

wysokim, ziemnym, porozdzielanym poprzecznym przedpiersiem, ustawione były działa 

forteczne. Całość fortu była otoczona podwójną, głęboką na ok. 6 m kutą w skale suchą fosą.”  

 

https://plwiki.pl/Leksykon/Bateria_(fortyfikacja)
https://plwiki.pl/Leksykon/Wa%c5%82_obronny
https://plwiki.pl/Leksykon/Schron


 

 

„Fort Bodzów w 1954 r. został przeznaczony do rozbiórki w celu pozyskania cegieł na 

odbudowę Warszawy. Jednak ze względu na wysoki koszt zaniechano tego, wysadzając 

budynki.” 

 
 



W okolicach fortu znajduję się także malowniczy kamieniołom korzystając z okazji 

postanowiliśmy go także odwiedzić - widoki jak z księżyca.  

 

 
 

 
 

Pomimo ciężkich warunków klimatycznych cała ekipa wzbogacona o nowe wrażenia 

zadowolona powraca do szkoły  

ROBERT TOMOŃ 

TOMASZ PUCHER 


