
Piotr Olek 
ps. "Gołąb"



Początki
Piotr Olek urodził się 29 marca 1910 roku w 

Kobylanach w wielodzietnej rodzinie 

chłopskiej. Ukończył Szkołę Podstawową w 

Kobylanach. Następnie kontynuował naukę 

w VII Państowym Gimnazjum im. 

Adama Mickiewicza w Krakowie. W tym 

czasie, mimo iż mieszkał w Krakowie, 

należał do Stowarzyszenia Młodzieży 

Polskiej w Kobylanach.



Matura i wojsko

Egzamin dojrzałości zdał w VIII Gimnazjum 
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. 
Pragnął kontynuować naukę na studiach 
prawniczych, jednak już 18.09.1933 roku 
został powołany do Szkoły 
Podchorążych Rezerwy Piechoty w
Zambrowie.



II wojna światowa rozpoczęła się 1 
września 1939 roku. Przyszły patron 
Szkoły Podstawowej w Kobylanach 
pracował wtedy w Krakowie w 
kancelarii komornika sądowego. 
Wkrótce zaangażuje się w działalność 
niepodległościową - w jego miejscu 
pracy powstanie konspiracyjna 
organizacja.

Wybuch II Wojny Światowej



Konspiracja

Po kampanii wrześniowej Piotr Olek
wciąż pracuje w służbie cywilnej 
związanej z sądownictwem. Jego droga 
do konspiracji wiodła przez organizację 
grupującą oficerów polskich. Taka 
powstała wtedy w Krakowie. Jej 
założycielami byli trzej oficerowie: płk 
Bór-Komorowski, płk Godlewski oraz
płk Rudniewski. Organizacja ta 
skupiła się w okręgu Kraków-Podgórze 
wokół środowiska Sądu Grodzkiego 
przy ulicy Czarneckiego. Do niej 
właśnie trafił porucznik Piotr Olek.



Przysięga

Był jednym z głównych organizatorów 
placówki „Zabierzow” działającej pod 
kryptonimem „Smuga”. Powstała ona w 
1940 roku i liczyła około 1490 żołnierzy w 
stopniu oficerskim i podoficerskim. Piotr 
Olek aż do swej śmierci w 1943 roku pełnił 
w niej funkcję komendanta. W 1941 roku 
złożył przysięgę na wierność Ojczyźnie:

„Być wiernym Ojczyźnie mej, 

służyć ze wszystkich sił, aż do 

ofiary mego życia”



3 lutego 1943 roku gestapowcy 
wkroczyli do posiadłości rodziny 
Poganów w Zabierzowie. Zatrzymali 
wszystkich, którzy weszli do 
prowadzonego przez nią sklepu. W 
wyniku tej zasadzki 30 osób trafiło do 
więzienia Montelupich w Krakowie –
następnie część z nich do obozu 
Auschwitz-Birkenau. Wśród 
zatrzymanych wtedy w Zabierzowie 
znalazł się również Piotr Olek. Zginie 
tego samego dniu podczas nieudanej 
próby ucieczki. Jego brat Stanisław 
wykradł ciało Olka i pochował je w nocy 
w obecności księdza na cmentarzu w 
Bolechowicach.

Ostatnie chwile życia



Zakończenie II wojny światowej

Po ponad dwóch latach od śmierci 
Piotra Olka, 8 maja 1945 roku, II 
wojna światowa zakończyła się 
kapitulacją III Rzeszy. Mimo, że nasz 
patron nie doczekał tej chwili, także on 
miał swój wkład w końcowe 
rozstrzygnięcie tego konfliktu. Za 
swoje zaangażowanie i poświęcenie 
zapłacił najwyższą cenę - cenę życia.



Szkoła Piotra Olka – nasza szkoła

W 1871 roku w Kobylanach po 
raz pierwszy usłyszano dźwięk 
szkolnego dzwonka. Od 1967 
roku zajęcia odbywają się już 
w nowym budynku. Po 120 
latach szkoła doczeka się 
patrona – zostanie nim 
porucznik Piotr Olek.



Bohater i patron 
szkoły Na godne upamiętnienie lokalnego 

bohatera przyjdzie poczekać niemal 
pół wieku – w ramach obchodów 
120-lecia funkcjonowania Szkole w 
Kobylanach nadano imię porucznika 
Piotra Olka ps. Gołąb – wkrótce też 
(1996 r.) dzięki ofiarności środowisk 
związanych z Armią Krajową - w 
szczególności Teresy i Zdzisława 
Knobel, uroczyście przekazano jej 
nowy sztandar. Odtąd w kolejnych 
latach, zawsze pod koniec marca, 
organizowane jest Święto Patrona 
Szkoły.



2021
2021 rok jest także i pod względem 
organizacji Święta Patrona Szkoły 
inny niż wszystkie 
poprzednie. Zamiast tradycyjnych 
obchodów i towarzyszących im 
uroczystości 
multimedialne prezentacje, konkursy 
wiedzy i lekcje on-line, materiały 
filmowe i zasoby 
Internetu dokumentujące historię 
sprzed prawie 80 lat. Po raz 
pierwszy takie 
połączenie przeszłości ze 
współczesnością – za rok, już po 
powrocie do Szkoły, na 
pewno wykorzystamy te cenne 
doświadczenia.



Dziękujemy!


