TYTUŁEM WSTĘPU
Proponujemy Państwu kwartalnik o charakterze społeczno – kulturalnym
„Klucz do Wspomnień” redagowany przez Koło Literackie „Strofy”, działające
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach.
Naszym celem jest uzupełnienie informacji dotyczących historii Klucz
oraz promocja rodzimych twórców, poprzez prezentację poezji i prozy.
Na naszych łamach zagoszczą również publikacje, wspomnienia,
fragmenty, pamiętniki oraz listy. Wydawnictwo prezentować będzie także ludzi,
którzy swoją pracą a także zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju
społeczności lokalnej.
W związku z uzupełnieniem poszukiwanych informacji przez czytelników
Gminnej Biblioteki Publicznej, w pierwszym numerze pisma „Klucz do
Wspomnień” zamieszczone zostały szczegółowe materiały historyczne
dotyczące najstarszych dziejów Klucz oraz Pustyni Błędowskiej. Pomocą
posłużyły tu dokumenty z prywatnego archiwum. Udostępniono nam również
wspomnienia dotyczące zachodniej Afryki oraz wyprawy na Saharę, spisane
przez pana Protazego Cebo. Dzięki pozyskanym źródłom archiwalnym
przedstawiono wspomnienia z Kazachstanu pani Jadwigi Kita, mieszkanki
Klucz, opracowane przez panią Bożenę Wicherek, córkę. Na prośbę młodzieży
szkolnej opublikowane zostały materiały uczniów ówczesnych klas
gimnazjalnych opracowane przez: Paulinę Łachan, Magdalenę Majdę, Patrycję
Jędrzejczak i Olgę Wicherek. W naszym pierwszym numerze pisma
zaprezentujemy Państwu wywiad z panią Emilią Świercz. Ostatnia strona pisma
poświęcona zostanie na prezentację poezji członków Koła Literackiego

„Strofy”. Tym razem dla Państwa dedykuje swój wiersz pani Bożena Wicherekczłonkini Koła Literackiego „Strofy”.
Pismo „Klucz do Wspomnień” adresowane jest do szerokiego kręgu
odbiorców i stanowi trwałe źródło wiedzy oraz odpowiedź na rosnące
zapotrzebowanie na informację regionalną.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury i zachęcamy do współpracy
z Redakcją.

***
Grudzień to miesiąc, który najbardziej kojarzy nam się ze Świętami
Bożego Narodzenia. To wyjątkowo uroczyście obchodzone święta
chrześcijańskie w Polsce. Długo się do nich przygotowujemy. Kupujemy
upominki dla najbliższych, stroimy zielone drzewko, przygotowujemy wigilijne
potrawy, kładziemy garść pachnącego sianka na stół, przykrywając go białym
obrusem. Kiedy to wszystko jest gotowe, stawiamy z wielkim pietyzmem i czcią
talerzyk z opłatkiem – symbolem miłości, zgody i przebaczenia. Te wszystkie
tradycje mają w sobie jakąś magiczną i czarującą moc. Edycja pierwszego
numeru naszego pisma przypadła właśnie na miesiąc grudzień. Dlatego słowami
wiersza jednej z członkiń Koła Literackiego „Strofy”, Bożeny Wicherek
chcieliśmy Państwu złożyć szczere, świąteczne życzenia…
Witamy Państwa na naszych stronach,
Chcemy zagościć w Państwa domach,
A że świąt zapach już wiatr przynosi,
Życzymy wszystkim zdrowia, radości
I niech w to Boże Narodzenie
Spełni się choćby jedno marzenie,
Takie najskrytsze i najważniejsze,
Które przepełnia Wasze Serce.
Niech Was otoczy krąg życzliwości,
A wiara w ludzi niech nie zawodzi.
W ten czas magiczny drodzy czytelnicy
Bądźcie radośni, bądźcie szczęśliwi…
Zespół Redakcyjny
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KLUCZE DO XV W. – ZARYS DZIEJÓW CZ. 1
Początki osadnictwa na Jurze Krakowsko Częstochowskiej sięgają odległych lat. Źródła
historyczne pochodzące z IV i V w. informują
o pierwszej osadzie powstałej na tym terenie.
Była to warownia znajdująca się na górze
Birów,
zwana
„Wilczą
Szczęką”,
zamieszkiwana przez Germanów, a od VIII w.
przez Słowian. Informacje pochodzące
z
autentycznych
źródeł
archiwalnych,
zawierają tekst dotyczący grodu zniszczonego
przez pożar, którego nigdy nie odbudowano.
W następnym dokumencie historycznym,
w którym szczegółowo opisane są początki
osadnictwa na Jurze czytamy: „Osadnictwo
zaczęło rozwijać się w dolinie nie opodal
spalonego grodu ( obecne Podzamcze). Został
wybudowany tu drewniany gród, który w 1241
r. spalili Tatarzy podczas najazdu…” Źródła
pochodzące z 1327 r. informują o jego
odbudowie przez króla Kazimierza Wielkiego,
który przyczynił się również do przyłączenia
do niego wiele osad i wsi. W informacji
pochodzącej z ok. 1367 roku jest zawarty
tekst mówiący o powstaniu małej osady,
zwanej do chwili obecnej Klucze. Źródła
historyczne pochodzące z 1374 roku dotyczą
następujących treści: „Po śmierci swego męża,
sprawując władzę w Polsce w imieniu swego
syna-Ludwika Węgierskiego-Królowa Elżbieta
Łokietkówna – siostra Kazimierza Wielkiego,
króla Polski sprzedaje wieś Klucze, wolną od
długów, wraz z trzema łanami ziemi uprawnej
za 30 grzywien. Nabywcami byli dwaj
kmiecie, bracia przyrodni - Jasiek i Wawrzek.
Mogli oni na mocy prawa nadanego przez
królową dowolnie rozporządzać wsią”.
Przysługiwało im prawo zbudowania jednego
młyna, mogli mieć we wsi jedną karczmę,
jedną jatkę (rzeźnika). Otrzymali, jako
właściciele tegoż sołectwa dwie sadzawki
z rybami i łąki zwane „Gajową” i „Ruda”, na
których wydobywano rudę i "robiono żelazo".
Mogli mieć też jedną piekarnię i szewca,
wszelkie barcie (ule) i miodosytnię (browar).
Przysługiwał im też co trzeci grosz od spraw
sądowych i szósty od płaconego czynszu. Tym
to właśnie dokumentem - z dnia 21.VI.1374 r.

królowa zapoczątkowała lokację Klucz. By
wieś mogła rozwijać się w dość szybkim
tempie sołtysi jak i chłopi z Klucz, zwolnieni
byli od podatków na okres 12 lat. Dokument
ten został spisany w obecności Floriana biskupa krakowskiego, Jana - marszałka
Królestwa
Polskiego,
Bodzantego
prokuratora generalnego, Mieczyńskiego podkomorzego krakowskiego, a także Zaklina
z Janowa i Klemensa, który był synem
wspomnianego podkomorzego krakowskiego.
Za panowania króla Kazimierza Wielkiego
zostały stworzone dobre warunki do
powstawania nowych osad. Z tych to właśnie
przywilejów korzystali właściciele Klucz,
Jasiek i Wawrzek. Pobliski zamek rabsztyński
oraz całe starostwo rabsztyńskie od 1370 r.
było we władaniu nowego króla, Ludwika
Andegaweńskiego - syna królowej Elżbiety
Łokietkówny- ale praktycznie w Polsce
rządziła ona, jako regentka, a Ludwik na
Węgrzech. Wieś Klucze przeradzała się
z osady w ówczesną wieś. Zbocza skalistych
wzgórz porastały bukowe i sosnowe lasy,
dające drewno na opał oraz na budowę. Bijące
źródła zaspokajały pragnienie mieszkańców
wsi jak i zwierząt. Płynąca rzeka i dwa stawy
dostarczały mieszkańcom ryb. Około 1384 r.
na zamku w Ogrodzieńcu panem staje się ród
Włodków, mający wielkie wpływy. Pierwszym
właścicielem był Włodek z Charbowich,
następnie Sulima - cześnik krakowski - poseł
Władysława Jagiełły, przebywający w Krewie.
Za liczne zasługi, na jego prośbę król Jagiełło,
na mocy dokumentu wystawionego 27.IX.1388
r. oddaje do całości majątku Włodków wieś
Rodaki, połowę wsi Klucze, komorę celną
przynależną do zamku ogrodzienieckiego oraz
dom mieszczący się na zamku krakowskim.
W taki to sposób wieś Klucze, która była
przynależna do starostwa rabsztyńskiego
została podzielona na blisko 100lat.
c.d.n.

Materiały pochodzą z prywatnego archiwum Janusza Dziatłowicza
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POWIEW HISTORYCZNYCH PIACHÓW
Pustynia
Błędowska
to
unikalny
i baśniowy obszar w Polsce. Cała Europa
Środkowa może pozazdrościć tej odrobiny
Sahary jaką mamy tak blisko. Pustynia
położona jest w Kotlinie Mitręgi i zajmuje
najdalej wysuniętą na wschód część Wyżyny
Śląskiej. Piaski otulają Błędów, Chechło oraz
Klucze. To właśnie te tereny nazywamy
właściwą Pustynią Błędowską. Drugi kawałek
tych piaszczystych terenów, to przestrzeń
pomiędzy
Olkuszem
a
miejscowością
Starczynów, potocznie nazywana przez
mieszkańców „Dziadowskim Morzem”. Jest
i trzecia część, która leży na zachód od pustyni
Starczynowskiej w kierunku Maczek. Tę połać
piasku nazwano „Małą Pustynią”. Jednakże
cały ten piaszczysty teren trzech pustyń
nazywany jest „Wielką Pustynią Błędowską”.
Po zbadaniu obszarów Pustyni Błędowskiej
specjaliści ocenili, iż zasoby piasku całej
Pustyni to 2,5 mld m3. Miejscowo zalega on aż
do
głębokości
70m.
Ułożony
jest
dwuwarstwowo, o różnym zabarwieniu
i uziarnieniu. Są to maleńkie cząstki kwarcu,
skaleni, cyrkonu, lidytu, granatu i glaukonitu.
Maleństwa mierzą od 0,12 do 1,0mm.
Obszar jaki zajmuje Wielka Pustynia
Błędowska to ok. 144km2, a długość naszego
skarbu narodowego to 15km. Obszerne tereny
pustynne pokryte są lasami. Tak naprawdę
wszystkie cechy i charakter pustyni ma
właściwa Pustynia Błędowska. Do XIV wieku
cała pustynia pokryta była sosnowymi lasami.
Jednakże wraz z rozwojem olkuskiego
górnictwa i hutnictwa ołowiowo-srebrnego,
które miały ogromne zapotrzebowanie na
węgiel drzewny, lasy zostały wytrzebione po
ostatni pień. Następstwem wycinek było
uwolnienie się lotnych piasków, które, co za
tym idzie, zahamowały rozwój roślinności.
Znamy wiele legend na temat zasypanych
przez piaski Pustyni Błędowskiej kopalni jak
i samego Olkusza. Piaszczyste tereny wówczas
obejmowały około 8000 ha. Pustynia swą
nazwę otrzymała od małej miejscowości
położonej w północnej jej części. Wioska
szczyci się kilkuwiekową historią, zaczynającą
się od 1220r., kiedy biskup Krakowski, Iwo
Szawłowicz z Odrowązów oddał wieś

w uposażeniu klasztorowi kanoników św.
Ducha w Prądniku.
W okresie międzywojennym pustynia
wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj.
Z opowiadań, podań jak i kronik można się
dowiedzieć, że na tych martwych dziś terenach
kilka wieków wcześniej tętniło życie. Tysiące
górników wydobywało z wnętrza pustyni
kruszec srebronośny. Wokół stały liczne
dymarki, które przerabiały go na gotowy
metal. Fakt ten musiał być prawdziwy
ponieważ jeszcze dziś można znaleźć okazy
żużla ołowiowego, takiego jak na starych
wyrobiskach. Nie mówiąc już o nazwach
okolicznych miejscowości tj. Rudy, Kuźnica,
Kuźniczka. Ukształtowanie pustyni też jest
nienaturalne, w jednym głębokie rowy,
w innym miejscu pokaźne pagórki,
świadczące o penetracji w głąb tejże struktury.
Skrajność. Bo tak można nazwać widok
z wyżyn okolic Pustyni Błędowskiej. Ktoś
mógłby zapytać „dlaczego?”. Więc wyjaśniam.
Piękne, bujne, tryskające zielenią lasy.
Malowniczy
krajobraz
bielejących
w słońcu skałek pomorzańskich, a pomiędzy
nimi, niczym cmentarzysko nicości, piach
przeklęty, pustka bez oznak życia. Gdzie
niegdzie tylko marnych roślin garstka,
czekająca niczym żebrak na kroplę deszczu.
Ale gdzieżby tam, zamiast kropli wody w dni
upalne wietrzyk wieje swawolny, podnosząc
tumany kurzu piaszczystego, by pogrążyć
w piach głębiej kwiatuszka i tak już marnego.
Tańce nieskończone, wiry, trąbki małe, tym
pustynia gości rośliny uparte, które wbrew
logice właśnie tu korzenie zapuściły. Gdy kto
odważny zapuścił się w pustyni głąb, to
i bajeczne miraże mógł podziwiać. Rzecz to
bardzo rzadka lecz jaka niezwykła, więc kto
ujrzał na własne oczy ten cud natury, chylę ku
niemu czoła. Dają one wrażenie gładkiej lub
pofalowanej
tafli
jeziora,
niekiedy
obramowanej kępkami krzewów. Wrażenie
jest bardzo silne i do złudzenia przypomina
rzeczywiste obiekty. W miarę zbliżania się
z wolna przesłaniają się mgłą, kontury stają się
wyraźne, aż rozpływają się niczym mgła.
W okresie drugiej wojny światowej na
(C.d.s.5)
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Pustyni Błędowskiej Niemcy utworzyli
ogromny poligon doświadczalny dla jednostek
Afrika Korps feldmarszałka Erwina Rommla.
Do niedawna, od strony Chechła były jeszcze
budynki poniemieckiej działalności.
Po całej tej niszczycielskiej działalności
wojskowej Pustynia zmieniła się w wysypisko
materiałów wybuchowych. Była niebezpieczna
i nieprzewidywalna. Wiele lat zajęło saperom
oczyszczanie Pustyni. Sama widziałam skutki
zabawy dzieci niewypałem. Mój dziadziuś, Jan
Mucha, będąc dzieckiem wraz z kolegami
znaleźli pocisk i w formie zabawy, aczkolwiek

tak niebezpiecznej i nieodpowiedzialnej,
bawiąc się w saperów wcześniej podpatrzonych
w akcji, poczęli rozbrajać ów pocisk. Skutki
były dramatyczne. Pocisk wybuchł a mój
dziadziuś został poważnie ranny. Stracił prawą
rękę i oko. Byłoby pewnie jeszcze gorzej,
gdyby na ironię losu, ktoś kto zwykle odbierał
życie Polakom, nagle stał się samarytaninem
i mojego dziadziusia uratował. Był to
niemiecki lekarz.
Agata Celny

DZISIEJSZA PUSTYNIA
Dzisiejsza Pustynia Błędowska, to część
dawniej olbrzymiego obszaru „Polskiej
Sahary”. Otwarte piaski wydmowe zajmują
zaledwie 32km2. Poza tym,

pustynię poczęto zalesiać- posadzono sosnę,
dęby, obok nich osadziły się również brzozy
(C.d.s.6)
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i olchy. Duży wpływ na ten stan rzeczy miał
rozwijający się przemysł, który zasilał jałowe
dotychczas piaski odpadami kominowymi
i ługami posulfitowymi. Zmieniły się walory
pustyni. Dzisiaj porastają ją rośliny, jest ich
tutaj ok. 350 gatunków, w tym liczne rośliny
chronione. Jest tu jedyne w Polsce stanowisko
mchu arktycznego, jak również omiega
górskiego, a perełką tejże rzadkiej roślinności
jest szczotka siwa. Aż znad Bałtyku Król
Kazimierz nakazał sprowadzić warzuchę
polską, która miała zahamować degradację
środowiska po wyrębie lasów na potrzeby
górnictwa. Pomiędzy szeregiem roślin
znajduje się widłak jałowcowaty i goździsty,
kruszczyki, pięciornik błotny, tojeść bukietowa
oraz borówka bagienna.
Pustynia to nie tylko rzadkie gatunki roślin,
ale także mnóstwo ptaków. Leśnicy naliczyli
ok 100 gatunków, z czego ok. 70 należy do
grupy ściśle chronionej. Są to między innymi
dzięcioły
czarne,
krzyżodziob,
kruk,
świergotek polny i łąkowy, kraska, myszołów
włochaty, a także rzadko spotykany skowronek
borowy i dudek. Przelotne ptaki tj. bociany
czarne, brodźce samotne też umiłowały sobie
te pustynne tereny. Jeśli ktoś jest cierpliwy
i uważnie patrzy, może ujrzeć

rzadkiego w Polsce pluszcza. Są też perkozy,
czajki oraz kruki wodne. Lecz nie tylko ptaki
zamieszkują te urokliwe tereny, spotkać można
np. lisy, zające, sarny, a nawet, łosie. Jest także
całe mnóstwo gadów i płazów. Tą bogatą florę
i faunę zawdzięczamy Białej Przemszy, która
niczym krwiobieg zasila pustynne tereny
w wodę.
Jak każda pustynia także nasza ma oazę,
która rozciąga się wzdłuż brzegów Białej
Przemszy. Obfituje w piękne bujne połacie
borowiny, w soczyste owoce. Uroki pustyni
możemy podziwiać ze wzniesień jakimi są
wzgórze Kamieniec koło Błędowa (341m
n.p.m.), w Chechle ze wzgórza, na którym
kiedyś znajdowały się budynki wojskowe
(402m n.p.m.) oraz ze wzgórza Czubatka
w Kluczach (417 m n.p.m.). Turyści umiłowali
sobie naszą pustynię, ze względu na
znajdujący się tu żółty szlak oraz wytyczone
ścieżki turystyczne. Ciekawostką jest również
to, że przy odrobinie szczęścia można tu
znaleźć wulgaty (strzałki piorunowe), rurki ze
szkliwa krzemionkowego powstałe przy
wyładowaniach.
Agata Celny

PROTAZY CEBO – WSPOMNIENIE
Tło surowego pejzażu zachodniej Afryki.
Mauretania.
Mam we krwi, to by być wędrowcem.
W życiu zdarzało się często tak, że musiałem
pakować walizki w ciągu kilku godzin i jechać
na drugi koniec świata. Drugi raz z czarnym
lądem zetknąłem się w roku 1973, czyli w roku
podróży, która trwała 6 miesięcy. Rano, kiedy
obudziłem się w porcie NouadhibouMauretania staliśmy już na redzie. Do portu
wpłynęliśmy o godzinie 8:30; ponieważ jest to
bardzo mały port, musieliśmy czekać, aż
odpłynie statek libijski. Po zrzuceniu kotwicy
wyszedłem na ląd. Egzotyczne kraje kojarzą
się nam zawsze w świadomości ludzkiej
z tajemnicą, z czymś nieznanym.

Malownicza Mauretania- państwo w północnozachodniej Afryce, to niemal tabula rasa na
mapie turystycznej. Jedna linia kolejowa
i zaledwie kilka tysięcy kilometrów dróg
zniechęcają do zwiedzania tych terenów.
Kraina piasków i wiatrów ( trzy i pół razy
większa od Polski). U nas przypada 127
mieszkańców na jeden kilometr kwadratowy,
natomiast w Mauretanii około 1 mieszkańca na
1 kilometr kwadratowy. Mauretania należy do
krajów nierozwiniętych gospodarczo. Jej
ludność stanowią w 75% Maurowie (bardzo
przemieszani Arabowie) i Berberowie, zaś
(C.d.s.7)
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w 25% plemiona murzyńskie. Większą część
Mauretanii pokrywają piaszczyste pustynie.
Bogate złoża żelaza rozciągają się w rejonie
Fort Gourand i Kedia Idjil, oraz miedzi
w niewielkim tylko stopniu eksploatowane
przez zagraniczne koncerny. Podstawą
gospodarki jest koczownicza hodowla kóz,
owiec, bydła, wielbłądów i osłów. Eksport:
żelazo, miedź, przetwory rybne i guma
arabska. Port Nouadhibou to kilka budynków
i wokół piaski pustyni. Osada liczy około 8 tyś.
mieszkańców, lotnisko, meczet, kościół
katolicki, kilka urzędów. Wszyscy taksiarze
proponują
jazdę
samochodem.
Ruch
samochodowy mały. Cmentarz ogrodzony
niewielkim murkiem, a nagrobki nieznacznie
obłożone dzikim piaskowcem. Nędza bardzo
duża, piaski, piaski, piaski. Wieczorem bardzo
marne oświetlenie. W dzień leżymy na plaży,

zbieramy piękne muszle i kąpiemy się
w ciepłej wodzie oceanu. W piątek 26 stycznia
o godzinie 3:00 rano przypłynęliśmy do portu
Nouakchott i cały czas będziemy na redzie,
ponieważ nie ma tu zbudowanego nabrzeża
portowego (duża mielizna). Towary ze statku
są przeładowywane na morzu wprost na
podstawione barki mauretańskie.
Dojeżdżaliśmy na ląd tymi barkami na
workach z pszenicą kanadyjską i cukrem
europejskim albo szalupą z naszego statku.
Przy lądzie siadaliśmy w kosz ładunkowy i tak
nas wyładowywano z barek. Od tego dnia
znaczył nam się pobyt w tym porcie,
a mianowicie 7 dni. Stolica tego kraju
Nouakchott mieści się kilka kilometrów od
portu. W porcie znajdują się tylko magazyny
i całe zaplecze portowe.

Moja wyprawa na pustynię Saharę
Zawsze
bardzo
chciałem
zobaczyć
z
bliska
prawdziwą
czarną
Afrykę
i powędrować śladami dzikich zwierząt. Mój
kolega Tolek miał podobne marzenie.
Postanowiliśmy więc wspólnie wybrać się w
głąb pustyni. Był to dzień 31 stycznia.
Zabrałem żywność i napoje oraz kompas z
czasów harcerskich. Kiedy ruszyliśmy w drogę
powiedziałem: oby Bóg miał pieczę nad moim
kompasem. Trasę z portu wytyczyliśmy sobie
dokładnie na ost czyli wschód. Szliśmy długo,
nie wiem ile to mogło być kilometrów. Ziemia
pustynna prezentowała bogatą rozmaitość
i interesujące problemy geograficzne. Idąc
szukaliśmy miejsc tam gdzie źródła wód
artezyjskich w oazach stopniowo wysychają.
Z podziwem oglądałem ten pustynny i cichy
zakątek ziemi, morze piasku i skalistych
pagórków. Skały białe „białe jak gołębica”,
wyżłobienie oraz pofałdowania piasku
przypominają podniebienie psiego pyska.
Przechodziliśmy z rejonu piasku w rejon skał.
Następnie pojawiły się wzgórza jak
średniowieczne zamki i gdzieniegdzie krzewy
mimozy, kolokwity i podeschłe trawy. Pośród
skał wykrzyknąłem głośno i usłyszałem echo,
które jest jak dusza głosu co się rozbudza
w miejscach opustoszałych. Napotkaliśmy po
drodze pasterza kóz i owiec Beduin Baba
Abdelhaye oskórze smoliście czarnej, który

trochę znał język rosyjski i powiedział nam, że
niegdyś była tu „oaza ptasząt” i „miasto akcji”.
Zatrzymaliśmy się pod skalistą górą piaskowca
aby odpocząć i zjeść drugie śniadanie. Wkoło
panowała pustynna cisza. Kiedy uniosłem
głowę z kamiennej poduszki pragnąłem aby
spadł deszcz. Wkoło piasek, skwar i pusty
horyzont. Pustynia to piach, grunty kamienne
i skalne rumowiska. Roztopiłem się
w krajobrazie „to ogień i piasek”. To jest
miejsce gdzie się wierzy. Pomyślałem:
przydałby się wielbłąd i pies. Idąc dalej przez
pustynię wołałem: Panie zabierz mnie z tego
miejsca. Po południu zrobiło się zbyt zimno
i na zachodzie zrobiło się ciemne niebo.
Postanowiliśmy szybko zawrócić i posuwać się
w kierunku morza na zachód. Sprawdzam co
chwilę kierunek na kompasie. Porywy wiatru
odświeżały nas – to sygnał, że nadchodzi burza
piaskowa. Nabraliśmy siły do odwrotu
i przyspieszyliśmy kroku. Przeżyliśmy burzę
piaskową, która przyszła nie wiadomo skąd.
Robi się ciemno coraz bliżej. Przypatrywałem
się powierzchni piasku, która zaczęła się
zmieniać. Jeśli się zatrzymasz piasek pokryje
cię jak wszystko co nieruchome i zasypie. Na
twarz i głowę zakładamy przygotowane
kominiarki. Spojrzałem ponownie na kompas
czy dobry kierunek. Dobrze, że idziemy za
(C.d.s.8)
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wiatrem, który nas popycha do przodu. Patrzę
przed siebie i wyglądało to tak, jakby pod
powierzchnią piasku znajdowały się parowe
pompy z tysiącami otworów, przez które
wytryskują drobinki pary. Piasek kłębi się
małymi stróżkami i wirami. Ruch ten wzmaga
się w miarę nasilania się wiatru. Cała
powierzchnia pustyni wydaje się unosić jakby
pod ciśnieniem jakiejś ukrytej siły. Wzlatujące
kamyki godzą w golenie, kolana i uda.
Drobiny w piasku wbijają się w ciało,
docierają do twarzy, unoszą się ponad głową.
Niebo jest zasłonięte tłumem kurzu i pyłu,
a wzrok sięga tylko do najbliższych
przedmiotów, wszechświat się wypełnia.
Najgorsze zagrożenia przychodzą nocą. Burza
taka może trwać pięć i więcej godzin. Kiedy
pod wieczór dotarliśmy do przystani portowej
czekali na nas zmartwieni marynarze
i koleżanki ze statku i powiadali myśleliśmy,
że zabłądziliście na pustyni. Odparłem, że
posiadam harcerską sprawność terenoznawcy
i kartografa nadaną mi w 1946 roku na obozie
w Kobylicy, zorganizowanym przez Hufiec

olkuski. Zrozumiałem wtedy, że nigdy
ziarenka piasku nie poznam do końca
i wrzasku sępów zanim się uspokoją o świcie
odlatując ku pustyni. Pustyni nie da się podbić
ani przywłaszczyć – jest to olbrzymia płachta
motana wiatrami, nigdzie nie przytwierdzona
do podłoża żadnym kamieniem. Wracając na
statek miałem we włosach oraz w zębach pełno
piasku, który trzeszczał mi bez przerwy. Nie
sądzę bym kochał pustynię, ale darzę ją
podziwem, który brał się z respektu moich
ostrych rygorów zachowania na niej. Pustyni
trzeba się podporządkować – jak student
nowicjusz przestrzegający ciszy w bibliotece.
Po przybyciu na statek, wyglądałem jak
pustynny prorok. Kiedy zmiotłem pył z powiek
odetchnąłem z ulgą, że pustynię mam za sobą.
Wszystko czego pragnąłem w życiu, to
wędrować po ziemi nie wyrysowanej jeszcze
na mapach. Trzecia podróż do Afryki spełniła
moje marzenia.

Protazy Cebo

JADWIGA KITA – WSPOMNIENIA Z KAZACHSTANU
My polskie dzieci tu w Kazachstanie,
Co dzień wołamy do Ciebie Panie:
Spraw niechaj prędko nasz los się zmieni,
Pozwól nam wrócić do rodzinnej ziemi.
Los nas wyrzucił jak pisklęta z gniazda,
Mrozów i wojny przyświeca nam gwiazda.
I ty to widzisz też dobry Panie
I na nas małych ześlij zmiłowanie.
Nam tu tak przykro przy modlitwie rano,
Co dzień widzimy Polskę ukochaną,
Nawet w zabawie, w pracy w swawoli
Ta myśl dokucza – ojczyzna w niewoli.
Małe rączęta wznosimy ku Tobie,
Tak by dla Polski pracować już chciały.
Ześlij jaskółkę pokoju o Panie,
Niechaj wolnością oddycha świat cały.

Pamiętam ten wiersz jak żaden inny. Bo nie
jest to tylko zwykły wiersz. Jego słowa- to
słowa
modlitwy,
którą
zaczynaliśmy
i kończyliśmy każdy dzień naszego pobytu
w Kazachstanie. Potrzeba powtarzania go
utrwaliła się we mnie tak mocno, że do dzisiaj
niejednokrotnie zdarza się, że właśnie tym

wierszem kończę swoją wieczorną lub poranną
modlitwę.
Kiedy rozpoczęła się wojna, miałam 7 lat.
Mieszkałam z rodzicami, starszym bratem
i siostrą w Komarnie, w województwie
lwowskim. To właśnie tutaj dotarł mój tato ze
swojej rodzinnej miejscowości – Klucze,
w poszukiwaniu pracy. Tu poznał mamę,
ożenił się, otrzymał pracę w policji. Byliśmy
szczęśliwą rodziną, żyliśmy w zgodzie
i w dostatku. Niestety – wybuchła wojna. Tato
ażeby uniknąć aresztowania, a nawet śmierci,
zmuszony był uciekać na Węgry. Zostaliśmy
z mamą: ja, brat Tadeusz i siostra Janina.
Pamiętam ten strach i niepewność, jaka
towarzyszyła mi od dnia, kiedy tato wyjechał.
Tak bardzo mi go brakowało. A i mama stała
się jakaś inna, choć tak bardzo się starała nie
dać nic po sobie poznać. Próbowaliśmy żyć
normalnie, choć już nic nie było jak dawniej.
Pamiętam tę noc… noc z 12 na 13 kwietnia
1940 roku. Obudziły nas krzyki i łomot do
drzwi. Wpadli Rosjanie uzbrojeni
(C.d.s.9)
Klucz do Wspomnień | 8

w automaty, krzyczeli, biegali po domu,
wszystko rozrzucali… Nie sposób zrozumieć
komuś kto tego nie przeżył, co może czuć
wtedy ośmioletnie dziecko… Rozkazali, by
w ciągu 25 minut być gotowym do drogi.
Pospiesznie, w przerażeniu oraz panice
pakowaliśmy do worków najpotrzebniejsze
rzeczy. Furmanką zawieziono nas na stację.
Tam, dosłownie załadowali nas do wagonu –
60 osób. Wagon został zaplombowany. Nie
widzieliśmy dokąd jedziemy i co z nami
będzie. Przez trzy dni jechaliśmy bez przerwy,
w zupełnych ciemnościach. Nieraz po nocach
śni mi się stukot kół tamtego wagonu… budzę
się z ulgą…
Po trzech dniach przetransportowali nas do
drugiego pociągu. Znów ciemność, stłoczeni
ludzie, paraliżujący strach i poczucie
bezradności oraz niemożności zrobienia
czegokolwiek, aby zmienić zaistniały stan
rzeczy. Pamiętam, jak ktoś chciał wyciąć
w suficie mały otwór, aby mógł do wagonu
wpaść choćby promyk słońca… Wpadli
Rosjanie – krzykiem i karabinami wybili
wszystkim ten pomysł z głowy. Po 15 dniach
naszej „podróży” – brudnych, głodnych
oraz
wycieńczonych,
wysadzili
nas
w miejscowości Martuk w Kazachstanie. To
od tej pory miało być nasze miejsce na ziemi.
Wszystkich pozostawiono w niewielkim,
brudnym budynku, nazywanym – jak się
później okazało – świetlicą. Byliśmy głodni.
Zapasy, które zdołaliśmy zabrać z domu,
zjedliśmy w czasie pierwszych dni transportu.
Uczucie głodu zdominowało wszystkie
pozostałe: strach, gorycz, żal, rozpacz, ból,
przerażenie, niepewność. Mobilizowało też do
działania. Znaleźliśmy więc wkrótce miejsce
do spania w domu, w którym mieszkały dwie
rosyjskie rodziny. Brat i siostra dostali pracę
w kołchozie – pracowali od rana do nocy
w zamian za garść zboża. Mama pasła krowy –
przeważnie nocą, ponieważ w ciągu dnia
używano ich do orki. Ja – jako najmłodsza –
bawiłam rosyjskie dzieci. Pamiętam moje
największe marzenie – nie marzyłam już o
kromce chleba, marzyłam o skórce od chleba.
Nasze pożywienie – jeśli było – sprowadzało
się do placków pieczonych na blasze,
składających się ze zboża zmieszanego
z obierkami lub zupy ugotowanej na wodzie
z rozmielonych ziaren zbóż. Pamiętam…
nazywaliśmy tę „zupę” – zabajucha.

Czasem udało się upolować susła, to było
wielkie święto i jedyne mięso, jakie czasem
jadłam w tamtym okresie. Aby rozpalić ogień,
chodziliśmy zbierać krowie łajno, suszyliśmy
je i nim rozpalaliśmy. Zimą temperatura
dochodziła do -40 °C. Śnieg zasypał niskie
domki po sam dach. Tkwiliśmy w środku,
trzęśliśmy się z zimna, z głodu i ze strachu. Po
dachach biegały głodne wilki w poszukiwaniu
pożywienia. Nocą nie mogłam zasnąć
w obawie przed atakiem wilków, ich
przeraźliwe wycie przeszywało mnie od stóp
do głów.
Z głodu, z zimna, z wycieńczenia umierało
coraz więcej ludzi. Najczęściej matki, które
aby nakarmić swoje dzieci – same głodowały.
Pamiętam, jak do wykopanych dołów
wrzucano niesione na kocu zwłoki, potem te
koce wyciągano z grobów, bo przecież były
potrzebne do okrycia nimi dzieci. Tak
przetrwaliśmy cztery lata. W 1945 r.
przewieziono nas z Kazachstanu na Ukrainę,
do miejscowości Nowy Szpaler. Wtedy
zachorowała moja mama. Była słaba,
wygłodzona i wycieńczona. Nie było jedzenia,
żadnych lekarstw, pieniędzy, lekarza. Leżała,
krwawiła i nie mogliśmy nic zrobić, aby jej
pomóc. Po jakimś czasie umarła. Zostaliśmy
sami z siostrą i bratem, nie wiedząc nawet co
z naszym ojcem – czy jeszcze żyje? Ze starej
drabiny i okiennic zbiliśmy prymitywną
trumnę i pochowaliśmy mamę na tamtejszym
cmentarzu. Ból po śmierci mamy długo
rozdzierał serce. Ale trzeba było żyć dalej,
próbować żyć, walczyć o każdy kolejny dzień
życia, choć czasem traciłam wiarę w jego sens.
Pamiętam strach, że mogę stracić także siostrę,
kiedy wkrótce zachorowała na tyfus. Trafiła do
szpitala oddalonego od naszego miejsca
zamieszkania o 25 kilometrów. Któregoś dnia
wybraliśmy się w odwiedziny do niej do
szpitala, zabraliśmy upieczony placek ze
zboża, po drodze zerwaliśmy trochę winogron.
Wyszliśmy jeszcze świtem, zwykle chodziłam
boso, ale w związku z odwiedzinami, ubrałam
podarowane mi przez kogoś buty – jeden żółty,
drugi brązowy. Były ciasne, w połowie drogi
zdjęłam je z opuchniętych stóp i schowałam
w krzakach, aby zabrać je w powrotnej drodze.
Siostra czuła się lepiej, dochodziła do zdrowia.
Po krótkiej wizycie musieliśmy wracać.
Dotarliśmy z powrotem późną nocą. Po drodze
(C.d.s.10)
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zabrałam ukryte w zaroślach tak cenne, choć
ciasne i nie do pary moje buty. Nie każdy mógł
mieć wtedy własne buty, dlatego dla mnie były
prawdziwym skarbem. Ubranie, w którym
chodziłam, miało na sobie więcej łat niż
samego materiału, z którego było uszyte,
cerowane kilkadziesiąt razy, rozpadało się
zestarości. Kiedy siostra wróciła ze szpitala
(wracaliśmy z nią pieszo), wkrótce ja
zachorowałam. Także na tyfus. Podobno
wszyscy mnie już opłakiwali, a ja niewiele
pamiętam z okresu choroby. Jedno utkwiło mi
tylko w pamięci: jak któregoś dnia poczułam
się lepiej i śniło mi się lub wydawało, że
w naszej jedynej walizce, którą od dnia
wyjazdu woziliśmy ze sobą z resztkami
naszego dobytku, jest chleb. Wyobraźnia
podsuwała
mi
obrazy
z
widokiem
prawdziwych kromek chleba, z pełną walizką
kromek chleba. Doczołgałam się do tej walizki
i przetrząsałam ją gorączkowo w poszukiwaniu
nieistniejącego
chleba.
Jakimś
cudem
wyzdrowiałam, ale wizja stołu pełnego
czarnego chleba towarzyszyła mi jeszcze
długo.
Doczekaliśmy się końca wojny. Wspólnie
z rodzeństwem postanowiliśmy uciekać.
Zabraliśmy naszą walizkę i poszliśmy do
oddalonej o 25 km stacji. Pamiętam, jak
ukradziono nam walizkę – jedyną rzecz jaka
nam została – to było jakbyśmy stracili kogoś
bliskiego. W walizce były tak drogie nam
pamiątki rodzinne. Udało nam się dostać na
platformę, którą przez tydzień jechaliśmy do
Lwowa. Stamtąd dotarliśmy do Komarna –
naszej rodzinnej miejscowości. Spotkaliśmy
znajomych, rodzinę. Mnie i brata przywieźli do
Polski nasi krewni, siostra została
w Kazachstanie , gdzie poznała człowieka,
za którego wyszła za mąż.

W grudniu 1946 roku do Kluczy – swojej
rodzinnej miejscowości wrócił także nasz tato.
Pamiętam dokładnie ten dzień… i tę radość.
Zamieszkaliśmy
we
trójkę:
ja,
brat
i nasz ukochany ojciec. Powoli zaczynaliśmy
żyć od nowa, od jakiegoś innego początku.
W Kluczach mieszkam do dzisiaj – tu
poznałam mojego męża, nasze dwie córki są
już dorosłe, mamy troje wnucząt. Brat także do
dziś mieszka tu ze swoją rodziną. Siostra –
dziś już wdowa – mieszka w Tatarynowie,
niedaleko naszego rodzinnego Komarna. Jej
dwaj synowie z rodzinami mieszkają we
Lwowie. Ostatnie Boże Narodzenie spędziła u
nas w Polsce i wierzę, że nie było to nasze
ostatnie spotkanie.
Tato zmarł w 1978 roku w wieku 85 lat.
Pamiętam ostatnie lata jego życia… jego
pamięć wróciła do czasów wojny. Czasem
stawał pod ścianą rozebrany, z podniesionymi
do góry rękami, gotowy do rozstrzelania.
Czasem chował się do szafy lub pod łóżko, nie
pozwalał świecić światła, bo „nas zobaczą
i zaraz po nas przyjdą”. Zastanawiałam się
czasem, gdzie zatrzyma się moja pamięć za 10
– 15 lat, jeśli dane mi będzie tyle przeżyć? Czy
tak, jak tato – to, co pozostawiło w mojej
świadomości trwały ślad zdominuje resztę
mojego życia? Wiem jedno, że oprócz
wspomnień, to co zostało we mnie do dzisiaj –
to ogromny szacunek do chleba. Trudno go
pojąć tym, którzy nigdy nie zaznali głodu,
którzy nigdy nie mieli marzeń większych od
tych o skórce chleba. I oby nigdy nie musieli o
niej marzyć…

Bożena Wicherek
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W 2004r. z inicjatywy nauczycielek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach: Pani Iwony
Boruń, Jolanty Gliwińskiej i Lucyny Parcz, w ramach projektu „By czas nie zaćmił i niepamięć”
powstała ciekawa publikacja zatytułowana „Papiernia i jej ludzie”. Projekt wspierany był przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach programu
„Równać szanse 2004”. Publikacja zawiera wspomnienia i zdjęcia byłych pracowników naszej fabryki
zwanej popularnie „Papiernią”. Godny podkreślenia jest fakt, iż powyższe wspomnienia
przedstawione są w formie wywiadów przeprowadzonych i pisanych przez ówczesnych uczniów klas
gimnazjalnych. Publikacja została wydana przez Forum Oświatowe „Klucze” w 2005r. w niewielkim
nakładzie. Dlatego też nielicznym udało się do niej dotrzeć. A szkoda, bo pozycja jest naprawdę godna
polecenia. Dlatego też pragniemy o niej przypomnieć. W naszym pierwszym numerze zaprezentujemy
Państwu wspomnienia Pani Emilii Świercz opracowane przez: Paulinę Łachan, Magdalenę Majdę,
Patrycję Jędrzejczak i Olgę Wicherek.

„TO BYŁO ŻYCIE...”
Wspomnienia Pani Emilii Świercz
Nad materiałem pracowały Paulina Łachan, Magda
Majda, Patrycja
Jędrzejczak i Olga Wicherek
Był piątek - 22 października 2004r.
w
drodze
do
naszych
rozmówców
towarzyszyła nam ładna pogoda, zza chmur
wyglądało słońce. Kiedy stanęłyśmy przed
furtką do ogrodu Państwa Świerczów, byłyśmy
bardzo zdenerwowane, to przecież nasz
pierwszy i na dodatek tak poważny wywiad.
Weszłyśmy
po
kilku
schodkach
i zadzwoniłyśmy do drzwi. Serce biło każdej z
nas tak mocno, jakby chciało wyskoczyć. Po
pewnym czasie otworzyła nam sympatyczna pani
w średnim wieku. W tym momencie
poczułyśmy się już pewniej. Weszłyśmy do
środka.
Usiadłszy
przy
stole
w kuchni, zaczęłyśmy rozmowę :
„ Nie wiem dziewczynki, czy wam
w czymś pomogę. Co chciałybyście
wiedzieć?"
- Najlepiej wszystko - pokazujemy pani
Emilii pytania, na które chciałybyśmy usłyszeć
odpowiedzi.
„Jak to się stało, że zaczęłam pracować
w Kluczewskiej Fabryce Papieru? Nie były to
takie czasy jak dziś, że trzeba skończyć studia

i tak dalej. Ukończyłam tylko szkołę
podstawową i musiałam iść do pracy,
ponieważ moi rodzice już wcześniej umarli,
a ja mieszkałam z bratem mojej mamy
w Częstochowie. Kiedy zaczęłam pracować
w naszej fabryce papieru, która nosiła
wówczas nazwę „Kluczewskie Zakłady
Papiernicze"- miałam zaledwie 15 lat, był to
rok 1950. Swoją pracę zakończyłam 40 lat
później, czyli w 1990 roku. Każdy bez trudu
mógł tu pracować, świadczy o tym fakt, że
ponad 2,5 tyś. ludzi znalazło tutaj zatrudnienie.
Musiałam spełnić tylko jeden warunek miałam należeć do przyzakładowego zespołu
artystycznego.
Prowadziła
go
pani
Milanowska, która kochała teatr. Po jej śmierci
zespół prowadziła jej córka - pani
Pieszczykowa. Samochodami ciężarowymi,
ponieważ nie było wówczas autobusów,
jeździliśmy na różne występy do pobliskich
miejscowości, jak np. Biały Kościół,
Jerzmanowice.

(C.d.s.12)
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Stroje aktorów i dekoracja wskazują na epokę.
Lata50-te.

Nasi rodzimi aktorzy w czasie przedstawienia lata
Lata 50-te.

Wszystkie te wyjazdy sponsorowane były
przez
kierowników fabryki,
tak jak
i stroje. Wypożyczano je z teatru
krakowskiego za pewną opłatą. Można
powiedzieć, że wszystko dostawaliśmy
gotowe. Naszym zadaniem było tylko dawanie
występów wtedy, kiedy sobie tego zażyczono.
Przy zakładzie znajdowało się przedszkole,
które prowadziła pani Marysia Piłkowa,

teściowa waszej, o ile się nie mylę,
nauczycielki. Ona urodziła się dla dzieci. Tam
również dawaliśmy występy, np. na mikołajki
czy Dzień Matki. "
Pani Świercz pokazuje nam zdjęcia, na
których razem z przyjaciółmi z tamtych lat
ubrana jest w strój krakowski.

Kluczewski wóz Tespisa. Zdjęcie z 1951 roku.

„Bardzo dużo osób należało do tego
zespołu, ponieważ było to jedyne zajęcie
młodych ludzi w tamtym czasie. Najczęściej
wystawialiśmy
sztuki
radzieckie.
Nie
w każdym domu był telewizor, nie
wspominając o komputerze.
Spotykaliśmy się całymi
grupkami
i chodziliśmy na różne potańcówki, tak jak
teraz wy chodzicie na dyskoteki. Nie mogłam
wtedy opuścić żadnej zabawy, a jeśli już
zdarzyło mi się coś podobnego, długo nie

Pani Emilia ( druga od prawej)
w otoczeniu koleżanek z zespołu

mogłam się z tym pogodzić. Obecnie siedzę
w domu, nie chodzę na żadne przyjęcia,
a moim głównym zajęciem są typowe prace
gospodyni domowej. Niebywałą atrakcją
tamtej młodzieży były wyjazdy na wykopki
i żniwa do innych miejscowości. Chodziliśmy
całymi „paczkami" do miejscowego kina
objazdowego. Mieliśmy naprawdę wiele zajęć.
Nigdy się nie nudziliśmy. Zawsze potrafiliśmy
(C.d.s.13)
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znaleźć sobie coś do roboty. W miejscu gdzie
dziś znajduje się bank BPH, rósł ogromny dąb,
pod którym odbywały się różne zabawy.
Niegdyś przy starej świetlicy miał powstać
dom kultury. W wyznaczone dni my młodzież fabryczna - robiliśmy wykopy pod
ten dom kultury, który nie wiedzieć dlaczego,
nigdy nie powstał.
Dziś w tym miejscu nie ma nic prócz
zwykłej kapliczki.

Zawsze na pierwszego maja chodziliśmy na
nogach do Olkusza. Pomimo, że to nic takiego,
sprawiało mi ogromną przyjemność i wtedy
byłam naprawdę szczęśliwa. To było życie..."
Nasza rozmówczyni na chwile nas opuściła,
ponieważ zawołała ją starsza pani, którą się
opiekuje. My w tym czasie oglądałyśmy
zdjęcia.

Pracownicy fabryki w czynie społecznym –
wykopy pod Dom Kultury.

Podzieliłyśmy się naszymi odczuciami. Nie
czekałyśmy jednak długo na panią Emilię.
Zaraz wróciła i zaczęła opowiadać nam dalszy
ciąg swojej historii, której cały czas
słuchałyśmy z
nieukrywanym zainteresowaniem.
„Tamte czasy zupełnie nie mają nic
wspólnego ze współczesnością. Dziś każdy boi
się własnego cienia, żyjemy ze świadomością,
że wszędzie może spotkać nas coś złego
i nawet trudno pomyśleć, że kiedyś tak nie
było... Z różnych zabaw wracaliśmy niekiedy
bardzo późną porą i nawet na myśl nam nie
przyszło, aby w tym czasie groziło nam jakieś
niebezpieczeństwo. A co do pracy - teraz nie
każdy jest z niej zadowolony, z kolei dawniej
chodzono do niej, nie tylko z nastawieniem
„idę, bo muszę" ,ale także „idę, bo chcę". To
było w tym wszystkim wspaniałe. Jestem
dumna, że mogę powiedzieć - KOCHAŁAM
SWOJĄ PRACĘ. Nie była ona ciężka
i niebezpieczna. Muszę jednak przyznać, że

na terenie zakładu zdarzyło się wiele
wypadków. Na nowym osiedlu mieszka
pewien pan, nie potrafię wam jednak
powiedzieć, jak on się nazywa, który także
pracował w fabryce. Jego praca była
niebezpieczna. Kiedyś maszyna wyrwała mu
rękę. Wracając jednak do mojej pracy - po
roku zostałam pracownikiem umysłowym. Od
tego momentu cały czas zajmowałam już to
stanowisko, obliczałam pensję pracowników
fabryki. Z początku nie wymagano jakiegoś
konkretnego wykształcenia, zapytano mnie
jedynie, czy umiem pisać i to wystarczyło. Po
kilku latach zaczęto jednak zwracać uwagę na
wykształcenie, dlatego też skończyłam
technikum ekonomiczne w Olkuszu. Wtedy
byłam już mężatką i miałam siedmioletnią
córkę. W tym samym czasie przyzakładowy
zespół zaczął się rozpadać, ponieważ każdy
(C.d.s.14)
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zakładał rodzinę i to ona stawała się dla nas
najważniejsza. Nikt nie miał już czasu na
występy. Oprócz mnie w rachubie pracowało
osiem takich dziewcząt jak ja. Moja praca
zaczynała się o siódmej rano, a kończyła o
piętnastej. Z kolei mój mąż przesiadywał
w fabryce całymi dniami i nocami, kochał ten
zakład i czasami stawiał go na pierwszym
miejscu, przed rodziną. Dlatego też mamy
jedną córkę... "
- Która fabryka podoba się Pani bardziej ta zachowana w Pani wspomnieniach czy ta
dzisiejsza po zmianach i restrukturyzacji? - zapytała
jedna z nas.
- Co do tego nie mam żadnych wątpliwości,
oczywiście, że bardziej podoba mi się fabryka
zachowana w mojej pamięci. Jest ona przede
wszystkim bliższa memu sercu, a poza tym
tamta fabryka cały czas kwitła. Jak już
wcześniej wspominałam w fabryce pracowało
ok. 2,5 tyś. ludzi. Znajdowało się tu sześć
maszyn. Była zeszytownia, sortownia itp.
Każdy dział miał swojego kierownika. Z kolei
dzisiaj, kiedy idę do zakładu, to niestety, ale po
prostu żal mi tej dawnej fabryki. Teraz pracuje
tu zaledwie 400 osób, przy czym jest tylko

jedna maszyna. Nie za bardzo wiem, co mogę
wam jeszcze powiedzieć.
Mówiąc to, Pani Świercz wzięła do ręki
pytania wywiadu:
- Jak nazywał się dyrektor Kluczewskich
Zakładów Papierniczych? Muszę wam
powiedzieć, że przeszłam niesamowitą ilość
dyrektorów, ale w tym momencie nie potrafię
sobie przypomnieć, jak nazywał się któryś
z nich. W każdym razie dbali o swoich
podwładnych, czyli o nas. Nie traktowali nas
„z góry". Kiedyś na wycieczce w Berlinie,
podczas obiadu, dosiadł się do nas kierownik
i rozmawiał z nami, jak z równymi sobie.
Jeździliśmy
na
przeróżne
wycieczki
organizowane przez rade zakładową, m.in. na
operetki do Krakowa, na Targi Poznańskie, do
obozów koncentracyjnych, do Niemiec.
Wyjeżdżaliśmy także na tak zwaną wymianę:
my - pracownicy zakładu wyjeżdżaliśmy do
Jugosławii, a Jugosłowianie przyjeżdżali do
Polski. Rada organizowała nam również
wyjazdy nad morze - do Łaz - gdzie mieliśmy
swój ośrodek wczasowy. Te wycieczki
mogłabym wymieniać bez końca, było ich
naprawdę nieskończenie wiele.

Wycieczki zakładowe nad morzem.

- Czyli podsumowując, miło wspomina
Pani prace w tutejszej, a raczej tamtejszej
fabryce papieru.

- Oczywiście! To były cudowne lata.
Wszyscy, mimo że nigdy o to nie prosiłam

(C.d.s.15)
Klucz do Wspomnień | 14

zawsze podawali mi pomocną dłoń. Moje
życie było ciężkie, ponieważ nie miałam
rodziców. Poznałam wielu wspaniałych ludzi,
którzy mi pomogli i dzięki nim przeżyłam coś,
czego nigdy nie zapomnę i nie chcę
zapomnieć. Przyznam szczerze, że tęsknie za
tamtymi czasami. Wam chce na koniec
powiedzieć, abyście cieszyły się, z tego co
macie, bo zawsze może być dużo gorzej.
Warto o tym pamiętać.
- Bardzo pani dziękujemy, nawet nie
zdaje sobie Pani sprawy, jak nam Pani
pomogła. Do widzenia.
- Nie ma za co, starałam się powiedzieć
wam wszystko to, co pamiętam. Do widzenia.
- Ależ jest za co, jeszcze raz dziękujemy powiedziawszy to, ubrałyśmy się i wyszłyśmy
z domu Państwa Świerczów.
Na dworze było już trochę zimno
i ciemno, ale my nie zwracałyśmy na to

najmniejszej uwagi. Musiałyśmy podzielić się
swoimi wrażeniami po tej wizycie. Wszystkie
zgodnie stwierdziłyśmy, że Pani Świercz była
bardzo miła i przyjęła nas bardzo ciepło. Lecz
co najważniejsze - po tym spotkaniu same się
czegoś nauczyłyśmy. Trzeba umieć cieszyć się
chwilą, która jest i chwytać szczęście
w przelocie. To naprawdę bardzo ważne.
Kiedy Pani Świercz opowiadała nam historię
swojej pracy w Kluczewskich Zakładach
Papieru, razem z Nią przeniosłyśmy się
w tamte czasy. To było mile przeżycie
i pozostanie ono na długo w naszych sercach
i pamięci. Pomimo, że każda z nas wróciła do
domu niesamowicie zmęczona, to jednak
byłyśmy szczęśliwe, że zgłosiłyśmy chęć
zrobienia tego wywiadu. I chociaż nasza praca
nie dobiegła jeszcze końca, to zrozumiałyśmy,
co to znaczy być zadowolonym z tego co się
robi...

Wycieczka w górach.

Źródło: „Papiernia i jej ludzie”, Forum Oświatowe „Klucze”, 2005r.
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Koło Literackie „Strofy” działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach od 2010 roku.
Oprócz licznych spotkań organizowanych z cyklu „Wieczory jednego poety” członkowie uczestniczą
w organizowanych warsztatach literackich.
Poezję i prozę naszych lokalnych twórców można było wysłuchać w kościołach parafialnych:
Klucze, Chechło, Jaroszowiec, Cieślin a także w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Pomorzany
oraz w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Jaroszowcu.
Swoją twórczość członkowie Koła Literackiego „Strofy” będą prezentować w kolejnych
numerach pisma „Klucz do Wspomnień”.

Wydawca: Koło Literackie „Strofy” działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach, ul.
Rudnicka 2a, tel. 32/6429-283,
www.biblioteka-klucze.pl, e-mail: biblioteka@gmina-klucze.pl
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Janusz Dziatłowicz, Bożena Wicherek, Elżbieta Szatan.
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