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Na początku XIX w. wystąpiło na świe-
cie ogromne zapotrzebowanie na cynk. Gal-
man, z którego jest produkowany odkryto na 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, co spowodo-
wało wielkie ożywienie gospodarcze i ogrom-
ny rozwój przemysłu w tym regionie. Wydoby-
wanie galmanu i przeróbka jego w hutach wy-
magała ogromnych ilości węgla kamiennego, 
a to z kolei zapoczątkowało wielki rozwój gór-
nictwa. Po Powstaniu Styczniowym chłopi do-
stali ziemię, ale przemysł potrzebował rąk 
do pracy. Wtedy to wytworzyła się klasa chło-
po- robotnicza. Pracowali w kopalniach i fa-
brykach, a później na swoim polu. Klasa ta 
na terenie powiatu olkuskiego skupiały się wo-
kół miejscowego przemysłu górniczo- hutni-
czego, a więc: Olkusza, Bukowna i Sławko-
wa. W 1882 r. powiat olkuski był najbardziej 
uprzemysłowionym powiatem guberni kielec-
kiej. W 33 zakładach przemysłowych zatrud-
niał ok. 2650 robotników, co stanowiło ok. 
62% ogółu zatrudnionych w guberni. Było to 
spowodowane zapewne rozwojem miejscowe-
go przemysłu, bliskością powiaty olkuskiego 
i Zagłębia Dąbrowskiego, a także  samego Ślą-
ska. Tam to przecież zaangażowany był wiel-
ki kapitał niemiecki, a z biegiem czasu francu-
ski. Powstawały huty, kopalnie, elektrownie, 
cegielnie, przędzalnie, szlaki kolejowe i wod-
ne. A przy tym rozwinęło się budownictwo 
i przemysł spożywczy. Na pustkowiach i nie-
jednokrotnie z małych wsi powstawały nowe 
miasta. Jedną z takich wsi była wieś Sielec- 
dziś  Sosnowiec. Nim powstał Sosnowiec, tere-
ny te były własnością hr. Andrzeja Renarda. 
Był to majątek obejmujący włości Modrzejow-
sko – Sieleckie wraz z Pogonią i miastecz-
kiem Modrzejów, czyli tereny na styku granic 
trzech zaborów, w rozwidleniu rzek Brynicy 
i Białej Przemszy, oraz posiadłość w Górze Sie-
wierskiej. Ponad to należały do niego mająt-
ki w Strzyżowicach (od 1863 r) i Kluczach 
(od 1866 r). Były to tereny bardzo wartościo-
we pod wzglądem przemysłowym na obsza-
rze Sielca i Modrzejowa, gdzie występowały 
tam bardzo bogate pokłady węgla kamienne-
go (6 kopalń). W Strzyżowicach ruda żelaza, 
która zalegała tam tak płytko, jak nigdzie na 
świecie, na poziomie od 1- 10 m. (3 kopal-
nie), w Górze Siewierskiej też ruda żelaza 
(14 kopalń) i w Kluczach rudy galmanu (5 ko-
palń: „Karol”, „Iwan”, „Matylda”, „Oskar” 
i „Herman”). Po nagłej śmierci hr. Andrzeja 
Renarda  (21.XI.1874) spadkobiercy, czyli 
nowi właściciele nie interesowali się zbytnio 
administracją ani sprawami ekonomiczno- fi-
nansowymi. Zajmował się tym, z ich upoważ-
nienia, dyrektor generalny „ Dóbr i Kopalń 
Sieleckich”, górnik z wykształcenia- inżynier 
Ludwik Mauve, któremu zaproponowano to 

stanowisko. Wcześniej funkcję tą pełnił Her-
man Moebius (1856- 1875). Mającemu wtedy 
35 lat Ludwikowi Mauve przyszło zarządzać 
ogromnym majątkiem przemysłowo- rolni-
czym. 

Kim był ów zarządca, że w tak młodym 
wieku powierzono mu taką funkcję? „Urodził 
się 13 lipca 1840 r. w Nysie, na terenie ów-
czesnych Prus, jako Ludwig (Louis) Rudolf 
Eduard Karl Otto. Był szóstym z kolei synem 
i ósmym dzieckiem Ludwiga Gotthilfa Dietri-
cha dyrektora poczty w Nysie, oraz Walborg 
z domu de Neree. Ojciec Ludwika urodził się 
7 maja 1796 r. w Lingę, w dolnej Saksonii, 
a matka 13 maja 1807 r. w pobliżu Emme-
rich w Nadrenii Północnej- Westfalii. Pocho-
dziła z bardzo znanego i zasłużonego rodu 
włoskiego sięgającego średniowiecza. Lu-
dwik Mauve  i Walborg de Neree pobrali się 
11 maja 1828 r. w Emmerich. Ostatecznie 
przywędrowali na Śląsk, gdzie zmarli: ojciec 
18 grudnia 1867 r. w Piekarach Śląskich, 
a matka 18 lutego 1862 r. w Nysie. Również 
i ród Mauve ma wielowiekową tradycję. Już 
w 1422 r. wymienia się w zapiskach Jana 
Mauve zamieszkałego w Gdańsku, posiadają-
cego duży statek handlowy. Inni przedstawi-
ciele rodu byli członkami Rady Miasta Szcze-
cina i Stargardu Szczecińskiego. Młody Lu-
dwik studiował na kierunku górniczym w Ber-
linie i we Wrocławiu, a następnie pracował 
w urzędzie górniczym w Tarnowskich Gó-
rach. W tym też czasie poznał Selmę Hedwig 
Olgę Emmę z domu Lange urodzoną 4 kwiet-
nia 1849 r z Tarnowskich Gór. Selma była cór-
ką Karola- Karla Gedeona Roberta Lange, 
urodzonego 28 września 1815 r. w Pępicach 
na Śląsku i Matyldy- Mathildy Flory Gross, 
urodzonej 23 grudnia 1820 r.. Ich ślub odbył 
się  29 września 1867 r. w Tarnowskich Gó-
rach na Śląsku Pobrali się 21 listopada 1842 
r. również w Tarnowskich Górach. Karol Lan-
ge był dyrektorem huty żelaza. Wkrótce po 
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ślubie z Selmą, Ludwik wraz z rodziną i nie-
mieckimi fachowcami wyjechał do Rosji, 
gdzie w Moskwie przygotowywał ekspertyzy 
górnicze, służące modernizacji rosyjskiego 
górnictwa i hutnictwa”. Przez dwa lata 
(1873-75) pracował w Zagłębiu Donieckim, 
by powrócić i po zmianach organizacyjnych 
objąć stanowisko dyrektora generalnego 
„Dóbr i Kopalń Sieleckich”.    
Młody, ale mający pewną wizję zarządca, 
przedstawił spadkobiercom jednak inną dro-
gę rozwoju. Miała ona polegać na zmniejsze-
niu majątku ziemskiego po przez sprzedanie 
części gruntów, a pieniądze pochodzące ze 
sprzedaży zainwestować w kopalnie, huty, 
walcownie, cegielnie i kolej. Zamierzano 
stworzyć taką firmę, by zabezpieczała docho-
dy właścicielom, prężnie się rozwijała i nie 
mogła ulec łatwemu rozpadowi. Z pomocą po-
spieszył, widząc swój interes, bankier wro-
cławski, właściciel wielu majątków na Śląsku 
baron Godeon von Wallendberg- Pachaly. 
Przy jego współudziale 4 lipca 1884 r. docho-
dzi do transakcji i powstaje   „ Gwarectwo 
Hrabia Renard”. Pełnomocnikiem ze strony 
spadkobierców pozostaje dalej Ludwik Mau-
ve. Gwarectwo działało zgodnie z własnym 
statutem, w myśl którego zwoływano Zgroma-
dzenia Gwarków, wybierano Radę Nadzorczą 
(5-8 osób), która czuwała nad administracją 
i bezpieczeństwem majątku. Cały, ogromny 
majątek podzielono na 1000 kuksów (udzia-
łów, akcji). W wyniku podziału spadkobiercy 
hr. Andrzeja Renarda otrzymali 532 kuksy 
(a więc ponad połowę), ów wrocławski ban-
kier- baron Godeon von Waldenberg- Pachaly 
119 kuksów, Dom Dyskontowy z Hamburga 
250 kuksów i wielu jeszcze mniejszych udzia-
łowców podzieliło się tym tysiącem kuksów. 
Wydaje się być bardzo małym udziałowcem 
w całym gwarectwie sam  plenipotent Renar-
dów – Ludwik Mauve. Miał wtedy 44 lata i tyl-
ko 2 kuksy. Nie przeszkodziło to jednak w dal-
szej jego karierze. Po dwunastu latach 
(1896r.), po wielu zmianach wśród udziałow-
ców, rodzina Renardów podzieliła się i straci-
ła swoją większość udziałów, a zarządzający 
ich dobramii posiadał  ich 7. W tym to okra-
sie do głosu dochodzi kapitał francuski i za-
czyna wypierać niemiecki, przy ogólnym po-
parciu władz carskich. Woleli by na terenach 

polskich, będących pod ich zborem inwesto-
wali Francuzi- określani jako przyjaciele, niż 
Niemcy, postrzegani jako wrogowie. Należy 
bowiem pamiętać, że sytuacja między tymi 
zaborcami była bardzo napięta, strony były 
skonfliktowane, co doprowadziło w końcu do 
„Wielkiej wojny”. Zapewne Ludwik Mauve 
chciał być bardziej niezależny mając już 
dość duży kapitał własny. Tym bardziej, że 
do zakupu majątku Klucze namawiał go Wła-
dysław Skawiński. Ze Skawińskim znali się 
przecież z Sosnowca. Był dyrektorem huty 
„Katarzyna”. W 1887 r. Ludwik Mauve odku-
puje od całości majątku gwarectwa dobra 
kluczewskie wraz z folwarkiem „Gliny” 
i „Przemsza" z przyległościami od Towarzy-
stwa Aukcyjnego pod nazwą: Bank Handlowo-
Dyskontowy w Hamburgu.  Do transakcji do-
chodzi  22 października w Dreźnie u królew-
skiego notariusza Nisego. 

Dziś, z perspektywy tylu lat, można po-
wiedzieć, że był młodym prężnie działają-
cym przedsiębiorcą, menadżerem. Miał 
świetne rozeznanie w tak szybko rozwijają-
cym się Zagłębiu Dąbrowskim. Widział jak 
rozbudowuje się to Zagłębie i cały Śląsk. 
Przy nowopowstałych kopalniach, hutach i in-
nych fabrykach powstają domy dla pracowni-
ków. Widział potrzebę wybudowania cemen-
towni, gdyż popyt na niego był wielki, 
a przyszłość zapowiadała się optymistycznie. 
Lokalizację wybrano oczywiście nie przypad-
kowo, a bliskość linii kolejowej Iwanogrodz-
ko-Dąbrowskiej, czyli z Dęblina do Dąbrowy 
Górniczej, oddanej do użytku 21 stycznia 
1885 r. była tu bardzo ważnym argumentem. 
Szukał wspólników do wybudowania tej ce-
mentowni. Dalej pracował w gwarectwie 
„Hrabia Renard”. Lata 1888– 1889 były prze-
łomowe dla przyszłości Gwarectwa: w 1888 
r. kopalnię "Fanny" połączono wyrobiskami 
górniczymi z kopalnią "Ludwik" (z szybem 
"Wilhelmina"). W tymże roku transakcję two-
rzącą Gwarectwo zatwierdziły władze car-
skie, które jednak popierały kapitał francu-
ski, co od 1889r. sprawiło, że kapitał za-
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czął się powiększać, ale z korzyścią dla Fran-
cuzów. Wówczas też zbudowano bocznicę li-
nii kolejowej Iwanogrodzkiej (Sosnowiec 
Płd.–Dęblin) i zlikwidowano kolejkę napo-
wietrzną łączącą kopalnię ze stacją kolei war-
szawsko-wiedeńskiej w Sosnowcu. Utworzo-
no też przy Gwarectwie jedną z pierwszych 
w Zagłębiu Dąbrowskim kas ubezpieczenio-
wych, na którą składki płacili robotnicy 
i przedsiębiorcy, a gdy w 1892 r. w Sosnowcu 
wybuchła epidemia cholery, popierał utworze-
nie i utrzymanie w Gwarectwie szpitala za-
kaźnego, a później również zwykłego.

Warunki pracy w kopalniach, a i w in-
nych fabrykach były ciężkie, a płace wystar-
czające jedynie na skromna wyżywienie. Pra-
cownicy rekrutowali się z miejscowej ludno-
ści. Cześć budowała małe domy na swoich 
działkach, inni mieszkali w domach Gwarec-
twa. Domy były nie skanalizowane, a wodę 
czerpano ze studni. Później zaczęto budo-
wać domy wieloizbowe o wyższym standar-
dzie, głównie dla personelu technicznego 
i urzędników. Przed wojną do Gwarectwa na-
leżało 114 domów mieszkalnych, w których 
mieszkało ok. 1230 robotników, płacąc nie-
wiele, bo od 1- 3 rubli. Była też grupa 110 ro-
botników, która nie płaciła nic. W roku po-
wstania Gwarectwa (1884) rębacze (górnicy) 
zarabiali dziennie 1.2 rb., maszyniści 1 rb., 
robotnicy na powierzchni 60 kopiejek, a ko-
biety- 40. Z biegiem lat zarobki tylko mini-
malnie podwyższono. Dwadzieścia lat później-
sza dniówkę można było zarobić: rębacz- 2 
rb., na powierzchni- 1,1 rb., kobiety- 55 ko-
piejek. Wystarczało to jedynie na wyżywie-
nie, które składało się z chleba, kaszy, ziem-
niaków, grochu, fasoli czy kapusty. Mięso, sło-
nina i wędliny jadano bardzo rzadko. W kopal-
niach pracowano dwie zmiany po 12 godzin, 
w bardzo trudnych warunkach. Dopiero od 
1897 r. ustawa ograniczyła pracę dzienną do 
11,5 godz., a na noc do 10 godz. Górnicy 
Gwarectwa byli ubezpieczeni w Kasie Pomo-
cy Sielecko- Gzichowskiej i płacili składki od 
1- 4% swych zarobków. Dlatego też rosła fala 
niezadowolenia i nienawiści, zwłaszcza do fa-
brykantów niemieckich. Powstawały ciągle 
nowe ogniska strajków.

W  tymże 1892 r. 70 górników z kopalni 
„Renard” i 50 z należącej do Gwarectwa ko-
palni „Hr. Andrzej” zastrajkowało, żądając 
podwyżki płac. Dyrekcja zwolniła wprawdzie 
30 przywódców strajku, ale na dyrektora Mau-
ve zorganizowano zamach: przed jego willą 
wybuchł ładunek dynamitu... Inne źródła mó-
wią, że  podłożono dynamit pod biuro dyrek-
tora Mauvego i wybuch niemal go nie zabił. 
Życie mu uratowano, ale stracił nogę. Od tej 
pory utykał mając protezę.
Rok później Mauve doprowadził do wybudowa-
nia przy kopalni "Fanny" elektrowni. W tym 
okresie Gwarectwo przejęło – od firmie Kuź-

nicky i S-ka w Sosnowcu, należącej do wła-
ścicieli Milowic, po wygaśnięciu długoletniej 
dzierżawy – browar parowy i zaczęło go pro-
wadzić na własny rachunek. W 1895 r. Gwa-
rectwo „Hr. Renard” postawiło obok kopalni 
gmach teatru, obok którego postawiono 
w następnych latach tzw. teatr letni. Grał 
w nim zespół amatorski, najczęściej dla lo-
kalnej elity: wyższych urzędników policji 
i administracji carskiej, wojskowych, urzęd-
ników kopalni, akcjonariuszy oraz lekarzy 
i  prawników. 

W swoim majątku „Klucze” dochodzi 
do zebrania udziałowców i zapada decyzja 
o utworzeniu spółki i budowie cementowni 
w 1894 r. Oficjalna nazwa brzmiała: Towarzy-
stwo Aukcyjne Fabryki Portland Cementu 
„Klucze”. Jak dotąd jedynym źródłem wie-
dzy o istniejącej cementowni w Jaroszowcu 
jest praca „100 lat Jaroszowca” autorstwa 
Pana Mariana Zygmunta Maryszewskiego. To 
On dzięki swej dociekliwości zebrał w swym 
opracowaniu opisy miejsc i wydarzeń, które 
przeminęły bezpowrotnie, tworząc historię 
Jaroszowca. Stąd wiemy, że kamień do budo-
wy fabryki był łamany w pobliskim Cieszyń-
cu.  W skład zabudowy fabryki wchodziło 5 
pieców Ditz, 15 wapienników, beczkarnia, 
budynki magazynowe. Miała własną bocznicę 
kolejową. Kamień do produkcji klinkieru ła-
mano w pobliżu fabryki, w miejscu dziś zwa-
nym „kopalnią”, zaś margiel (glinka) była 
również kopana w sąsiedztwie i transporto-
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wana wagonikami w wydrążonym w górze tu-
nelem. Fakt ten potwierdza dokument- poda-
nie właściciela majątku Klucze, o wydziele-
nie placu „Jaroszowiec” na wydobywanie 
rudy żelaza z 1897 roku (dokumentacja w ję-
zyku rosyjskim) AP w Kielcach 21/1 syg.5664.

„Pierwszym dyrektorem cementowni był 
Schutt, który przeprowadził się z Finlandii 
do Polski w 1892r, kiedy opatentował i wybu-
dował w „Kluczach” piec do wypalania ce-
mentu. Pracował do końca 1900r., a potem 
zmienił miejsce pracy. Mój ojciec otrzymał 
posadę inżyniera w 1898r., a gdy odszedł 
Schutt, został dyrektorem. Jednak general-
nymi dyrektorami byli Karol a potem Her-
man Mauve- czyli właściciele. Mieszkali 
w Sosnowcu tylko od czasu do czasu przyjeż-
dżali do fabryki”- wspomina córka Karola 
Wegeliusa Liisa Kaila w swym liście do pana 
Maryszewskiego i w swoich wspomnieniach, 
które niedawno zostały przetłumaczone z ję-
zyka fińskiego.(Czynione są starania by uka-
zały się drukiem).

Cementownia należała do kartelu ce-
mentowego wraz z innymi fabrykami jak: 
”Wiek”, „Wesoła”, „Szczakowa” czy „Gór-
ka”. Początki były bardzo obiecujące, gdyż 
w 1897r. otrzymała złoty medal na wystawie 
w Kijowie. Cement ten był w owym czasie 
najwyższej jakości. Można go było stosować 
we wszelkim budownictwie wodnym. Podob-
no bardzo dobrze wiązał właśnie pod wodą. 
Powstałe w 1896r. Towarzystwo Górnicze 
Francusko-Rosyjskie wchłonęło w swoje 
struktury cementownię  w Jaroszowcu. 
W 1894r. Towarzystwo Aukcyjne Fabryki Port-
land Cementu „Klucze” zatrudniało 220 ro-
botników w cementowni i 65 w pobliskiej ko-
palni kamienia wapiennego „Jaroszowiec”, 
należącej do Towarzystwa. W zarządzie za-
siadali: Ludwik Mauve, Władysław Bystrza-
nowski i Herman Mauve jako kandydat. Ce-
mentownia szybko się rozwijała a w 1914r. 
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Sprawa
Urzędu Guberni Kieleckiej
W odpowiedzi Zachodniego Okręgu Górniczego na 
pozwolenie właścicielowi posiadłości Klucze, powiatu 
olkuskiego Ludwikowi Mauwe przydziału ziemi 
"Jaroszowiec" w celu wydobycia rudy żelaza.
Rozpoczęto : wrzesień 16 dnia 1897 roku
Zakończono : wrzesień 19 dnia 1897 roku.

Ministerstwo Rolnictwa
i Własności Państwowej

Do Pana Gubernatora Kieleckiego
Zachodni Okręg Górniczy ma zaszczyt powiadomić Waszą 
Wielmożność,że na podstawie 336 st.T.Vlll Górniczej 
Ustawy przedłużonej w 1895 roku przyznał właścicielowi 
Ludwikowi Mauwe  przydzielenie ziemi  "Jaroszowiec" 
o powierzchni 250.000 kw. sążni celem wydobywania rudy 
żelaza na własnej ziemi w posiadłości Klucze, w gminie 
Bolesław, powiatu olkuskiego, guberni Kieleckiej.

Do tego zarządzenia dodaje, iż o przydziale ziemi  "Jaro-
szowiec" Ludwikowi Mauwe przesyła zawiadomienie odpo-
wiedniemu Okręgowemu Inżynierowi 3-go Zachodniego 
Okręgu Górniczego.

Naczelnik Urzędu -podpis nieczytelny.



zatrudniała już 450 robotników. „W cemen-
towni pracowano już po osiem godzin, ale 
przy łamaniu kamienia po dwanaście”- wspo-
mina Jan Mól Bydlina, robotnik cementowni, 
który przepracował wiele lat przy łamaniu ka-
mienia. Po drugiej stronie drogi najpierw wy-
budowano dom dla dyrektora fabryki, ale po 
rozbudowie w 1910 r. przybrał kształt wilii. 
Obok stanęły 4 kamienice. Przed I wojną roz-
poczęto budować domy dwurodzinne dla ro-
botników. W 1913 r. zakończono budowę bu-
dynku dworca kolejowego stacji Rabsztyn, 
przy drodze żelaznej Iwanogrodzko-Dąbrow-
siej.  Dla czego tak nazwano tą stację? Ponie-
waż gdy uruchamiano ową kolej żelazną, naj-
bliższą miejscowością za Olkuszem w kierun-
ku wschodnim  była wieś Rabsztyn znana ze 
swego zamku- mówili starzy kolejarze.

Do 1918 r. w Jaroszowcu nie było szko-
ły. Dzieci chodziły i to nie regularnie do jed-
noklasowej szkoły w Kluczach. Jak na małe 
dzieci była to niemal „wyprawa”. Dlatego ro-
dzice poprosili dyrektora cementowni o udo-
stępnienie pomieszczenia na klasę lekcyjną 
w jakimś budynku fabrycznym, a „specjalna 
delegacja udała się do Inspektora szkolnego 
w Olkuszu z prośbą o „nadanie nauczyciela 
dla organizującej się szkoły”. Ówczesny In-
spektor Szkolny- „Bromirski zamianował 
z dniem 1 września 1918 r. pana Walentyna 
Kańskiego nauczycielem jednoklasowej szko-
ły w Cementowni „Klucze” w Jaroszowcu. Po-
czątkowo lekcje prowadzone były w różnych 
budynkach, aż zarząd fabryki ofiarował dla 
szkoły budynek barakowy, który w tym celu 
przerobił i do potrzeb szkoły przystosował. 
Na stanowisko samoistnego nauczyciela mia-
nowano pana Walentyna Kańskiego”. Miesz-
kańcy Jaroszowca przeżyli też i doniosłe chwi-
le, w związku z odwiedzinami pana prezyden-
ta Ignacego Mościckiego, który wziął udział 
w poświęceniu kamienia węgielnego pod bu-
dowę sanatorium gruźliczego dla dzieci 24 lip-
ca 1929 r. W tym też roku 18 sierpnia została 
uroczyście poświecona kaplica pod wezwa-
niem „Matki Bożej Wspomożenia Wiernych”, 
a mszę odprawił proboszcz olkuski kś. Paweł 
Frelek. Wybudowana została częściowo ze 
składek mieszkańców, ale największą po-
moc, zwłaszcza materialną, ofiarował ówcze-
sny właściciel cementowni Herman Mauve, 
spadkobierca, syn Ludwika zmarłego 14 lat 

wcześniej.
Ale, wracając do dalszych losów cemen-

towni. Z biegiem lat nie unowocześniana fa-
bryka stawała się ciężarem dla Towarzystwa. 
Koszty produkcji cementu z Jaroszowca były 
jednak najwyższe w całym kartelu z uwagi 
na prowadzenie produkcji wg przestarzałej 
technologii. Wytworzenie 100 kg cementu 
kosztowało 3 zł, gdy w pozostałych cemen-
towniach tylko ok. 50 gr. W innych cemen-
towniach zastosowano już piece rotacyjne. 
W związku z tym kartel dopłacał do jaroszo-
wieckiego cementu, bo to się jeszcze opłaci-
ło, gdyż prawie cała produkcja szła na eks-
port, do Belgii, a stamtąd do Anglii, Francji 
i  Ameryki. Początkowo był pakowany do be-
czek dębowych, a wiele lat później w worki 
papierowe.

„Teren cementowni pamiętam bardzo do-
kładnie, bo chętnie towarzyszyłam papie 
podczas obchodów fabryki. Oprócz właści-
wych budynków fabrycznych była tam długa 
hala, w której zbijano wspomniane beczki, 
stacja gdzie wytwarzano parę, przy której 
były dwa duże zbiorniki wodne (w osadzie, 
gdzie nie było rzeki, wciąż używano tej sa-
mej wody), oraz laboratorium, w którym wy-
konywano m.in. badania wytrzymałości ma-
teriału. Sucha metoda produkcji betonu za-
czynała być już przestarzała, ale pan Mauve 
bał się nowości, chociaż papa proponował to 

 Klucz do Wspomnień Marzec 2014 7

Pieczęć Towarzystwa Górniczego

Budynek „beczkarni" fot. M.Z. Maryszewski

Cementownia od str. zach. fot. M.Z. Maryszewski



„Koło wieczora szliśmy gościńcem do 
Mrzygłodu. Stanęliśmy w miasteczku pod ple-
banią. Koledzy moi ukryli się poza węgły ple-
banii, a ja sam wszedłem do księdza. — 
Niech będzie pochwalony — powiedziałem na 
wstępie. — Na wieki — odrzekł ksiądz i dodał 
gromkim głosem: — Czego? — Chciałem pro-
sić księdza dobrodzieja o wskazanie nam 
uczciwego człowieka na przewodnika do gra-

nicy. — Idź, idź opętany człowiecze; zostaw 
mnie w spokoju. Na takie dictum probosz-
cza, popatrzyłem na niego sądząc, że obłąka-
ny.  — Czegóż tu stoisz maro? — Ależ księże 
dobrodzieju, nie jestem jeszcze ani wid-
mem, ani upiorem, jeno zupełnie żywym 
człowiekiem, który ma zaszczyt prosić dla 
siebie i kolegów o pomoc w ambarasie. — Ło-
trze wychodź! Opryszku, oddal się! — Nie-
zbyt staranne odebrałeś ksiądz wychowanie. 
— Bodaj byś kark skręcił. Z Panem Bogiem. 
Ta scena nigdy mi nie wyjdzie z pamięci 
i rozmowę co do słowa pamiętam. Była ona 
tak szczególną w swym rodzaju, tak oryginal-
ną, a zarazem tak niespodziewaną dla mnie, 
człowieka, który przykazań boskich i przypo-
wieści o Samarytaninie naucza, że niepodo-
bieństwem byłoby uronić ją bodaj w jednym 
słowie z pamięci. Zaledwie wyszedłszy, za-
cząłem powtarzać tę scenę kolegom, gdy 
zjawia się jakaś niemłoda kobieta, przyjem-
na, zapłakana i odzywa się do nas: 

przez dziesięciolecia. Któregoś roku przed 
drugą wojną światową nowoczesne cemen-
townie utworzyły trust i obniżyły ceny tak 
bardzo, ze cementownia Klucze nie dała 
rady konkurencji. Fabryce groziło zakończe-
nie produkcji, wtedy postanowiono wyłączyć 
i  częściowo rozebrać stare urządzenia. Pla-
nowano unowocześnienie, ale nadeszła woj-
na. Nowa Polska oczywiście znacjonalizowa-
ła i  tę fabrykę, ale cementownia nie obudzi-
ła się tu już do życia- dalej wspomina Liisa 
Kaila - córka Karola Wegeliusza, dyrektora 
cementowni. Fabryka ostatecznie postawio-
no w stan likwidacji od 1 października 1933 
r. „Gdy w 1937 r. zdemontowano wszystkie 
urządzenia cementowni, starałem się o pra-
cę w papierni, ale takich jak ja było więcej. 
Pozostaliśmy wówczas bez środków do życia 
i zarabialiśmy dosłownie grosze odzyskując 
cegłę z pozostałych murów i odsprzedając ją 
tym co się budowali”- wspominał Jan Mól, 

w  rozmowie z autorem opracowania „100 
lat Jaroszowca”- Marianem Maryszewskim.

„Portlandcementfabrik Klucze” istniała 
ponad 40 lat, dając pracę i będąc motorem 
rozwoju nowopowstającej miejscowości 
jaką był wtedy Jaroszowiec.
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Strona tytułowa pamiętnika

Znak fabryczny cementrowni „Klucze",
fot. M.Z. Maryszewski

POWSTANIE WYBUCHŁO! - CZ. V

Żródła:
  1. „Ludwik Mauwe i jego rola w rozwoju Zagłębia
      Dąbrowskiego”- Roman Adler
  2. „Rody Mauve i Dietlów w Kluczach latach
      1887-1945”- Agnieszka Mika
  3. „Powstanie i rozwój Gwarectwa „Hrabia Renard”
      - Marek Nita
  4. „Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego”- Feliks Kiryk
  5. „100 lat Jaroszowca”- Marian Z. Maryszewski
  6. „Na początku był cynk”- Tomasz Kostro
  7. „Wspomnienia”- Liisa Kaila
  8. AP w Kielcach

Basen fabryczny, fot. M.Z. Maryszewski

JANUSZ DZIATŁOWICZ
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— Wybaczcie mu panowie, on bardzo nie-
szczęśliwy. — Czy obłąkany? — zapytałem. — 
Nie, ale tak złamany na duchu, że przeklina 
powstanie i powstańców, że na ich widok, na 
wiadomość o nich, niesłychanego doznaje roz-
drażnienia. Patrzcie panowie na to puste 
miejsce. Tu stały stajnie i stodoły. Powstańcy 
zajęli Mrzygłód, Moskale otoczyli miasto i spę-
dzali naszych. Powstańcy zamknęli się 
w tych stajniach i stodołach i bronili do upa-
dłego. Niemało już padło Moskali, więc wście-
kłość ogarnęła ich wielka, podpalili budynki, 
a gdy ogień buchnął płomieniem, rozciągnęli 
się łańcuchem w około i nie dali wyjść żadne-
mu. Powstańcy z rozpaczą chcieli się prze-
bić, ale było ich za mało. Wszyscy padli ran-
ni, lub zabici, a i zabitych i rannych rzucali 
Moskale w ogień przy okropnych okrzykach. 
Pijana tłuszcza moskiewska puściła się mia-
steczko nasze rabować, a przy rabunku mor-
dowano ludzi, nie przebaczano dzieciom, 
i w ogień żywcem wrzucano każdego, kto tyl-
ko odważył się bronić swego mienia, swej ro-
dziny, Wywlekli księdza z plebanii, kazali mu 
się ubrać w szaty kościelne i kropić wodą 
święconą rzucanych do ognia. Od tego czasu 
popadł nasz proboszcz w to usposobienie, 
w jakiem go pan zastałeś. Zdrętwieliśmy po 
tej powieści… Po długiej chwili smutnego mil-
czenia, odezwała się do nas owa kobieta: — 
Niech panowie pójdą za mną, ja tu znajdę ko-
goś, co was dobrze poprowadzi…. Po kwadran-
sie zjawił się nasz opiekun. Czapka z dasz-
kiem z fantazją na bakier pochylona, surdu-
cik połatany z wysileniem guzików i dziurek 

zapięty, a reszta części ubrania dowodziła, 
że krawców nie ma w Mrzygłodzie i że szewc 
bez butów chodzi… Szewc przodem, my za 
nim…

Mozolną mieliśmy drogę, bo śnieg 
z deszczem prześladować nas zaczął, zimno 
było dokuczliwe. Było to 25. kwietnia. Lasa-
mi przedzieraliśmy się do granicy, w lasach 
odpoczywali. Raz śród takiego spoczynku, 
dostaliśmy się pomiędzy szałasy węglarzy, 
którzy nas przestrzegali, by ostrożnie się za-
chowywać, bo Moskale mają być we wsi, nie 
zbyt oddalonej od lasu… W nocy przeszliśmy 
nie pamiętam już którą rzekę w bród po 
piersi, wiatr i słońce poranne osuszyły odzie-
nie. Dnia 26. kwietnia stanęliśmy o wscho-
dzie słońca na terytorium galicyjskim, nieda-
leko punktu stycznego trzech granic: pru-
skiej, moskiewskiej i austriackiej. Przewod-
nik wrócił z hojną zapłatą, a myśmy już sami 
na los szczęścia puścili się dalej. Spocząwszy 
i wyspawszy się doskonale u jednego wieśnia-
ka w pobliżu stacji kolei Chełmek, udaliśmy 
się na dworzec, by pojechać do Krakowa. 
Przy wsiadaniu do wagonów zatrzymali nas 
żandarmi austriaccy  i mimo kart legityma-
cyjnych, zawieźli do starostwa w Jaworznie. 
Jest to wieś ludna, bogata, zabudowana do-
brze z powodu kopalni węgla… Nadszedł 
wreszcie dzień 1 maja. Kazano nam się zbie-
rać, mieliśmy być odstawieni do Krakowa, 
pod strażą żandarmów. Gniewało innie to 
bardzo, że jak zbrodniarzy żandarmi eskorto-
wać nas mają, więc uprosiłem, byśmy dali 
wszyscy słowo honoru, że żaden z nas nie 
ucieknie i odesłano nas z woźnym bez eskor-
ty… Wierzbiński z Marszałkowiczem złożyli 
tymczasem raport komisarzowi rządu narodo-
wego, w którym domagali się sądu wojenne-
go na naczelnika. Mossakowski także zjawił 
się niedługo, lecz rząd narodowy nie widział 
podstawy do oddawania pod sąd naczelnika 
i tak skończyła się pierwsza wyprawa, w któ-
rej udział wziąłem. Rotmistrz Miernicki, do-
wódca kosynierów Miszewski i wielu, bardzo 
wielu dostało się do niewoli, kilkudziesięciu 
zginęło, zaledwie połowa oddziału naszego 
ocalała. Według pruskich gazet i zeznań sa-
mych Moskali, mieli oni w bitwie pod Jaworz-
nikietn utracić około 100 ludzi. Liczba to 
ogromna, jeśli się weźmie pod uwagę, że 
nasz oddział liczył niespełna trzysta ludzi, 
a wojsko moskiewskie było w sile batalionu”.

Czesław Pieniążek już w maju 1863 r. 
dostał przydział do administracji wojskowej, 
a następnie sprawował nadzór nad stajniami 
na Kleparzu z czterdziestoma końmi. Bezpo-
średnim jego przełożonym był Stanisław 
Chwalibowski- późniejszy marszałek powiatu 
chrzanowskiego. „Kraków w owym czasie był 
tak przepełniony, że miejsca na spanie nie 
starczało, a u mojej kuzynki w pięciu poko-
jach nocowało 20 ludzi” - wspomina autor 

Obraz Jakuba Simmlera przedstawiający Ludwika 
Mycielskiego w stroju powstańca. Obecnie obraz ten 
znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie.
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w dalszej części swych wspomnień. „Tymcza-
sem formował się oddział jazdy Mycielskiego 
i dla niego to przeznaczono konie ze stajen 
na Kleparzu. Na tydzień przed wyjściem od-
działu wybrałem sobie doskonałego konia, 
jak mi się zdawało. Mając do wyboru 40 
koni, mogłem  wybrać sobie najlepszego. Cie-
szyłem się bardzo, boć to rzecz pierwsza dla 
kawalerzysty mieć konia pewnego... Nad-
szedł dzień 22. lipca, dzień naszego wymar-
szu. Zaraz rano udali się na mszę, a po niej 
rozpoczęli pożegnania… Oddział nasz podzie-
lony był na trzy plutony: ułanów, dragonów 
i Węgrów czyli huzarów. Ułani dostali pała-
sze, lance i pistolety; dragoni sztućce z ba-
gnetami i pałasze, huzarzy pałasze i rewolwe-
ry. Obaj z Ujejskim chwyciliśmy za lancę i zo-
staliśmy ułanami. Oddział posiadał 80 koni. 
Uformowany na Olszy już 3 lipca stanął na 
wzgórzu nieopodal Słomnik. Dowódcą został 
Ludwik hr. Mycielski, były oficer wojsk pru-
skich, z wybuchem powstania porzucił narze-
czoną, majątek i zaciągnął się w szeregi”. Na-
stępnie przeszli przez Racławice. „Pokazywa-
no nam pole bitwy za Kościuszki, dotąd krzy-
żem oznaczone. Patrzyliśmy na nie, jak na 
świętą relikwię. a w duszy rozgrywały się 
uczucia takie dzielne, że ręka chwytała za 
szablę”… Mycielskiemu nie udało się połą-
czyć z oddziałem powstańczym pod dowódz-
twem "Kosy" i po porażce w potyczce z koza-
kami wycofał się do Galicji. Niepowodzenie 
akcji Mycielskiego spotkało się z ostrą kryty-
ką i doprowadziło do wytoczenia mu sprawy 
przed sądem wojennym, który go jednak unie-
winnił. Wrócił wraz z oddziałem i Czesław Pie-
niążek, choć jak sam pisał: „Wstyd nam było 
wracać do Krakowa po kilkudniowej wypra-
wie. W piątek dnia 10. lipca czapkę munduro-
wą schowałem w kieszeń, kapelusz słomiany 
włożyłem na głowę, na mundur białą kitlę od 
pyłu, paszport w rękę i tak siadam na wó-
zek. Zajeżdżam na komorę do Michałowic 
i dalej do Krakowa. W Krakowie coraz mniej 
było mundurków, więzienia się zapełniały, re-
wizje, aresztowania były na porządku dzien-
nym. Skarzyńskiego uwięziono, organizacja 
przeszła w inne ręce i powoli apatia zaczęła 

ogarniać umysły. Duch powstania, krew prze-
lana, cienie poległych, ofiary i poświęcenia, 
znalazły epopeję swoją w ołówku Gtottgera, 
pomnik w żałobie i cierpieniach kraju, 
i w strasznej zemście caratu. Z kości pole-
głych rodzi się mściciel, a tym jest: trzeźwa 
praca jakiej nie było, skupienie się we wła-
snych siłach i tem większa wiara w przy-
szłość”- napisał w ostatnich słowach swego 
pamiętnika Czesław Felicjan Hilary Odrowąż-
Pieniążek- powstaniec 1863 r.

  Pochodził z Kowa-
lowych k/Tarnowa. 
Urodził się 15. I. 
1844 r. Był synem 
Stanisława Ignace-
go Feliksa (1809-
1894), uczestnika 
powstania listopa-
dowego, właścicie-
la tejże wsi i Feli-
cji z Krajewskich. 
Uczęszczał do kra-
kowskiego Gimna-
zjum Nowodwor-
skiego, a następnie 
do gimnazjum 
w Tarnowie. Jako 

uczeń 8 klasy tej szkoły wstąpił w marcu 
1863 r. do oddziału powstańczego w Krako-
wie i został mianowany podporucznikiem 
przez Erazma Skarżyńskiego- o czym wspomi-
na w pamiętniku. W kwietniu pod nazwi-
skiem Franciszka Łazarskiego przedostał się 
do Królestwa i walczył w oddziale Anastaze-
go Władysława Mossakowskiego jako jego ad-
iutant. Po drugim powrocie do Galicji, 
w październiku został adiutantem Skarżyń-
skiego, który z ramienia Rządu Narodowego 
prowadził akcje organizacyjną w zachodniej 
Galicji. Przebywał wtedy w Krakowie, gdzie 
po zdaniu matury w Gimnazjum Nowodwor-
skim rozpoczął studia na Wydziale Filozoficz-
nym UJ. Już w latach szkolnych przejawiał 
zdolności literackie. W 1864 r. występował 
nawet w teatrze krakowskim grając m.in. 
Edwina w „Odludkach i poecie” W styczniu 
1865 r. przeniósł się nawet na niemiecką sce-
nę do Bielska. Jednak w końcu rozstał się ze 
sceną pisząc jedynie recenzje z przedsta-
wień. W 1866 r. przeniósł się do Lwowa, 
gdzie podjął studia prawnicze i rozpoczął 
prowadzić działalność publicystyczną i dzien-
nikarską. Związał się ze Stowarzyszeniem 
Młodzieży Handlowej Lwowskiej, które to 
później za opracowanie jej dziejów przyzna-
ło mu godność członka honorowego. W la-
tach 1870-73 zamieszkał wraz z rodziną 
w Dreźnie, gdzie wygłaszał odczyty z zakre-
su historii i literatury. Po 1873 roku poświę-
cił się pracy nauczycielskiej w lwowskiej 
Wyższej Szkole Realnej w Stryju. W 1882 r. 
przenosi się ponownie do Krakowa, gdzie Komora Celna w Michałowicach

Czesław Odrowąż-Pieniążek



uczył w Nowodworskim Gimnazjum, do które-
go dwadzieścia lat wcześniej sam chodził. 
Jak wspominał jego wychowanek Lucjan Ry-
del: „Dar nauczania miał rzadki, co w połą-
czeniu z patriotyczną postawą sprawiało, że-
śmy wszyscy przepadali za nim.” W 1904 r. 
przeszedł na emeryturę z tytułem radcy szkol-
nego i wyjechał na wieś. W latach 1912-14 

był dyrektorem Gimnazjum Realnego w Zako-
panem. Wydawał wtedy przewodniki i opra-
cowania pedagogiczne. Współpracował z pra-
są wszystkich trzech zaborców, tak zacho-
wawczą jak i demokratyczną. W 1911 r. był 
prezesem stowarzyszenia „Straż Polska” ma-
jącej na celu propagować bojkot towarów 
pruskich i samodzielność ekonomiczną Pola-
ków. W lutym 1917 r powrócił z Zakopanego 
do Krakowa, gdzie zmarł 17. VI. 1917 r. i zo-
stał pochowany na cmentarzu Rakowickim. 
Był żonaty z Seweryną z Piekarskich (1846-
1933) i miał z nią dwanaście dzieci: Stefa-
nię, Jadwigę, Stanisława, Jerzego, Helenę, 
Seweryna, Józefinę, Adama, Łucję, Jana, 
Wacława i Annę.
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Gimnazjum Realne w Zakopanem

JANUSZ DZIATŁOWICZ

Żródła:
  1. „Polski Słownik Biograficzny" - PAN
  2. „Temu lat 27" - Pieniążek Czesław

RZECZ O ŚW. MAKSYMILIANIE MARII KOLBE
W roku 2014 mija 

120-ta rocznica uro-
dzin Świętego Maksy-
miliana Kolbe. W ca-
łej Polsce można zna-
leźć  ślady pamięci 
o tej wielkiej osobie. 
Również na terenie 
gminy Klucze. Ale 
o tym później. Naj-
pierw parę słów o tej 
znanej osobie, jego 
rodzinie, działalności 
i ówczesnym życiu.

Maksymilian Kolbe urodził się 8 stycznia 
1894 roku o godzinie 1-szej w nocy, w Zduń-
skiej Woli. Ochrzczony został tego samego 

dnia w kościele Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, otrzymał imię Rajmund. W ak-
cie urodzenia przeczytać możemy, że jego 
ojciec Juliusz miał 22 lata, a matka Marian-
na z Dąbrowskich, 24 lata. Faktycznie rodzi-
ce urodzili się: Juliusz 29.05.1871 r. w Zduń-
skiej Woli, a jego rodzicami byli Jan i Hele-
na z domu Grajbych. Marianna urodziła się 
25.02.1870 również w Zduńskiej Woli, a jej 
rodzicami byli Franciszek i Anna Krystyna 
z Klinickich, małżonkowie Dąbrowscy.  

O. Piotr Hreciński OFMConv tak opisuje 
tę parę:  Poznali się w kościele parafialnym 
w Zduńskiej Woli. On, Juliusz Kolbe, był wy-
soki, dobrze zbudowany, pogodny i wesoły, 
stroniący od alkoholu i papierosów. Zaanga-
żowany w prace społeczne, brał czynny 
udział w życiu parafialnym, pełniąc wiele 
odpowiedzialnych funkcji. Ona, Marianna 
Dąbrowska, była niskiego wzrostu, starannie 
ubrana, pogodna, pełna energii i pracowita. 
Choć raczej nieśmiała i małomówna, nieje-
den młodzieniec ubiegał się o jej rękę, lecz 
ona nie chciała wyjść za mąż. Myślała o ży-
ciu zakonnym, ale w zaborze rosyjskim nie 
było zakonów. Przyjęła oświadczyny Juliu-
sza, mając nadzieję, że w założonej z nim 
rodzinie Bóg będzie zajmował pierwsze miej-
sce. Pobrali się w Zduńskiej Woli w 1891 r. 
Wkrótce potem wstąpili do Franciszkańskie-
go Zakonu Świeckich. Juliusz i Marianna po-
brali się 5.10.1891 r. w kościele w Zduńskiej 
Woli. Pierwszym dzieckiem tej pary był Fran-
ciszek urodzony 25.07.1892, drugim synem 
był właśnie Rajmund. Rodzina mieszkała 
w wynajmowanym drewnianym domu. Obec-
nie w domu tym znajduje się Muzeum Dom 

M. M. Kolbe

Metryka urodzenia Rajmunda Kolbe,
/metryki.genealodzy.pl/
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Urodzenia Św. Maksymiliana Kolbe. Muzeum 
to znajduje się przy ulicy św. Maksymiliana 
Marii Kolbego nr 9, dawniej ulica Browarna. 
Jak większość mieszkańców Zduńskiej Woli, 
małżonkowie zajmowali się chałupniczym 
tkactwem. Niestety, trudne warunki bytowe 
rodziny skłoniły ich do wyjazdu w poszukiwa-
niu pracy, do Łodzi. Tam udało się Juliuszowi 
znaleźć opłacalne zajęcie. W dniu 29 stycz-
nia 1896 roku na świat przychodzi kolejne 
dziecko-Józef. W poszukiwaniu lepszego 
bytu rodzina przeprowadza się do Jutrzko-
wic pod Pabianicami. Otwierają sklep z arty-
kułami pierwszej potrzeby. Klienci bardzo 
często robili u nich zakupy na kredyt . Szyb-
ko okazało się, że taka działalność jest nie-
opłacalna. Sklep trzeba było zamknąć. Rodzi 
się tutaj dwoje dzieci Juliusza i Marianny: An-
toni i Walenty. Chłopcy ci umierają przed 
ukończeniem  pierwszego roku życia. Wraz 
z zamknięciem działalności handlowej,  za-
mknął się również kolejny etap życia rodzi-
ny. Wszyscy przenoszą się do pobliskich Pabia-
nic.  Mieszkają w murowanej kamienicy. Ro-
dzice zatrudniają się w fabryce, w której 
pracują po 11-12 godzin dziennie. Mimo zmę-
czenia podejmują szereg innych działań. Ju-
liusz był introligatorem, fryzjerem, kolporte-
rem prasy patriotycznej. Wokół siebie sku-

piał wiele osób, z którymi prowadził dysku-
sje na tematy religijne i patriotyczne. Ma-
rianna wykonywała czynności, które nie spra-
wiały jej kłopotów. W porozumieniu z miej-
scowym lekarzem, zajmowała się akuszer-
stwem oraz leczeniem lżejszych chorób i  ob-
rażeń ciała. Rodzina prowadziła bardzo reli-
gijne życie. W domu utworzony był ołtarzyk 
Matki Boskiej. Przy nim zbierali się codzien-
nie wszyscy domownicy, by się modlić. Rodzi-
ce byli członkami Żywego Różańca i chętnie 
włączali się w różne prace parafialne. Chłop-
cy byli ministrantami, a także śpiewali w ko-
ścielnym chórze. Każdy z nich  myślał o ka-
płaństwie. Rodzice pragnęli, by to najstarszy 
z nich został księdzem. Franciszek podjął 
próbę, ale do kapłaństwa nie doszedł. Tym-
czasem Rajmund i Józef złożyli śluby wieczy-
ste w Zakonie Franciszkanów i przyjęli świę-
cenia kapłańskie. Obok wielkiej religijności 

w domu rodziny Kolbe, bardzo żywy był rów-
nież duch patriotyzmu. To głównie ojciec 
przekazywał synom treści patriotyczne 
i uczył ich narodowych pieśni. Gdy w roku 
1914 wybuchła wojna, zaciągnął się w szere-
gi Legionów Józefa Piłsudskiego. Swoją służ-
bę ojczyźnie przypłacił śmiercią. W życiu sy-
nów Juliusza pojawiało się wiele dylematów. 
Ostatecznie Rajmund zdecydował się służyć 
Bogu i ludziom jako zakonnik i kapłan, 
a Franciszek w czasie I i II wojny światowej 
podjął walkę zbrojną jako żołnierz. W 1934 
r. Franciszek Kolbe został odznaczony Krzy-
żem Niepodległości za zasługi w walkach 
podczas I wojny światowej. 19 stycznia 1943 
r. został aresztowany i przewieziony do łódz-
kiego więzienia.  Następnie 3 lipca 1943 r. 
w grupie 10 więźniów przywieziony został do 
obozu KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer 
127600 i kategorię więźnia politycznego.  Po 
kilku miesiącach pobytu w obozie Auschwitz, 
23 października 1943 r. przeniesiony został 
do KL Buchenwald i oznaczony numerem 34 
470. Z KL Buchenwald przenoszony był do po-
dobozów tego obozu: Dora (3 stycznia 1944), 

Zduńska Wola, Muzeum Dom Urodzenia Św. M. M. Kolbego

Zduńska Wola, Muzeum Dom Urodzenia Św. M. M. Kolbego

Pabianice-dom, w którym mieszkała rodzina Kolbe
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Harzungen (20 sierpnia 1944) i ponownie do 
Dora-Mittelbau (18 stycznia 1945), gdzie 
zmarł 23 stycznia 1945.

Wróćmy do czasów młodości Rajmunda. 
Wpływ wartości religijnych i patriotycznych, 
przekazywanych przez rodziców był bardzo 
wielki. Rajmundem kierowały rozterki. Wybie-
rał między służbą Bogu, a służbą ojczyźnie. 
Wybrał dwie korony, jakie „przyniosła” do nie-
go Matka Boża– białą, która symbolizowała 
czystość i czerwoną, oznaczającą cierpienie 
i męczeństwo. Z chwilą ofiarowania się Ma-
ryi, nie skończyły się jego dylematy. Wciąż 
poszukiwał życiowej drogi. Wspólnie z bra-
tem Józefem, w 1910 roku,  podjął naukę 
w franciszkańskim Małym Seminarium we Lwo-
wie. Wstępując do zakonu (OFMConv)  przyję-
li oni imiona Rajmund-Maksymilian, a Józef-
Alfons. 16 października 1917 r. w ubogiej 
celi Międzynarodowego Kolegium Franciszkań-
skiego w Rzymie, siedmiu młodych franciszka-
nów rozważało punkty pierwszego dyplomi-
ku Rycerstwa Niepokalanej. Ponad nimi, po-
między dwoma świecami, stała figurka Niepo-
kalanej. Najświętsza Maryja Panna, stojąc 
na globie ziemskim deptała stopami głowę 
starodawnego węża. Taki był początek mię-
dzynarodowego stowarzyszenia Rycerstwa 
Niepokalanej (Militia Immaculata– MI), które 
dziś zrzesza ponad 4 mln ludzi na świecie, 
w tym ok. 2 mln w Polsce. Św. Maksymilian, 
zakładając MI, miał jasny cel: Starać się o na-
wrócenie grzeszników, heretyków, schizmaty-
ków, a najbardziej masonów i o uświęcenie 
wszystkich pod opieką i za pośrednictwem 
NMP Niepokalanej (Statuty Generalne).

28 kwietnia 1918 roku w Rzymie Raj-
mund otrzymał święcenia kapłańskie, nato-
miast Józef święcenia otrzymał w Krakowie, 
29 czerwca 1921 roku. Maksymilian, pragnąc 
dotrzeć ze swoim przekazem do większej licz-
by osób, postanawia wydawać Rycerza Niepo-
kalanej. Pierwszy numer tego religijnego pi-

sma ukazał się 
w styczniu 
1922 r. w Krako-
wie. Następnie 
o. Maksymilian 
wybudował nie-
daleko Teresina 
klasztor-Niepo-
kalanów i tam 
powstała drukar-
nia. Początko-
wo nakład Ryce-
rza liczył 5 tys. 
egzemplarzy. 
Stopniowo ta 
liczba zwiększa-
ła się by osią-
gnąć 800 tys. 
sztuk. Wszyst-
kie te przedsię-

wzięcia były możliwe do realizacji, dzięki po-
mocy brata o. Maksymiliana- Józefa. O. Al-
fons był gorliwym zakonnikiem, dobrze rozu-
miał nowatorskie pomysły oraz ideały swoje-
go brata, poświęcił się całkowicie ich realiza-
cji. To on zastępował swojego starszego bra-
ta, gdy ten był nieobecny. Maksymilian mu-
siał często wyjeżdżać na kuracje by się le-
czyć, gdyż chorował na gruźlicę. Młodszy 
brat pomagał starszemu, aż do swojej śmier-
ci. Zmarł 3 grudnia 1930 roku, mając 34 
lata, w szpitalu w Warszawie po nieudanej 
operacji. Pogrzeb odbył się 8 grudnia, w uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Druga wojna przerwała wydawanie pi-
sma. Po wojnie ponownie periodyk wrócił na 
rynek. Ciekawostką jest to, że o. Maksymi-
lian rozpoczął wydawanie Rycerza Niepokala-
nej w wersji japońskiej. Tytuł japoński 
brzmi: Seibo no kishi, czyli Rycerz Maryi-bez-
grzechu. Było to pierwsze katolickie pismo 
w Japonii, ukazujące się od 1930 r. Czasopi-
smo wydawane jest również dzisiaj. Japoń-
ski etap życia o. Maksymiliana rozpoczął się 
26 lutego 1930 r. Wtedy w podróż na Daleki 
Wschód wyruszyło z Niepokalanowa pięciu 
misjonarzy. Byli to o. Maksymilian Kolbe, br. 
Zenon Żebrowski, br. Hilary Łysakowski, br. 
Seweryn Dagis, br. Zygmunt Król. Dwaj 
z nich br. Seweryn i br. Zygmunt  zatrzymali 
się w Szanghaju w Chinach. Pozostali, osta-
tecznie po dwumiesięcznej podróży koleją 
i statkiem, 24 kwietnia 1930 r. dotarli do Na-
gasaki. Już w miesiąc po przybyciu o. Maksy-
milian rozpoczął wydawanie  Rycerza Niepo-
kalanej. Wielkim wysiłkiem zakonnicy 
w 1931 r. zbudowali klasztor, nazywając go 
Mugenzai no Sono - Ogród Niepokalanej. Jak 
się później okazało, jego lokalizacja była 
opatrznościowa.  W czasie II wojny świato-
wej, 9 sierpnia 1945 r. Amerykanie zrzucili 
nad Nagasaki bombę atomową o nazwie "Fat 
Man" ("Grubas"), która pochłonęła ok. 70 tys. 
ofiar. Klasztor franciszkański ocalał, stracił 
tylko szyby w oknach. Przed niszczycielską Rycerz Niepokalanej, numer 1,

styczeń 1922 rok

Dokument wystawiony Ojcu Maksymilianowi w 1940r.
przez władze niemieckie
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siłą bomby osłoniło go zbocze góry. Francisz-
kanie natychmiast pospieszyli z pomocą 
mieszkańcom miasta. Ratowali tych, którzy 
przeżyli potężny wybuch. Szczególną pomoc 
świadczył br. Zenon Żebrowski, który w kilku 
miastach, m.in. w Nagasaki, Hiroszimie i To-
kio, zbudował sierocińce dla dzieci, ofiar woj-
ny. Przeglądając księgę pamiątkową zduńsko-
wolskiego muzeum można natrafić na wiele 
wpisów, świadczących o tym, że miejsce to 
odwiedzają również Japończycy. To właśnie 
dla nich została utworzona japońska ekspozy-
cja. Właściwie można powiedzieć, że rów-
nież dzięki nim. To oni przysyłają lub przywo-
żą pamiątki ze swojego kraju. Są to zdjęcia, 
pocztówki, przedmioty codziennego użytku, 
czy wyroby rękodzielnicze. Szczególnie zapa-
dła mi w pamięci drewniana rzeźba, przedsta-
wiająca ojca Maksymiliana na rowerze. Rzeź-
ba wyjątkowa, gdyż ukazana osoba, ma rysy 
japońskie.

W roku 1936 o. Maksymilian wrócił do 
Polski, aby pokierować Niepokalanowem, któ-
ry już wtedy był największym klasztorem ka-
tolickim na świecie. W chwili wybuchu II woj-
ny światowej żyło tam i pracowało około 700 
zakonników. Ojciec Maksymilian interesował 
się wszelkimi nowinkami. Stale poszukiwał 
i poznawał nieznane wcześniej wynalazki. 
Był oficjalnie zarejestrowanym w Polskim 
Związku Krótkofalowców pod symbolem 
SP3RN. Ostatnie litery RN oznaczał Radio Nie-
pokalanów. 8 grudnia 1938 r. w Niepokalano-
wie nadano pierwszą próbną audycję w ete-
rze. Ojciec Maksymilian myślał także bardzo 
konkretnie, by usprawnić kolportaż niepokala-
nowskiej prasy. Wydawano wtedy, oprócz Ry-
cerza Niepokalanej, Mały Dziennik - gazetę 
codzienną (od 1935 r.), Miles Immaculatae, 
Informator Rycerstwa Niepokalanej i inne .

Jako przełożony myślał także o budo-
wie lotniska na terenie klasztoru, z którego 
mogłyby startować samoloty obsługiwane 
przez braci zakonnych. Ten ostatni plan św. 
Maksymiliana jak i pomysł stworzenia specjal-

nego działu filmowego w Niepokalanowie 
przekreślił wybuch II wojny światowej. 19 
września 1939 roku, wraz z 40 zakonnikami 
o. Maksymilian został aresztowany i umiesz-
czony kolejno w obozach: Lamsdorf (Łambi-
nowice), Amtitz (Gąbice) i Ostrzeszów. 8 
grudnia bracia zostali zwolnieni z obozu in-
ternowania i wrócili do klasztoru w Niepoka-
lanowie. Na miejscu, w zniszczonym przez 
Niemców klasztorze, udzielali pomocy po-
trzebującym, dawali schronienie wyrzuca-
nym przez okupanta z domów, wśród któ-
rych byli również Żydzi. Wolność o. Maksymi-
liana nie trwała długo. 17 lutego 1941 r. 
o. Kolbe wraz z czterema współpracownika-
mi został aresztowany przez gestapo i osa-
dzony na Pawiaku. 28 maja został przewie-
ziony do obozu zagłady w Auschwitz, gdzie 
otrzymał numer 16670 i został przydzielony 
do grupy szczególnie okrutnie traktowanych 
więźniów politycznych i księży. W obozie 

o. Maksymilian Kolbe był maltretowany, bity 
i upokarzany. Mimo tak nieludzkiego trakto-
wania, nie uskarżał się, ale starał się wspie-
rać współwięźniów. Pomagał innym, dzielił 
się głodowymi racjami żywnościowymi, mo-
dlił się i służył posługą spowiedzi. Ofiarował 
swoje życie za innego więźnia Franciszka Ga-
jowniczka, ojca trzech synów, sierżanta Woj-
ska Polskiego. Wraz z dziewięcioma innymi 
osobami został osadzony w bunkrze głodo-
wym. W celi pocieszał innych, wspierał ich 
na duchu. Zmarł jako jeden z ostatnich 
w dniu 14 sierpnia 1941 r., uśmiercony za-
strzykiem z fenolu. Jego ciało zostało spalo-
ne w krematorium, a prochy rozsypano na 
oświęcimskich polach. Rodzina bardzo szyb-
ko otrzymała wiadomość o śmierci Maksymi-
liana. Jego matka mieszkała wtedy u ss. Feli-
cjanek w Krakowie, przy ul. Smoleńsk, jako 
tercjarka. Przebywała tam już  od 1914 r. 
Zmarła w 1946 r. w wieku 76 lat.

Wieść o śmierci o. Kolbe powoli, ale 
systematycznie  rozchodziła się po świecie. 
Publikowano ulotki i broszury z życiorysem 

Ekspozycja japońska w Muzeum Urodzenia
Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Zduńskiej Woli

Muzeum Dom Urodzenia Św. M. M. Kolbe w Zduńskiej Woli



 Klucz do Wspomnień Marzec 2014 15

50 LAT MINĘŁO...

Maksymiliana Kol-
be i modlitwę 
o jego beatyfika-
cję. 17 październi-
ka 1971 r. w Waty-
kanie, podczas uro-
czystej mszy zo-
stał beatyfikowa-
ny. Uroczystościom 
przewodniczył pa-
pież Paweł VI. Mak-
symilian Kolbe zo-
stał włączony w sze-
regi błogosławio-
nych kościoła kato-
lickiego. Niemal na-
tychmiast przystą-
piono do prac, ma-
jących na celu roz-

poczęcie procesu kanonizacji. 10 październi-
ka 1982 r. na Placu Świętego Piotra w Rzy-
mie uroczysta msza kanonizacyjna Świętego 
Maksymiliana Marii Kolbe. Mszy tej przewodni-
czył papież Jan Paweł II. W uroczystościach 
tych uczestniczył Franciszek Gajowniczek, 
który przeżył wojnę.

W 1993r w głównym ołtarzu kościoła pa-
rafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii 
Kolbe w Pabianicach zawieszono obraz przed-
stawiający św. Maksymiliana Kolbe. Obraz 
ten parafia otrzymała z Niepokalanowa. Jest 
to ten sam obraz, który był odsłonięty pod-
czas uroczystości kanonizacyjnych św. Maksy-
miliana w Rzymie.

Do dziś pamięć o życiu i męczeńskiej 
śmierci św. Maksymiliana Kolbe jest żywa. 
W różnych miejscowościach odnaleźć można 
tego przykłady. W Bydlinie, w kościele para-
fialnym p.w. św. Małgorzaty, znajduje się ma-
lowidło ścienne przedstawiające Świętego, 
namalowane w latach 90-tych XX wieku.

Pabianice-obraz z uroczystości
kanonizacyjnych Św. M.M. Kolbe

Bydlin-malowidło ścienne w kościele p.w. św. Małgorzaty

Żródła:
  1. Nowenna ku czci św. Maksymiliana Kolbe
      Lublin 2011
  2. franciszkanie.pl
  3. kolbe.pl
  4. lublin.franciszkanie.pl
  5. metryki.genealodzy.pl
  6. ultramontes.pl
  7. zakonfranciszkanow.pl
  8. zrodlo.krakow.pl
  9. materiały własne

BARBARA PIETRZAK-STRUZIK

Jeżeli wierzyć ustnym przekazom, to 
tradycje „łowieckie” w Chechle sięgają XIX 
wieku. Według tego przekazu, kilku powstań-
ców z rozbitego pod Krzykawką oddziału, 
uchodząc przed kozakami, schroniło się na 
plebanii w Chechle. Broń palną  schowali 
wcześniej w wypróchniałym pniu kilkuwieko-
wej lipy. Chechlanie skorzystali z tego „pre-
zentu” i wykorzystali go później w celach 
całkowicie pokojowych. Nie byli to jeszcze 
myśliwi nazywano ich rapciki, ale zamiłowa-
nie do myślistwa mieli ogromne.

Broni, po pierwszej, a szczególnie po 
drugiej wojnie światowej przybyło nie mało. 
W końcu lat czterdziestych minionego stule-
cia, liczono w Chechle około 50 sztuk broni 
palnej używanej przez kłusowników. Zwano 
ich rapcikami. Również w okolicznych miej-
scowościach takiej broni było sporo.Sztandar koła łowieckiego



Nic więc dziwnego, że zwierzyny było jak na 
lekarstwo. No i coś z tym należało zrobić. 
Władze łowieckie, administracyjne i porząd-
kowe doszły do wspólnego wniosku, że trze-
ba zaryzykować i stworzyć warunki legalne-
go uprawiania łowiectwa – mówiąc wprost, 
umożliwić założenie koła łowieckiego w Che-
chle. I tak  się też stało. 15 lutego 1964 
roku, dwunastu chętnych podpisało akces do 
koła, wydzierżawiło obwód łowiecki o po-
wierzchni 7000 ha, i zaczęło pisać nową histo-
rię łowiecką w Chechle. Jedni z ciekawością, 
inni z obawą czekali czy ten eksperyment 
z kołem wypali. A tych dwunastu zdawało so-
bie sprawę, że sprawa nie będzie łatwa. Mu-
sieli zadziałać szokowo. Wprowadzono perma-
nentny nadzór łowiska tak w dzień jak 
i w nocy. Kto wpadł i oddał broń mógł spokoj-
nie iść do  domu, a kto się stawiał -  było go-
rzej. Odebrano „nielegałom” łącznie dwa ka-
rabiny i siedemnaście dubeltówek. Jednocze-
śnie podjęto ogromny wysiłek, aby odbudo-
wać pogłowie zwierzyny łownej. Wybudowa-
na została woliera i uruchomiono hodowlę 
nieznanego tu bażanta. Do łowiska wpuszczo-
no łącznie 1050 sztuk  tych ptaków.  Na po-
lach i w lasach wybudowano dziesiątki paśni-
ków, podsypów i budek. Wysiłki te przyniosły 
nadspodziewanie dobre wyniki.Wzrastająca 
ilość zwierzyny potrzebowała coraz więcej pa-

szy na dokarmianie zimowe. Powstała więc 
konieczność zakładania własnych poletek że-
rowych i produkcyjnych, a w końcu i budowy 
własnego zaplecza gospodarczego. Środki fi-
nansowe uzyskano z eksportu żywych zajęcy, 
których w sumie „wyemigrowało” do Włoch 
i Francji 525 sztuk. Systemem gospodar-
czym, przy dużym wkładzie robocizny myśli-
wych, wybudowana została Hubertówka oraz 
magazyny na lucernę, ziarno i okopowe. Spo-
tkało się to z dużym uznaniem  Okręgowej 
Rady Łowieckiej w Katowicach.   Wydawało 
się, że teraz może być tylko lepiej. Niestety, 
w przyrodzie również mogą być niespodzian-
ki. Z niepokojem obserwowano jak systema-

tycznie zmniejsza się pogłowie zajęcy, ba-
żantów i kuropatw. Tak się działo w całej Eu-
ropie. Od 1996 roku całkowicie zawieszono 
polowania na zające, kuropatwy i bażanty. 
Jak dotychczas nic nie wskazuje na to aby 
następowała jakaś poprawa.  Pomimo po-
garszającej się sytuacji materialnej, koło 
włączało się do miejscowych inicjatyw spo-
łecznych. Przy budowie  Domu Sportowca 
i Domu Strażaka w Chechle myśliwi przepra-
cowali łącznie 700 roboczogodzin. Wspierali 
też robocizną i finansowo budowę wodocią-
gu i gazociągu, co umożliwiło doprowadze-
nie tych instalacji do budynków gospodar-
czych koła. Stale też utrzymywane są dobre 
stosunki z leśnikami, a dotychczasowy udział 
koła w zalesianiu ustąpił pracy przy zabez-
pieczaniu upraw leśnych przed zwierzyną. 
Dobre stosunki utrzymywane są też z tereno-
wymi władzami administracyjnymi i samorzą-
dowymi oraz organizacjami społecznymi. Co-
raz częściej dochodzi do kontaktów z mło-
dzieżą szkolną. W 2004 roku, na czterdzie-
stolecie, koło ufundowało sobie sztandar. 
Otrzymało też srebrny Medal Zasługi łowiec-
kiej przyznany przez Kapitułę Odznaczeń Ło-
wieckich w Warszawie.

W piątym dziesięcioleciu istnienia koła 
wystąpiły duże  problemy spowodowane 
przez gwałtowny wzrost populacji dzików. 
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Członkowie koła łowieckiego „Antylopa", 1964r.

Broń zarekwirowana kłusownikom, 1965r.

Przed „Hubertówką", lata 80-te



Dziki to nie problem dla myśliwych tylko dla 
rolników. Ale odszkodowania za szkody powo-
dowane w uprawach polowych przez dziki to 
już jak najbardziej sprawa myśliwych. 
W 2011 roku zachodziła obawa, że koło 
może nie wytrzymać finansowo tych obcią-
żeń i zbankrutuje. Do ochrony pól zastosowa-
no odstraszacze, dyżury myśliwych przy upra-
wach i letnie dokarmianie dzików kukury-
dzą. Na razie wydaje się, że sytuacja jest 
opanowana. Oby. Pomimo tych, i różnorakich 
innych problemów, atmosfera w kole jest do-
bra  i sprzyja efektywnej działalności. A o ak-
tywności i zaangażowaniu członków w pracy 
łowieckiej świadczyć może dotychczasowy bi-

lans odznaczeń przyznanych myśliwym. Na 
piersiach  wielu myśliwych jest już jeden 
złoty, dwa srebrne i trzynaście brązowych 
Medali Zasługi Łowieckiej oraz cztery złote 
i pięć Medali za Zasługi dla Łowiectwa Ślą-
skiego.

Podsumowując pięćdziesiąt lat działal-
ności Koła Łowieckiego „Antylopa” w Che-
chle trzeba stwierdzić, że dzierżawiony od 
1964 roku obwód łowiecki jest dobrze zago-
spodarowany. W terenie jest  5 krytych buch-
towisk dla dzików, 50 paśników i 80 lizawek 
dla saren, 40 podsypów dla bażantów, 20 po-
letek żerowych i 2 poletka produkcyjne. 
Koło ma też  solidną bazę  gospodarczą aby 
prowadzić racjonalną gospodarkę łowiecką.. 
Dorobek ten jest zasługą wszystkich 30 
członków, którzy tworzą to koło obecnie, 
tych którzy z różnych powodów z koła ode-
szli, oraz tych którzy już odeszli do krainy 
wiecznych łowów. 20 września br. na zakoń-
czenie obchodów rocznicowych zostanie od-
prawione uroczyste nabożeństwo w intencji 
zmarłych myśliwych w kościele parafialnym 
w Chechle i spotkanie koleżeńskie w Domu 
Strażaka.

Niech bór darzy myśliwym.
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KULIG Z KOŁEM ŁOWIECKIM „ANTYLOPA”

Budowa ogrodzeń upraw leśnych

KRAN

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Roda-
kach wzięli udział w kuligu zorganizowanym 
przez myśliwych z Koła Łowieckiego „Antylo-
pa" w Chechle. Młodzi ludzie uczyli się jak do-
karmiać zwierzynę leśną i rozpoznawać tro-
py zwierząt. Dokładali karmę do paśników, 
rozrzucali kasztany i żołędzie, które zbierali 
przez całą jesień. Obejrzeli też lizawki. 
O zwyczajach dzikiej zwierzyny opowiadał 
pan łowczy Waldemar Szczygieł. Była to nieza-
pomniana lekcja przyrody w terenie. Na za-
kończenie kuligu uczniów czekała jeszcze jed-
na atrakcja. Myśliwy przygotowali ognisko, 
na którym dzieci upiekły kiełbaski, popijając 

je żurkiem przywiezionym saniami przez Bog-
dana Wojdyłę. Dodatkowo każdy uczestnik 
otrzymał pyszną czekoladę.

Wszyscy uczestnicy kuligu oraz dyrek-
tor szkoły składają serdeczne podziękowania 
myśliwym z Koła Łowieckiego „Antylopa" 
w Chechle. Dziękujemy za poświęcony nam 
czas, zorganizowanie i współpracę panom: 
Szczepanowi Plutce, Januszowi Wójcikowi, 
Bogdanowi Wojdyle oraz Damianowi Bienia-
sowi. To była niezapomniana lekcja przyrody.

Relacja z kuligu pochodzi z pisma
„Gwarectwo Myśliwych" numer 1/2013,
autor: RENATA NIEPSUJ



Przed 1939 r. na terenach byłego powia-
tu olkuskiego z powodu ubogiej gleby miesz-
kańcy Ziemi Kluczewskiej osiągali marne plo-
ny ze swych upraw. Miejscowa ludność w zasa-
dzie żyła z pracy w Fabryce Celulozy i Papie-
ru, oraz w majątku dworskim Dietlów. Zwie-
rzyna łowna w niewielkich ilościach bytowa-
ła na piaszczystych i „cherlawych” lasach. Za-
jęcy było mało, natomiast stan kuropatw 
określić można było jako bardzo dobry. Na 
rozlewiskach Białej Przemszy w rejonie Pusty-
ni Błędowskiej spotykało się nie wielkie ilo-
ści kaczek, które też bytowały na stawach ho-
dowlanych majątku dworskiego. Poza tym na 
Jałowcowej Górze Golczowskiej tokowało na 
wiosnę parę kogutów cietrzewi, na Bucznej 
Górze i Glinach spotykało się sarny i lisy, 
a wiosną „ciągnęły” słonki.

Polowanie w tym okresie miało zupeł-
nie inny charakter.  Polowali oczywiście ci , 
których było na to stać i urodzili się z „żyłką 
myśliwską.” W Kluczach i osadzie było tylko 
dwóch myśliwych polujących legalnie, nie li-
cząc synów właścicieli majątku Dietlów- Bory-
sa i Andrzeja, którzy polowali ze swoimi gość-
mi w sezonie. Wówczas to raz w tygodniu po-
lowali na kaczki na swoich stawach rybnych, 
systemem pędzeń z łodzi. Dozorcą na sta-
wach był pan Kita. On to pędził kaczki pły-
nąc łodzią, a trzcin „stracone” kaczki przyno-
sił przyuczony do tego pies „Boks”. W czasie 
polowania poza głośnymi strzałami rozlegał 
się głos pana Kity: „Boks! Kace, kace!” Poza 
właścicielami majątku polowali pracownicy 
fabryki papieru- Jan Krzykawski, kierownik 
warsztatów mechanicznych i Zygmunt Mę-
drek- kierownik zatrudnienia i rachuby oraz 
sporadycznie współwłaściciel fabryki Stani-
sław Szwarcsztain. W tym okresie zgodnie 
z ustawowymi przepisami, nie wymagano 

przynależności do PZŁ i Koła Łowieckiego, 
a zezwolenie na posiadanie broni myśliw-
skiej wydawał Starosta Miasta Olkusza. Dzier-
żawę obwodu łowieckiego, w oparciu o umo-
wę, zawierano z sołtysem wioski. Myśliwi 
z Klucz- Papierni, panowie Krzykawski i Mę-
drek do 1938 r. wspólnie dzierżawili pola wsi 
Kwaśniów Dolny i Górny oraz wsi Golczowi-
ce, od 1938 r. pola wsi Bogucic Duży i Mały 
oraz Pomorzany, aż po granice Olkusza. Umo-
wę dzierżawną zawierano na okres 7 lat, 
a nie wielka kwota dzierżawna była przezna-
czana na potrzeby społeczne wioski, np. 
szkołę wiejską. Polowania odbywały się indy-
widualnie, w okresach corocznie ustawowo 
dozwolonych. Polowano na zające, na tzw. 
„deptaka”, na kuropatwy i kaczki. Z uwagi 
na pracę w fabryce, polowano wyłącznie 
w niedziele. Podczas jednodniowego polowa-
nia pozyskiwano od kilku do kilkunastu sztuk 
zajęcy, a kuropatw strzelano do 20- 30 
sztuk. Kaczki pozyskiwano w znikomych ilo-
ściach.

Na stan zwierzyny łownej w ówcze-
snym powiecie olkuskim miał wpływ nielegal-
ne polowania kłusownicze. Proceder ten, za-
korzeniony od wielu pokoleń wśród ludności 
tego terenu nieprzerwanie był kontynuowa-
ny. Domniemywano, że przyczyną tego pro-
cederu było zubożenie mieszkańców wiosek, 
bezrobocie, małe dochody z rolnictwa w po-
równaniu z dużymi kosztami uprawiania le-
galnego polowania. Kłusownicy przeważnie 
nie przestrzegali okresów ochronnych dla 
zwierzyny, łapali ją na wnyki i w sidła, a tak-
że kłusowali za pomocą strzelb własnej pro-
dukcji. Była też taka grupa kłusujących, któ-
rzy mieli możliwość legalnego polowania, 
ale przekornie swą „pasję łowiecką” zaspa-
kajali przy użyciu nielegalnie posiadanej bro-
ni. W całym powiecie olkuskim wprowadza-
no różne sposoby walki z tym procederem. 
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Legitymacja Zygmunta Mędrka - członka zwyczajnego 
Polskiego Związku Łowieckiego, Olkusz 28.01.1948 r.

Borys Dietel (junior) powrót z polowania, marzec 1939r.
z albumu Borysa Dietla

JAK TO ONGIŚ POLOWANO NA ZIEMI KLUCZEWSKIEJ



Angażowano do tego miejscowych policjan-
tów i prywatnych strażników, którym znani 
byli miejscowi kłusownicy, lecz trudno im 
było to udowodnić. Były przypadki odbiera-
nia broni kłusownikom, lecz bez dalszych kon-
sekwencji, gdyż procedura udowodnienia 
przestępstwa była bardzo skomplikowana. 
W mentalności zatrzymanych tkwiło przekona-
nie, że jeżeli jest zwierzyna, to będzie ona 
dla myśliwego i dla kłusownika. Powszechnie 
wiadomo było, że wieś Chechło słynęła 
z „uzdolnionych majsterkowiczów” wyrabiają-
cych domowym sposobem strzelby. Mieszkali 
tam najsprytniejsi nielegalni „pozyskiwacze” 
dziczyzny. Proceder kłusownictwa przerwał 
w pewnym sensie wybuch wojny 1939 r. Poste-
runek Policji Państwowej w Kluczach w ostat-
nich dniach sierpnia zebrał broń myśliwską 
i sportową od jej posiadaczy. Przed wkrocze-
niem Niemców komendant podejmuje decy-
zję o ewakuacji posterunku. Zdeponowana 
broń długa trafia na przechowanie do miesz-
kania pana Mędrka w Kluczach. Kilka sztuk 
tej broni przekazano później do oddziału par-
tyzanckiego „Surowiec”. Natomiast broń 
wspomnianych wcześniej myśliwych, Zygmun-
ta Mędrka i Jana Krzykawskiego przetrwała 
w ukryciu do 1945 r.

Po wojnie kontynuowano działalność ło-
wiecką na terenie Ziemi Kluczewskiej. Pan 
Mędrek polował z synami na kaczki na sta-
wach dworskich za fabryką i na rozlewiskach 
Przemszy na Pustyni Błędowskiej. Wśród my-
śliwych, którzy mieli okazję zapolować na 
tym terenie na kaczki był też były dowódca 
23 Konspiracyjnego Olkuskiego P.P.AK „Sre-
bro”- Kazimierz Kluczewski, członek powsta-
łego po 1945 r. Koła Łowieckiego w Olkuszu, 
w ramach odradzającego się Polskiego Związ-
ku Łowieckiego. Z inicjatywy nowopowstałej 
Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Krakowie 
powołano na Łowczego Powiatowego z siedzi-
bą w Olkuszu, szanowanego i doświadczone-
go myśliwego, pana Stanisława Chodorowskie-
go, przyjaciela Kluczewskich myśliwych. Po 
1945 r. polowanie w oparciu o przedwojenne 
dokumenty podjął tylko Zygmunt Mędrek. Po-
lował on na kaczki tylko indywidualnie, 
mimo zgłoszenia przynależności do Koła Ło-

wieckiego w Olkuszu. Nie lubił zbiorowych 
polowań jakie zaczęto wprowadzać dla 
członków zrzeszonych w kołach łowieckich. 
W 1948 r. Łowczy Powiatowy wydał panu Mę-
drkowi legitymacje członkowską PZŁ. Wio-
sną tegoż roku Zygmunt  Mędrek został we-
zwany do wstawienia się z bronią myśliwską 
do Urzędu Bezpieczeństwa w Olkuszu. Po 
dwudniowym przetrzymaniu i przesłucha-
niach, wartościowa dubeltówka wysokiej kla-
sy, została zarekwirowana, a zmaltretowane-
go myśliwego wypuszczono na wolność ze 
słowami: „…polowałeś przed wojną, ścigałeś 
biednych chłopów i robotników po lasach, to 
teraz nie będziesz polował”. Do 1952 r. nie 
upomniał się o swoją własność, a po tym 
okresie synowie nie zdołali odzyskać owej 
dubeltówki, zabranej przez UB. Jednak 
w 1995 r. wykupiono od pani Krzykawskiej- 
wdowie po wspomnianym już myśliwym, du-
beltówkę należącą do jej męża. Była to broń 
marki „Styer” kal. 16 mm. Została ona zale-
galizowana i jest używana do dziś przez syna 
Kazimierza Mędrka.

W późniejszych latach (po 1948 r.) na-
dal polowano nielegalnie. Kłusownicy z dzia-
da pradziada, mimo sprzyjających ustaw, da-
jących im możliwość legalnego polowania 
i posiadania broni myśliwskiej, kontynuowali 
ten proceder. W tej sytuacji, z inicjatywy 
Łowczego Powiatowego i Zarządu Koła Ło-
wieckiego w Olkuszu, Zarząd Wojewódzki 
PZŁ w Krakowie wystąpił z wnioskiem do Wo-
jewódzkiej Rady Łowieckiej o podjęcie 
uchwały, która zmierzała by do intensyw-
nych starań o zorganizowanie na terenie naj-
większego nasilenia kłusownictwa, koła ło-
wieckiego PZŁ. I tak dopiero w 1964 r. 
w Chechle powstało Koło Łowieckie „Antylo-
pa”. Czy pomogło to w ukróceniu kłusownic-
twa, to już mogą powiedzieć polujący obec-
nie młodzi myśliwi z tego koła.

       Władysław Mędrek
       „Echo Klucz", wrzesień 1998 r.
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Uzupełnienie nasadzeń w szkółce leśnej na Zojdzie, 1937r.
zdjęcie z książki „Rody Mauve i Dietlów..." A. Mika 

Na polowanie, Klucze wrzesień 1933r., od lewej: Leon 
Łuczak-leśniczy, Borys Dietel (junior), Lutz Mauve
z albumu Borysa Dietla

opracował JANUSZ DZIATŁOWICZ
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Z TOMIKA „POMIĘDZY"
MĄDROŚĆ KRÓLÓW

Tak oto mówią ci, którzy mają rację:
„Mądrość Królów się zmienia”
Pełno tu Króli w tej krainie, co zwą ją także Doliną Cienia
Pełno wśród Króli, Królów bez korony.
Zdjęli koronę i o tym nie wiedzą.
Sprzedali pałac, szaty i berło.

Wielu Króli co mają piękne umysły, a napełnione brudną wiedzą.
Dużo tu pustych tronów przyozdobionych monumentalnych.
Mnóstwo szat nie przywdzianych i bereł niedzierżonych.
Bo są królowie co gdzie indziej idą.
Gdzie pałace zimne i ogrody czarne.
Lecz chcą i idą po tron, koronę, ich szaty i berło.
Tam ich nie znają na pewno.
W tych pałacach władcą jest ciemność.

Ogrody tych Królów i dwory są nie pielęgnowane.
Ogrodnik jest Panem, ale też Królem i też to błazen.
Król! Błazen! Ogrodnik!
Wszyscy razem są elementem jednym i nie podzielnym.
Nie da się rozłączyć tej całości.
To stało się prawem, prawem niezmiennym.

Paradoksalnie Król jest błaznem, błazen jest królem
Bo we większości są ci, którzy nadzy.
Patrzą gdzie indziej ci królowie nadzy.
Naprawdę błazny w swej marności.
Głupcy! Uczynili takie kurestwo!
Budując pałac odwrotnej szlachetności.
Wzgardzili Królami co noszą korony
Wzgardzili ich mądre głowy.

Nadzy królowie, Królów prawdziwych w zmowie błazny zbłaźnili.
Odziani Królowie jak to na błaznów wygłupy śmiali się i cieszyli
Błazny Dostojne śmieją się z błaznów.
To śmiech Królów, odziani Królami.
Królowie wiedzą, że nade wszystko błaźnią się błazny, 
Które myślą, że są Królami.
Błazny dostojne są Królami, śmieją się z nagich, którzy są błaznami.

ŁUKASZ SROKA

Łukasz Sroka - autor tomika „Pomiedzy” wyraża swoje myśli we wstępie: „Pomiędzy tym co 
zrozumiałe, a tym czego nie można zrozumieć. Pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy jasnością i 
ciemnością (…) Świat to miejsce, gdzie zaczynamy myśleć i tworzyć przekonania. 
…I proszę Cię bardzo, czytaj!.. Pomiędzy tymi wierszami.




