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Rzecz o św. Maksymilianie Marii Kolbe...

BARBARA PIETRZAK-STRUZIK

RZECZ
O ŚW. MAKSYMILIANIE
MARII KOLBE
POST SCRIPTUM

Kościół Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu

Ołtarz główny w kościele

Płaskorzeźba w ołtarzu głównym,
przedstawiająca m.in. św. M.M. Kolbe

W numerze 10, marzec 2014, „Klucza
do wspomnień”, zamieściłam artykuł
o św. Maksymilianie Kolbe. W trakcie prac edytorskich uzyskałam informacje od mieszkańców Jaroszowca,
że w ich kościele parafialnym również
znajduje się wizerunek tego świętego.
Dlatego w tym numerze, jako uzupełnienie, umieszczam zdjęcie z kościoła
Sanktuarium NMP Wspomożenia
Wiernych w Jaroszowcu. Postać św.
Maksymiliana ukazana jest w towarzystwie innych świętych. Są wśród
nich m.in. św. Faustyna, św. Brat
Albert, św. Piotr, św. Paweł i inni.
Wszyscy oni oddają hołd Najświętszej
Maryi Pannie. Płaskorzeźba z postaciami świętych, znajduje się w ołtarzu
głównym kościoła.
Warto wspomnieć tutaj, że św. Maksymilian jest patronem honorowych
dawców krwi, elektryków, elektroników i energetyków. Patronuje też
wielu dziełom pomocy, archidiecezji
gdańskiej, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz – jak powiedział św. Jan
Paweł II - „naszym trudnym czasom”.
W ikonografii św. Maksymilian
przedstawiany jest w habicie franciszkańskim lub w obozowym pasiaku,
czasem z numerem obozowym 16670
na piersi. Towarzyszy mu Maryja Niepokalana. Jego atrybutem jest korona
z drutu kolczastego bądź dwie korony
– czerwona i biała.
Źródło: www.ekai.pl; www.brewiarz.pl
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KLUCZE W XX W.
– ZARYS DZIEJÓW
CZ. XI
Ludwik Mauve, właściciel dóbr kluczewskich, na terenie których wybudował cementownię „KLUCZE”
w Jaroszowcu i Fabrykę Papieru w Kluczach umiera
30 marca 1915 r. Pogrzeb odbył się w Sosnowcu i tam
też został pochowany, na miejscowym cmentarzu
ewangelickim. „Kurier Zagłębiowski” donosił, jakoby
pochówek miał charakter tymczasowy, …Zwłoki
Pana Ludwika Mauve po nastaniu normalnych czasów,
po wojnie, mają być przewiezione do Klucz, w powiecie olkuskim, dla złożenia ich w umyślnie wzniesionym
mauzoleum. Posiadłość Klucze dziedziczą jego dzieci:
Karol, Małgorzata, Herman, Włodzimierz, Katarzyna,
Hildegarda i Wera. Pierwsza trójka, urodziła się jeszcze w Tarnowskich Górach, gdy Ludwik Mauve nie był
Generalnym Dyrektorem Gwarectwa „Hrabia Renard”.
Pozostali w Sosnowcu. Poza Hermanem wszystkie
dzieci zawarły związki małżeńskie. Z Kluczami jednak
najbardziej byli związani: Karol, Katarzyna i Wera.
To właśnie Wera wychodząc za Borysa Dietla dała
początek kluczewskiej linii Dietlów.
Początki znajomości Borysa i Wery związane były z najstarszym bratem Wery- Karolem. Pracował w kopalni

w Sosnowcu. Zaprosił on kiedyś Werę na bal karnawałowy
i tam poznała Borysa Dietla. Młodzi tak przypadli sobie
do gustu, że zostali małżeństwem. Zamieszkali w pałacyku
w Kluczach.
Ojciec Borysa- Henryk Dietal był już wtedy znanym, nie tylko w Sosnowcu, przemysłowcem. Nim
doszedł do fortuny, jako młodzieniec …pracował jako
uczeń w warsztacie ślusarskim. Był bardzo muzykalny
i w tajemnicy uczył się grać na skrzypcach. Gdy wykryła
to jego matka, zabroniła mu się zajmować tymi daremnymi rzeczami – wspomina ojca, również Henryk Dietel- junior (1881- 1953), o dwa lata starszy brat Borysa.
Po śmierci ich ojca, cała rodzina skupia się wokół
matki- Klary Dietel (Jakob). Była znaną i lubianą w Sosnowcu osobą. Swoja postawą cementowała rodzinę,
miała wszelkie upoważnienia i umiejętności do prowadzenia interesów po zmarłym mężu. Gdy i jednak
ona umiera, w wyniku powikłań, po wypadku samochodowym, który zdarzył się w drodze do Wrocławia
w 1930 r. wszystko się zmieniło.
Bracia starali trzymać się razem. Najmłodsi z nich,
Roman i Włodzimierz, byli kawalerami i mieszkali

Borys Dietel- senior. Klucze 1938 r.

Sadzenie drzewek 1934 r.
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w pałacu [w Sosnowcu]. Alfred mieszkał w willi bocznej z piękną bramą. Borys z kolei zdecydował się przejść
zarząd nad swoim majątkiem ziemskim w Kluczach, gdyż
zawsze bardziej interesowało go rolnictwo. Zachował
prawa do firm, ale odszedł z kierownictwa.
„Borys posiadał odpowiednie przygotowanie, aby
objąć zarząd nad majątkiem ziemskim, gdyż ukończył
studia o profilu rolniczym w Niemczech. Sprowadzeni
przez niego fachowcy z zakresu problematyki rolniczej,
oraz trafnie dobierani zarządzający stanowili ważny
filar sukcesu w ich majątku. Dietlowi stosowali postępowe rozwiązania techniczne, nowe odmiany upraw oraz
nawozy. Posiadali też wiedzę i umiejętności w zarządzaniu wielkimi dobrami ziemskimi”- pisze Agnieszka Mika,
autorka dwóch książek o dziejach rodziny Dietlów.
Dobra kluczewskie według danych z 1925 r. zajmowały
ogólną powierzchnię 1480 ha, w tym lasy stanowiły
zdecydowaną większość tego obszaru obejmując 1166
ha. Dlatego gospodarka leśna była prowadzona nadzwyczaj starannie, by przynosiła wymierne dochody.
Na prawym brzegu rzeki Przemszy był tartak, zbudowany jeszcze przez hr. Jana Renarda. Tam to przerabiano pozyskane z lasu drzewo, a odbiorcą była pobliska fabryka papieru, której właścicielem w latach
20- tych jest Stanisław Szwarcsztajn- znany kierowca
rajdowy, a ok. 1928 r. właścicielem „Papierni” jest już
Płotnikoff.
W lasach, które miały swoje nazwy: Dębiny, Kokocyń
czy Zoida, znajdowało się wiele gatunków zwierzyny
i ptactwa. Dbano o ich miejsca lęgowe, a po nawiązaniu współpracy ze Stacją Badań Wędrówek Ptaków
w Warszawie, ptaki obrączkowano. Jak mówił Aleksander Krutikow- badacz i miłośnik ptaków, przedwojenny pracownik fabryki, mający rosyjskie korzenie,
ojca- generała zabili bolszewicy w 1918 r.- zaobrączkował ich ok. 20 tyś. W latach 1910- 1930 leśniczym
w dobrach Dietlów był Ignacy Ptaszyński, a następnie Leon Łuczak do wybuchu wojny. Dbano o tereny
w bezpośrednim sąsiedztwie Pustyni Błędowskiej,
która przy silnych wiatrach „wdzierała się” w głąb
wysokiego lasu, niszcząc runo leśne, a nawet rolne
uprawy. Prowadzono systematyczne nasadzanie.
W Kluczach w 1932 r. nowym kierownikiem szkoły
został z „nadania” Jan Hładyszewski. On to jesienią
tegoż roku, obejmując swoje stanowisko, przechadzał
się po wsi i zapisał swe spostrzeżenia: Położenie wsi jest
piękne i malownicze. Leży otoczona wzgórzami i sterczącymi nagimi skałami. Wzgórza pokryte są w części
lasami sosnowymi i bukowymi. Z Olkusza do Klucz prowadzi dobrze utrzymana szosa wysadzona kasztanami

Ambona leśna.

400-letni jesion w parku dworskim dietlów w Kluczach.
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i klonami. Wieś liczy 230 domów. Te stare są drewniane,
a nowe murowane. Na zachód od wsi rozciąga się Pustynia Błędowska. Jest to duża przestrzeń nad rzeką Przemszą bez śladu jakiejkolwiek roślinności. Przy drodze
do Bolesławia stoi duży piętrowy budynek z kamienia
pokryty dachówką. Jest to tzw. „Dom Ludowy” w którym mieści się szkoła. Budynek zbudowany kosztem
robotników fabryki.
Gdy Wera Mauve i Borys Dietel się pobierają,
on ma 28 lat, ona 20. Nie całe dwa miesiące po ich ślubie umiera ojciec Borysa- Henryk Dietel. Odmieniło
to całkowicie styl życia całej rodziny. Młodzi Dietlowie
zamieszkali w pałacyku, w Kluczach, który wybudował Ludwik Mauve dla swej żony Selmy. Selma nigdy
tu jednak nie zamieszkała, gdyż jej się ten budynek nie
podobał. Dlatego Ludwik wybudował drugi dokładnie
na wprost. I w ten sposób Borys z Werą zostali sąsiadami
mamy Wery. Dzieliła ich tylko fontanna z rybkami.
Cały dwór otaczał mur. Brama wjazdowa znajdowała
się tuż koło domu „Starszej Pani”- Selmy Mauve. Była też
furtka, przy której była stróżówka, gdzie w nocy pilnował dworu strażnik. Po drugiej stronie pałacyku Wery
i Borysa była weranda, schodząca swymi schodami
do parku. Idąc alejką na zachód, miedzy wysokimi, starymi drzewami w parku, schodząc dalej, po kilku stopniach kamiennych schodów, mijało się rosnący stary
jesion, który miał ponoć 400 lat. Wśród tych drzew
i rabat kwiatowych dumnie przechadzały się pawie,
rozkładając swe pióra, dodawały niepowtarzalnego
uroku, i były ozdobą dworskiego parku.
Nieco niżej przy murze dworskim znajdował się
budynek mieszkalny, gdzie mieszkali pracownicy
dworscy. Idąc dalej, alejka skręcała na północ. Docho-

dziło się do drugiego pałacyku, w którym zamieszkał
syn Borysa i Wery, również Borys z żoną Elfride Rubel.
Oficjalne wprowadzili się do niego, jak dokumentują
zdjęcia, 22 czerwca 1938 r. Dochowali się trójki dzieci:
Volker, Uwe i najstarsza Heide-Marie. To właśnie
Heide-Marie Dietel utrzymuje kontakty z Kluczami
do dziś. Odwiedzając Klucze ze wzruszeniem przechadzała się obok swego rodzinnego domu- pałacyku,
gdzie dziś mieści się bank. Zawsze podkreślała, że jest
wdzięczna władzom Gminy, że wybudowane tyle lat
temu budynki funkcjonują do dziś, a cała zabudowa
dworska niemal się nie zmieniła.
Alejka prowadząca na północ, obok rodzinnego domu
Heide doprowadzała do domu siostry Wery- Katarzyny Mauve, która wyszła za polskiego inżyniera Stefana Zielewicza. Ci z kolei dochowali się czwórki dzieci:
Marii, Jana, Izabeli i Witolda. Mieszkali tam [dziś budynek OPS] przez kilka lat, nawet wspólnie z Borysem
gospodarzyli, jednak ostatecznie wyjechali. Na starych
zdjęciach podarowanych przez Panią Heide- Marie
Dietel i prezentowanych na stronach naszego pisma
widać też starą zabudowę części gospodarczej dworu.
Ten charakterystyczny długo budynek to „chlewnia”,
ten piętrowy to „stajnie”. Na dole trzymano konie,
na górze składowano siano, a z boku było mieszkanie.
Mieszkał tam zarządca dworski- szafarz, którym przed
wojną był Franciszek Kulawik. Był to człowiek bardzo dobrze przygotowany do pełnienia powierzonych
mu obowiązków. Miał dużą wiedzę o hodowli i uprawach roślin sprowadzanych niejednokrotnie z zagranicy przez Borysa Dietla.
Po stronie północnej zabudowy gospodarcze znajdowała się „stodoła” na maszyny rolnicze. Na środku zaś

Klucze dwór- mała willa 1938 r.

Stodoła na maszyny rolnicze w części gospodarczej dworu
Dietlów 1938 r.
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znajdowało się „gnojowisko”, służące do składowania
zużytej słomy, ścielonej pod zwierzętami, a następnie
wynoszonej tam, by na wiosnę ponownie wzbogacić
nią dworskie pola- bardzo ubogie, piaszczyste i często skaliste. Gospodarstwo było prowadzone tak wzorowo, że było niemal samowystarczalne. Planowana
była hodowla jak i ubój. Dietlowie hodowali: krowy,
owce, króliki, kury i gęsi. Było przeważnie 20 świń,
30 krów i 100 kur. Pola obsiewano głównie żytem,
owsem i jęczmieniem. Na drugim miejscu po życie,
w ilości zajmowanego areału, zajmowały ziemniaki.
W obrębie zabudowy dworskiej znajdowały się też
„stodoły”- czyli budynki- magazyny na zebrane płody
rolne podczas żniw. Znajdowały się na wzgórzu, powyżej dworu, granicząc niemal z polami usytuowanymi
na wschód od dworu, w stronę Jaroszowca. Poniżej
„stodół” był ogród i nieopodal, przy budynku Selmy
Mauve ogródek warzywny. Na rzece Przemszy ponad
to znajdował się młyn, a we wsi funkcjonowała jeszcze gorzelnia, głównie na potrzeby dworu. Ci co pracowali we dworze, w polu, dostawali mleko, działki
pod uprawę i zboże do och obsiania. Gdy np. się szło
na jagody do „pańskiego” lasu, trzeba było mieć karteczkę, by nie być posądzonym o kradzież drzewa, gdy
spotkało się „leśnego”, i gdy się chciało np. uzbierać 1 litr
jagód, trzeba było uzbierać drugi litr dla „pana”. Dzieci
pasały dworskie gęsi i krowy na terenach trawiastych,
głównie na zboczach i w niedostępnych miejscach.
Każdy kawałek ziemi był wykorzystywany. Z czasem
coraz większe obowiązki jako gospodarz przyjmował
na siebie Borys- junior.
Nieuchronnie zbliżała się jednak wojna. Borysowiojcu minęła 60- tka. Jego synowie-bliźniacy Ludwik

i Andrzej byli absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, bardzo dobrze władali językiem polskim, pracowali na stanowiskach dyrektorów w firmie Dietlów
w Sosnowcu. Byli też oficerami Wojska Polskiego. Zaś
ich brat Borys znajdzie się niebawem w szeregach wojska niemieckiego. Nie trudno sobie wyobrazić co przeżywali rodzice-Wera i Borys, gdy niebawem ich dzieci,
rozdzieli linia frontu. W majątku kluczewskim Dietlów
pozostanie Borys z Werą. Przyjdzie im przetrwać lata
okupacji niemieckiej w Kluczach.

Obora do chodowki krów i świń.. na pierwszym planieobmurowane gnojowisko. 1938 r.

Borys Dietel – junior na w łasnym polu.
W tle góra Dupnica, poniżej droga do Jaroszowca. 1938 r.

Źródła:
„Dzieje rodu Dietlów w Sosnowcu”- A. Mika.
„Rody Mauve i Dietlów w Kluczach w latach 1887- 1945.”
– A. Mika.
Zdjęcia pochodzą z Albumu Borysa Dietla podarowanego przez Heide- Marie Dietel.

P.S.
Agnieszka Mika- autorka dwóch książek o rodzinie
Dietlów. Zawarła w nich głęboką wiedzę o rodzinie
i jej dziejach. Odwiedzając archiwa polskie jak i niemieckie, dotarła do nieznanych innym faktów. Będąc
osobiście kilkakrotnie w Kluczach pogłębiła tą wiedzę
o wywiady z osobami, które Dietlów pamiętają. Swą
ogromną wiedzę przelana na papier w postaci owych
dwóch książek: „ Dzieje rodu Dietlów w Sosnowcu”,
oraz „Rody Mauve i Dietlów w Kluczach w latach 18871945.” Zapraszamy do lektury.
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UMARLI, ALE ŻYJĄ...1
W roku 1916, a więc zaledwie dwa lata po bitwie opublikowano w Olkuszu maleńką broszurkę pt. W drugą rocznicę
bitwy pod Krzywopłotami. Dwadzieścia lat później Komisja
Historyczna powołana przez Zarząd Koła VI Baonu I Brygady Legionów, opublikowała w Warszawie szkic historyczny pt. VI baon Pierwszej Brygady w bitwie pod Krzywopłotami (17-19 listopada 1914 roku). W 80 rocznicę tej
bitwy oddano do rąk Czytelników kolejną, małą książeczkę
pamiątkową pt. Bitwa pod Krzywopłotami (17-19 XI 1914),
autorstwa Jana Przemszy Zielińskiego. Autor we wstępie
wyraża podziękowanie „ … Radzie Gminy Klucze za pozytywny stosunek do naszego przedsięwzięcia i za pomoc
okazaną przy wydaniu tego tomiku”. W tomiku tym znalazły się przedrukowane, wyżej wspomniane pozycje, trudne

Strona tytułowa pamiatkowego tomiku z 1994 r.
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do znalezienia w bibliotekach. Z okazji 100 rocznicy tych
wydarzeń, zwłaszcza z myślą o młodszych pokoleniach
mieszkańców naszej gminy, ale i nie tylko, postanowiliśmy
wrócić pamięcią do tamtych dramatycznych dni, prezentując poniżej obszerne fragmenty opracowania historycznego
z 1936 r.
„Legiony Polskie powstały z półwojskowych formacji niepodległościowych (przede wszystkim strzelców i drużyniaków), organizowanych przed wojną w Galicji i niektórych
częściach Kongresówki. (…) Po kilku dniach przygotowań,
6 sierpnia o 3 rano, gdy Kraków był pogrążony jeszcze
we śnie, wyruszyła z Krakowa 1 kompania kadrowa pod
dowództwem por. Tadeusza Kasprzyckiego. Komendant
Piłsudski odprowadził ją za miasto, po czym wrócił, aby
odprawić następne oddziały. Do tych, którzy pierwsi,
odgłosem kroku marszowego, przebudzili miasto i rzucili
wśród rodaków wieść, że Polska wystąpiła przeciw Rosji,
Komendant przemówił następująco:
Żołnierze! Spotkał Was ten zaszczy t niezmienny,
że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę
rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie Ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każe tylko
doświadczeńszym wśród Was pełnić funkcję dowódców.
Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z Was może zostać oficerem, jak również każdy oficer może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było… Patrzę na Was jako na kadry,
z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam Was jako pierwszą kadrową kompanię!
(…) Tymczasem 12 sierpnia dowództwo wojsk austriackich zażądało ultymatywnie włączenia oddziałów strzeleckich do szeregów armii austriackiej lub całkowitego ich
rozwiązania. Plany Piłsudskiego dotyczące tworzenia wojska polskiego zostały w tym wypadku przekreślone. W tej
sytuacji zwrócił się on do galicyjskich polityków konserwatywnych, głównie zasiadających w Kole Polskim przy
austriackiej Radzie Państwa o pomoc. W wyniku ich usilnych zabiegów w Wiedniu oddziały strzeleckie zostały uratowane, bowiem rząd wyraził zgodę na utworzenie Legionów Polskich walczących u boku armii austro-węgierskiej.
W pierwszej połowie września 1914 r. pułk strzelców,
występuje już jako oddział Legionów Polskich i został skierowany na lewe skrzydło 1 armii austriackiej gen. Viktora
Dankla.” – pisze Jan Przemsza Zieliński we wstępie. (…)
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Jerzy Kossak- my i brygada. Drużyny strzeleckie pod wodzą Józefa
Piłsudskiego przekraczają granicę rosyjską 1914, Kraków.

Bitwa Legionów Polskich
pod Krzywopłotami (listopad 1914 rok)
– cz. I.
Odwrót spod Lasek.
W końcu października 1914 roku oddziały legionowe
znalazły się w marszu odwrotowym w ariergardzie
46 dywizji austriackiej Dywizji Krajowej, cofając się
wraz z całą I armią austriacką gen. Viktora Dankla spod
Dęblina. Wieczorem dnia 31 października 1 pułk piechoty Legionów w sile czterech baonów pod dowództwem Komendanta dochodzi pod m. Górno, gdzie dołącza do pułku IV baon, który znajdował się w bitwach
pod Warszawą. Austriacy zamierzają stawić opór
na linii Kielce – Radom. (…) Skład VI baonu na pozycjach
wynosił 259 żołnierzy (15 oficerów, 33 podoficerów
i 211 szeregowców). Wieczorem baon idzie na kwatery
do Zawad. 3 listopada o godz. 2 po północy następuje
wymarsz, gdyż dowództwo austriackie porzuciło myśl
o oporze na zajętej linii. (…) Następnego dnia o godz.
5.30 zaczyna się dalszy odwrót. VI baon ma pozostać
w linii forpoczt do godz. 7, jednak z powodu wcześniejszego odejścia Austriaków, rozpoczyna wycofywanie
o godz. 6.30. W czasie marszu krążył nad kolumnami
legionowymi samolot rosyjski. Oddziały w zależności
od terenu kryły się, a następnie rozpoczęły żywy ogieńjednak bezskuteczny.
Zaprowiantowanie było kiepskie, gdyż tabory zostały
odesłane do przodu. Stan (po uzupełnieniu)VI baonu
357 żołnierzy (22 oficerów, 46 podoficerów i 282 szeregowców). Wieczorem oddziały kwaterowały w Górach,
a część pułku obsadza o zmroku pozycje przed wsią.

Major Mieczysław- Ryś Trojanowski (1881- 1995).

Dnia 6 listopada o godz. 5.15 rozpoczyna wymarsz i kroczy po raz pierwszy do odwrotu spod Lasek nie w straży
tylnej, ale na czele 92 brygady austriackiej. Zaprowiantowanie jednak nie polepsza się, bo brak jest kuchen. Postój
nocny wypada w Tuchołowie. Następnego dnia początek
marszu następuje o godz. 5.00. Dzień ten jest pamiętny
spotkaniem II dywizji artylerii (4 i 5 baterie legionowe).
Żołnierz legionowy od dawna marzył o artylerii, której
wsparcie w boju nauczył się cenić, jednak widok małych,
górskich armatek dawnego, mocno przestarzałego typu
– a do tego strzelających prochem dymnym- nie odpowiadał marzeniom. Piechota widząc „ takie graty”, mocno
przygadywała artylerzystom tym bardziej, że ci jeszcze
nie wąchali prochu, a głowy przybrane mieli w rogatywki. [Pierwsza brygada nosiła czapki „maciejówki”,
podczas gdy pozostałe oddziały legionowe „rogatywki”,
z powodu których żołnierze Pierwszej Brygady nazywali
swych kolegów z innych brygad „biskupami”- przypis
autora]. W duszy jednak piechurzy cieszyli się, że przybywa nowy rodzaj broni.
Marsz był bardzo trudny, gdyż pułk dogonił tabory
austriackie. Następowały ciągłe mijania się i krótkie
postoje. Nocleg wypadł we wsi Szreniawa. Wymarsz
wyznaczony na godz. 3.30 opóźnił się i był w dalej uciążliwy. W czasie przepychania się przez tabory i oddziały
austriackie następowały starcia i kłótnie. Komendant
widząc te trudności, a chcąc uniknąć sporów z Austriakami, zatrzymał oddziały legionowe przed Wolbromiem.
Wiara legionowa odzyskała humor, mimo deszczu rozpalono ogniska i rozpoczęto śpiewać tym bardziej, że tego
dnia wypłacono zaległy żołd aż za 6 tygodni. W mieście
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Narada sztabu austriackiego 9.XI.1914 r. rano. Obecny marszałek Piłsudzki. foto. L. Sikora z Załąża

nakupiono cukru i papierosów, bo innego pożywienia
w ogołoconych ze wszystkich zapasów sklepach nie było,
a kuchnie polowe były daleko.
W czasie postoju Komendant rozmyślał o marszu
do Krakowa, a następnie na Podhale, gdyż oddziały
legionowe szły obecnie w kierunku na Śląsk i była
obawa, że pójdą nawet w kierunku na Czechy. W tym
celu przepuścił oddziały austriackie przed siebie i postanowił maszerować tylko do Lgoty Wolbromskiej, a nie
do Ryczówka za Krzywopłoty – jak miał podaną marszrutę od dowództwa austriackiego. Postój oddziałów
wypadł więc na kilka kilometrów przed linią forpoczt
Austriaków (VI baon w Zarzeczu).Komendant celem
uprzedzenia o tym Austriaków wysłał kilku oficerów
legionowych do forpoczt z tym, że oddziały legionowe
z powodu wielkiego zmęczenia zmuszone były zatrzymać się. Gdy o powyższym dowiedział się dowódca
dywizji, nakazał natychmiastowy wymarsz do Krzywopłot. Komendant nie chcąc łamać dyscypliny wojskowej,
nakazał opuścić kwatery i rozpocząć marsz o godz. 8.30.
Był to jeden z najcięższych marszów.
„Trzeba było tarmosić, stawiać na nogi, grozić karami.
Mimo wszystko oddział był gotów do dalszego marszu.
Wolno, bardzo wolno, ociężale, po piaszczystym bezdrożu
wśród nocy ciemnej i ponurej posuwała się kolumna, roniąc
maruderów- pierwszych od początku odwrotu. Wreszcie
o godz. 2 w nocy zatrzymaliśmy się biwakiem w rzadkim
lasku sosnowym. Zgorączkowani i wyczerpani ludzie jak
kłody legli do snu… Biwakowaliśmy w lasku pod Krzywopłotami.
Zmęczenie musiało być znaczne, skoro nikt nie szukał chałup, nikt nie „podróżował” i nie węszył za jadłem… Nie otoczone pieczołowitym staraniem żołnierzy, lubiących gotować lub piec ziemniaki, ogniska wygasły, żarząc się tylko
gdzieniegdzie i dymiąc na chłodnym wietrze. Rozlegało się
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wśród nocnej ciszy nierówne chrapanie, wpadały w ucho
pojedyncze słowa wymawiane przez sen, bez związku, niezrozumiałe… Nawet zimny poranek listopadowy nie zbudził nas ze snu. Poprzez szronem pokryte gałęzie, niskich,
koślawych, nie wyrosłych na piaszczystej glebie sosen, pod
przykryciem mgły, przejmującym do szpiku kości chłodem,
tuliły się ciała śpiących do siebie. Zdawało się, że w ciągu tej
jednej nocy listopadowej chciano odespać całe swe zmęczenie, wszystkie nie przespane noce, że chciano okłamać głód
– nieodłącznego towarzysza ostatnich dni odwrotu”- pisze
gen. Tadeusz Piskor.
Rano o godz. 6.30 otrzymał Komendant wezwanie
do dowództwa dywizji, który wydał mu rozkaz zrobienia
wywiadu trzema batalionami i kawalerią na linii Żarnowiec – Miechów, gdyż o nieprzyjacielu brak było zupełnie wieści, a oddziały legionowe najlepiej nadawały się
z powodu znajomości terenu i ludności. To polecenie pozwoliło Komendantowi spełnić żywione myśli przedostania się
przez Kraków na Podhale. Postanowił najpierw dokonać
wywiadu, a następnie skierować kolumnę na Kraków. Dwa
baony piechoty miały pozostać pod Krzywopłotami.
„ A wybór był ciężki. Nie miałem złudzeń. Wiedziałem,
że jeśli my, którzy odchodzimy, idziemy na wycieczkę nadzwyczaj ryzykowną, lecz dającą duże moralne zadowolenie, ci co zostaną, będą narażeni na mnóstwo przykrych
moralnych przejść, bez możności znalezienia oparcia
we mnie. Zdecydowałem od razu, że biorę ze sobą bataliony
I i III, jako mające najwięcej kadrowego materiału strzeleckiego, zostawię zaś na pewno baon IV, który po detaszowaniu [odkomenderowaniu- przyp.] go pod Warszawę
wrócił trochę z pękniętą morale. Krótko wahałem się
co do wyboru pomiędzy V i VI baonem. Większą sympatię
miałem do Fleszera, który dowodził VI batalionem, chciałem go mieć z sobą, lecz batalion był świeżo sformowany
i miał dużo, zupełnie surowego, nie wtrenowanego do dłu-
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Kapitan Kazimierz Jan „Herwin” Piątek
(1886-1915) foto.nac.

Major Albin Fleczar „Satyr”
- dowódca VI batalionu (1888-1916).

gich marszów materiału ludzkiego. Okoliczność ta przeważyła szalę na korzyść V batalionu. Więc idą nieparzyste I, III
i V, zostają IV i VI (II nie wrócił jeszcze spod Warszawy).
Dowódcą oddziałów pozostających będzie Trojanowski,
przy nim Stachiewicz ze sztabu, jako mający duże doświadczenie w stosunkach z austriackimi władzami. Tym dwom
muszę dać specjalne instrukcje na czas, gdy zostaną sami.
Instrukcje będą brzmieć:
– Prawdopodobnie nie wrócę, maszeruję do Krakowa lub
w ogóle do Galicji. Nikt o tym nie ma wiedzieć, lecz jeśli
wieczorem nie wrócę, oddziaływać na ludzi by się nie poddawali rozpaczy. Gdy już będę w Galicji rozpocznę starania
o wyciągnięcie ich także. Sami jednak mają też się o to starać, gdy już będą wiedzieli gdzie jestem. W ostateczności
marudować oddział, wysyłać co słabszych do szpitali”(Józef Piłsudski Moje pierwsze boje).
Wymarsz idących na wywiad baonów nastąpił rano
w dniu 9 listopada, nawet bez zjedzenia śniadania. Tabory
pozostały na miejscu, pojechały tylko kuchnie. Baony
te po dokonaniu wywiadu odbyły słynny marsz na Ulinę
Małą, maszerując w poprzek sił całego III kaukaskiego korpusu rosyjskiego, którego oddziały mogły w każdej chwili
„ zdmuchnąć z powierzchni ziemi” grupę Piłsudskiego,
i szczęśliwie dotarły do Krakowa.

Sytuacja przed bitwą.
Dowództwo austriackie zdecydowało się wreszcie
na zajęcie linii obronnej. 46 Dywizja zajęła odcinek:
wzgórza na północ od Załęża – wzgórza pod Krzywopłotami – Bydlin. Pozostałe pod Krzywopłotami oddziały
legionowe zajęły odcinek: wzgórze przed wsią Krzywopłoty z ruinami dawnego klasztoru, oraz lasek na północ
od wzgórza… Przed wzgórzem były moczary przez które
płynie rzeczułka. Na północnym wschodzie rozciągało się
Załęże ze wschodu na zachód, przy czym zachodni skraj

Pułkownik artylerii, Ottokar
„Brzoza” Brzezina (1883- 1968).

wsi położony był prawie na północ od wzgórza. Pomiędzy Załężem a moczarami rozciągał się pas ziemi ok. 200
– 300 m szerokości. Na południe przytykał do Załęża las
domaniewicki.
9 listopada VI baon zaczął się okopywać na wzgórzu
klasztornym przed Krzywopłotami (IV baon pozostawał
w rezerwie w Krzywopłotach). Kopanie okopów było
żmudne, gdyż grunt jest tu kamienisty, skutkiem czego
robota posuwała się powolnie. Do pomocy przybyli saperzy austriaccy… W dzień wysyłano na przedpole liczne
patrole, np. w dniu 12 listopada patrol o sile jednego
plutonu pod dowództwem ppor. Łubieńskiego dotarł
aż do Wolbromia. Na ogół na patrole było dużo ochotników, gdyż na przedpolu pozycji łatwiej było o zaprowiantowanie. 14 listopada IV baon zajmuje pozycje,
a VI przechodzi do rezerwy. W Krzywopłotach warunki
zakwaterowania były ciężkie, gdyż wypadała jedna
chałupa na kompanię, ludność była bardzo uboga tak,
że kuchnie legionowe musiały ją dożywiać. 15 listopada
nadszedł pod Krzywopłoty batalion uzupełniający pod
dowództwem kpt. Fleszera – Satyra, złożony wyłącznie
z „Królewiaków” w sile ok. 500 ludzi. Baon ten składał
się właściwie z dwóch baonów: łódzkiego i częstochowskiego. 4 listopada oddziały te wyruszyły z Częstochowy
pod dowództwem mjr. Trojanowskiego na spotkanie
z I Pułkiem Legionów. Wyszkolenie bojowe było słabe,
uzupełniono je podczas marszu. Baon doszedł 8 listopada
do Klucz, skąd mjr. Trojanowski odjechał pod Krzywopłoty, celem objęcia dowództwa nad pozostawionymi
przez Komendanta oddziałami. Z Klucz dnia 9 listopada
rusza baon przez Chechło, gdzie odbyła się defilada przed
generałami austriackimi, do Osieka, w dniu 10 listopada
do Sławkowa a 11 listopada wraca do Chechła, gdzie
spędza na ćwiczeniach kilka dni. Po włączeniu ochotników z Zagłębia Dąbrowskiego, baon przechodzi w dniu
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15 listopada pod Krzywopłoty. Zaprawienie się baonu
do życia wojennego opisuje J. L. Bazgier w swoim pamiętniku. Baon uzupełniający otrzymał wieczorem 15 XI tylko
pół bochenka chleba na 10 ludzi. W nocy sekcyjny budzi
Bazgiera i stawia na warcie… W czasie warty spostrzega
nieopodal gotujących przy ognisku trzech ludzi z jego
plutonu, którzy zaprosili go na przekąskę po skończeniu
warty. Po skończeniu służby idzie do nich i widzi przygotowane dla siebie pół bochenka chleba i spory kawał
mięsa.
„Ogarnęły mnie skrupuły. Skąd to macie – pytam, czy nie
z naszego wozu? Roześmiali się. Ach frajerze! A któż swoją
kompanię okrada. Poszliśmy do druciarzy (Austriaków)
i ściągnęliśmy całe ćwierć wołu i parę bochenków chleba.
Kawał mięsa i chleb wzięliśmy sobie, a z reszty będzie miała
jutro kompania obiad. Prosimy, jedzcie”. Uspokojony Bazgier spożył przeznaczoną dla niego porcję.
16 listopada baon uzupełniający w sile około 500 żołnierzy rozdzielono między IV i VI baony. Po uzupełnieniu
sił oddziałów legionowych pod Krzywopłotami przedstawiał się VI batalion następująco: 25 oficerów, 61 podoficerów, 514 szeregowych, razem 600, oprócz 48 żołnierzy
orkiestry i 13 z I batalionu. Dowództwo VI baonu objął
kpt. Jan Albin Satyr– Fleszer, a zastępcą jego pozostał
kpt. Herwin (właściwe nazwisko – Jan Kazimierz Piątek).
Adiutantem baonu był por. Suszkowski, kapelanem ks.
Zytkiewicz, a lekarzem dr Zacharski. Dowódcą 1 kompanii (rekruckiej) został por. Tadeusz Kordian – Monasterski,
dowódcą 2 kompanii (wiedeńskiej) por. Ludwik Piskor,
3 kompanii (rzeszowsko- zagłębiowskiej)- por. Stanisław
Paderewski, 4 kompani (rekruckiej) – por. Leopold LisKula. Dotychczasowy dowódca kompanii rzeszowskiej
por. Bolesławicz i ppor. Piotr Kazimierz Schally przeszli
do artylerii. Dotychczasowa 3 kompania por. KrukaMioduszewskiego została podzielona między kompanie 3 i 4, a sam Mioduszewski przydzielony do innego
oddziału. O stanie liczbowym IV baonu brak danych.
Dowódcą był kpt. Tadeusz Wyrwa- Furgalski, dowódcą
1 kompanii por. Konstanty Aleksandrowicz, 2 kompaniipor. Słomka (Eugeniusz Stefan Dreszel), 3 kompanii por.
Rokita (Włodzimierz Marian Maxymowicz), 4 kompanii
por. (rekruckiej)- por. Aleksander Jerzy Narbutt- Łuczyński, 5 kompanii- por. Styk. Reorganizacji baonu nie przeprowadzono z powodu znajdowania się na linii bojowej.
Ocenia się, że IV baon liczył ok. 600 szeregowców. Lekarzem batalionu był por. Sokołowski. Dowódcą II dywizjonu artylerii był kpt. Otokar Brzoza- Brzezina, adiutantem por. Sroczyński. Bateria liczyła 155 szeregowców,
a dowódcą jej był por. Rożen. 5 baterią liczącą 123 szeregowców dowodził por. Śniadowski. Oprócz tego była
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kompania saperów pod dowództwem por. Mieczysława
Dąbrowskiego licząca 115 szeregowców.
Dowódcą całości był major Mieczysław Ryś – Trojanowski, szefem sztabu grupy por. Wacław Teofil Stachiewicz, lekarzem zaś dr Stanisław Rouppert. Sztab
grupy łącznie z taborami liczył ok. 100 ludzi. Ogólny
stan liczebny oddziałów legionowych, które pozostały
pod Krzywopłotami wynosił 1693 żołnierzy, niezależnie
od taborów i chorych pozostających przy oddziale, wzięte
na wywiad przez Komendanta.

Pierwsze działania bojowe.
Tymczasem nieprzyjaciel zbliżał się. Legionowe patrole
legionowe stwierdzały obecność większych oddziałów
rosyjskich w Wolbromiu. W dniu tym wyjechał ppor.
Sroczyński, adiutant Brzozy, z kilkoma ludźmi po zakupy
do Wolbromia. W czasie czynienia zakupów otrzymał
od patroli piechoty ppor. Jana Szatana-Kotowicza i ludności ostrzeżenie, że Moskale nadchodzą… W nocy placówki
32 pułku austriackiego,, stojące na prawym skrzydle
oddziałów legionowych, wzięły do niewoli kilku jeńców. 16 listopada nadciągała już piechota nieprzyjacielska do Domaniewic. Artyleria stwierdziła obecność nieprzyjaciela w tej wsi, tracąc przy tym jednego żołnierza.
Rozłożenie sił legionowych przed rozpoczęciem walki
było następujące:
„Północna część wzgórza klasztornego zajęła w okopach
1 kompania IV baonu pod dowództwem Aleksandrowicza,
południową 3 kompania tegoż baonu pod komendą Rokity.
Za kompanią Rokity, po zachodniej pochyłości wzgórza
umieściła się połowa 5 baterii (2 działa) kpt. Brzozy, a niżej
u podnóże wzgórza stała w rezerwie 2 kompania IV baonu
pod komenda Słomki. Więcej na południe, na równinie, stała
reszta 5 baterii (2 działa). Na północ od pozycji Aleksandrowicza, na moczarach, wsunięta nieco w tył poza rzeczkę,
ku lasowi stała świetnie ukryta 4 bateria (4 działa) kpt.
Brzozy. Jako ochronę dodano jej dwa plutony 4 kompanii
IV baonu. Za stanowiskiem kpt. Brzozy był las, w którym
był ukryty VI batalion, którego komendę przed rozpoczęciem walki objął kpt. Satyr- Fleszer. Południowe, skrajne
skrzydło lasu, obok VI baonu, w tyle za 4 baterią Brzozy,
zajmował Narbutt z dwoma plutonami IV batalionu.
Za pozycjami polskimi stała art yleria austriacka:
Za lasem (za VI baonem) dwie bateri dział polowych,
za skrajną prawoskrzydłową połową 5 baterii stały dwie
bateria austriackich haubic” (Józef Musiałek 1914).
16 listopada rozpoczęła się już walka artyleryjska.
Moskale ostrzeliwali Krzywopłoty. VI baon przeniósł się
do lasu, gdzie zaczął budować przy pomocy saperów szałasy dla siebie. Najokazalej wyglądał szałas zbudowany dla
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ppor. Szuszkowskiego, inne budowane dla całych kompanii- nie dawały ochrony przed zimnem i deszczem.
Naprzeciw polskiej pozycji stała dywizja strzelców syberyjskich. Patrole rosyjskie opanowały Załęże, a w nocy
podchodziły nawet pod cmentarz tuż u podnóża wzgórza, zajętego przez VI baon. 16 listopada II dywizja artylerii legionowej oddała pierwsze podczas wojny strzały…
17 listopada trwa w dalszym ciągu pojedynek artyleryjski.
O godz. 14 rozpoczyna ogień 4 bateria. Ok. godz. 16 kpt.
Brzoza osobiście nakazuje strzelać z otwartych pozycji:
„Komenderuje tam Brzoza Pierwsza seria granatamipo strzale chmury dymu zasłaniają pozycję a armatki,
skacząc, przewracają się do góry kołami… Aby nie tracić
czasu na ustawianie, wiążą kanonierzy do każdego koła
linkę i , kiedy drugi numer oddaje strzał- numer pierwszy i trzeci ze skutkiem wytrzymują szarpnięcie. Szybkość strzelania zwiększa się. Brzoza gorączkowo podchodzi do działa, nastawia i celuje- przechodzi do następnego,
wszystko widzi, o wszystkim wie, poprawi lub skarci
i idzie dalej. Sam nastawia szrapnele i zawzięcie podwaja
szybkość ognia. Szare t warze kanonierów czernieją
od dymu, tylko oczy iskrzą się, a rozpalone serca wypełnia radość i duma, bo to ich chrzest bojowy i pierwsza
bitwa 5 baterii…”

Nocny atak na Załęże.
Wieczorem mjr Trojanowski otrzymuje rozkaz zajęcia
Załęża. W tym celu nakazuje atak VI baonu i dwom
kompaniom IV baonu. Te dwie kompanie mają się posuwać wzdłuż południowej strony wsi Załęże, zaś dwie
kompanie VI baonu wzgórzami na północ od Załęża,
przy czym prawe skrzydło ma się posuwać wsią. Pozostałe dwie kompanie VI baonu podążają w drugim rzucie. VI baon podciąga z rezerwy pod lasek koło ruin.
Tutaj ks. Zytkiewicz udziela rozgrzeszenia in artikulo
mortis [w obliczu śmierci], po czym pada komenda: „bagnet na broń !”
Po uszykowaniu się gęsta linia tyralierska czterech
kompanii rusza wolno na przód. Punktem orientacyjnym jest dom płonący w połowie wsi Załęże. Posuwanie jest trudne, bo noc ciemna, a dla większości żołnierzy baonu jest to chrzest bojowy po stosunkowo krótkim
wyszkoleniu. Wkrótce patrole bojowe napotykają się
na posterunki rosyjskie, które rozpoczynają strzelać.
W miarę posuwania się, natężenie ognia piechoty rosyjskiej, na całej linii wzmaga się. Najsilniej prażą karabiny
rosyjskie z lasu domaniewickiego. Pada ranny mjr Trojanowicz. Komendę obejmuje kpt. Herwin. Posuwanie
trwa dalej. Krótkie skoko z przypadnięciem do ziemi.
Linia tyralierska idzie bez strzału naprzód, bo ma przed

sobą patrole bojowe. Prace jednego z takich patroli bojowych opisuje J. Bazgier. Ppor.Kordian rozkazuje ppor.
Ceceniowskiemu wysłać patrol celem zbadania, czy
we wsi jest nieprzyjaciel i nawiązać łączność z Austriakami. Patrol poprowadził podoficer Charkowski. W skład
patrolu wszedł „Wujo” (Antoni Kret-Wołowski), „Kuzyn”
(Mieczysław Hanczke) i Bagier (Popiel)…
„Ścisnąwszy silnie karabiny w garściach, posuwaliśmy
się wolno za sekcyjnym ku wsi, rozglądając się uważnie
na wszystkie strony. Koło palącej się stodoły padliśmy
na ziemię i prażeni ogniem pożaru, pełzliśmy wolno, do póki
nie dostaliśmy się na drogę, gdzie chyłkiem, pod płotami
skradaliśmy się dalej. Nagle z prawej strony ujrzeliśmy
dwie strugi ognia wśród ciemności i w tej samej chwili
zaterkotały kulomioty”.
Po ustaniu strzałów patrol posuwał się za cofającym się
nieprzyjacielem, jednak dowódca patrolu zorientowawszy się, że zadanie już spełnił, zarządził odwrót. Przechodząc obok stajni, blisko palącej się stodoły usłyszał ryk
bydła.
„Tu Wuj rozwinął na poczekaniu długą mowę o potrzebie ratowania biednych bydlątek (…), weszliśmy do wnętrza
chaty. W przegrodzonej sieni stały dwie jałówki i porykiwały żałośnie. Wzięliśmy się do rozwiązywania bydlątek
i wyprowadziliśmy je już na dwór, gdy Wuj, który przez
ten czas myszkował w izbie mieszkalnej, wcisnął mi pod
pachę trzepoczącego się gąsiora, zaś wespół z Kuzynem
wziął się do poganiania jałówek. Patrol powrócił do kompanii a zdobycz wojenna dostała się do taboru.”
Moskale wzmagają ogień i wkrótce terkocą gęsto karabiny maszynowe, kule jednak z powodu ciemności górują.
Pojawiają się już ranni, straty jednak są nieznaczne. Kompanie Słomki i Styka z IV batalionu, narażone na najsilniejszy ogień, zbliżają się po mokradłach do lasku domaniewickiego. Kompania 1 Kordiana i 2 Piskora znajdują
się na północ od wsi, mijają pierwsze domy Załęża.
Na chwilę szeregi przypadają do ziemi by odpocząć i uporządkować się. Mają już poderwać się do drugiego natarcia, gdy nagle nadchodzi rozkaz wycofania się. Rozkaz
ten jest dla nacierającej kompanii niezrozumiały, gdyż
nie spotkały silniejszego oporu, a nawet nie rozpoczęły
ostrzeliwania nieprzyjaciela, a musza wycofywać się
unosząc rannych… Ok. godz. 12 w nocy VI baon zajmuje
swe szałasy w lesie, a oficerowie udają się na odprawę
do mjr Trojanowskiego, który wyjeżdża do szpitala oddając dowództwo całości kpt. Brzozie- Brzezinie…
1 - Słowa z przemówienia biskupa polowego kś. dr. Władysława Bandurskiego wygłoszone na cmentarzu w Bydlinie w 1916 r.
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RODAKI OLKUSKIE 1914
W 2005 r. ukazała się książka autorstwa Jerzego Rosia pt.
„Nieznany ślad Wielkiej Wojny- Rodaki Olkuskie 1914.”
Zawierająca dokładniejsze informacje na temat obrazów
i twórcy- Wojciecha Kossaka, wielkiej bitwy jesiennej 1914
na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej i udziału w niej
Legionów Polskich. Oto jej fragment:
Kilka lat temu „odkryto” dla mieszkańców Ziemi Olkuskiej obrazy Wojciecha Kossaka (1856- 1942), jednego z największych polskich malarzy, których tematem są wydarzenia rozgrywające się ponad 90 lat temu. Odkrycia tego
dokonał Przemysław Wojnar, student fizyki jądrowej- wpisał do wyszukiwarki internetowej nazwę swojej rodzinnej
wsi „Rodaki” i wśród różnych informacji ujrzał także i tę,
że na aukcji dzieł sztuki został sprzedany obraz autorstwa Wojciecha Kossaka pt. „Rodaki Olkuskie”. Cena była
dość wysoka- 49 500 zł, a sam obraz został zreprodukowany na stronie internetowej domu aukcyjnego „AGRA-ART.” Z reprodukcją tego obrazu Przemek Wojnar trafił
do pani Haliny Ładoń, radnej z Rodak. Ta z kolei zwróciła
się do mnie, jako kustosza Muzeum Regionalnego PTTK
w Olkuszu. Przede wszystkim obejrzałem w miarę dokładnie obraz i doszedłem do wniosku, który może nie był szczególnie odkrywczy, mianowicie że przedstawia on scenę
z pierwszej wojny światowej, gdyż mundury z tego czasu
noszą występujący na nim żołnierze. Po prawej stronie
kapliczki siedzą żołnierze ubrani w mundury armii rosyjskiej, po lewej młody człowiek w mundurze legionisty polskiego opatruje rannego w rękę Rosjanina, a z daleka nadciągają w pobliże kapliczki dalsi ranni, z których pierwszy
ma na sobie mundur piechura armii austro- węgierskiejstąd bierze się drugi tytuł pod jakim znany jest ten obraz:
„Refugium Dolentium” czyli „Schronienie cierpiących”. Skąd
taki obraz się wziął?
Odpowiedzi poszukałem w pamiętnikach Wojciecha
Kossaka, gdzie znalazłem dwa fragmenty odnoszące się
do jego pobytu na Ziemi Olkuskiej jesienią 1914 roku:
„… Cały obszar Polski był zalany mrowiem rosyjskim,
tylko ziemia olkuska i zachodnia część krakowskiej jeszcze
nie były tą falą pokryte.
Wojna ta straszna dała mi sposobność poznania zakątków mojej ojczyzny, których może bym nigdy nie był
bez niej zobaczył. Jedna z nich to ziemia olkuska. Jałowa
i bogata tylko w piaski, skały ruiny. Dziwny jakiś urok
wielkiej, a niepowrotnej przeszłości, jakby legendy rycerskiej, nad nią się roztacza. Ogrodzieniec, Rabsztyn, Smo-
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leń- fantastyczne, bajeczne wprost pomysły skał, z których
wyrosły te zamczyska, nasuwały mi często myśl, że wielki
Bocklin znalazłby tu może najbardziej wymarzone tło dla
swoich błędnych rycerzy, poszukujących awantur z niesamowitymi potworami. Wyobrażam sobie te cudne ruiny,
jak Ogrodzieniec na przykład, tętniące życiem i przepychem renesansu, orszaki królewskie, dla których te rycerskie siedziby były postojami w drodze do Warszawy
i Wilna i nic mi tej wizji nie psuło, żaden komin fabryczny,
ani dach antracytowy. Widziałem za to te poważne swoją
królewską przeszłością mury i baszty wśród błysków
szrapneli, widziałem te historyczne sylwetki raptem, w jednym mgnieniu oka, zmieniające swe odwieczne kontury,
całe baszty ścięte ekrazytowym granatem. (…) Służba przy
dywizji była ciężka, lato upalne, i nam, i naszym koniom
boki zapadły jak chartom. Tam w tej może najpiękniejszej części polskiej ziemi, jaką jest Kieleckie i Sandomierskie, przeżyłem najcięższe chwile. W Olkuskiem widziałem
ruiny Ogrodzieńca i Rabsztyna w błyskach granatów rozwalających odwieczne baszty i mury.”
A więc Wojciech Kossak, jako żołnierz armii austriackiej, przebywał wtedy na terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Jesień 1914 r. i żołnierz w mundurze legionów
Piłsudzkiego automatycznie kieruje nasze myśli do bitwy
pod Krzywopłotami (17-19 listopada 1914 r.)
W jednostkach wszystkich armii: austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej, biorących udział w bitwie na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej, znaczny procent stanowili
żołnierze narodowości polskiej. W pierwszych miesiącach wojny rzucano do walki przede wszystkim jednostki
mobilizowane najbliżej linii frontu, na terenach trzech
zaborców: w austriackiej Galicji, pruskim Śląsku i Wielkopolsce oraz w przygranicznych guberniach Imperium
Rosyjskiego, a więc na ziemiach zamieszkanych w znacznej części przez ludność polską.
Należy pamiętać o tym, że na przykład 32 pułk piechoty
austriackiej, którego atak na południowy skraj lasu domaniewickiego rozstrzygnął losy bitwy pod Krzywopłotami,
składał się z żołnierzy- Polaków, mobilizowanych w okolicach Nowego Targu, Nowego Sącza, Limanowej, Tarnowa
i Gorlic.
Obraz Wojciecha Kossaka przedstawia sytuację z listopada 1914 r. nie jest jasne, czy sprzed bitwy pod Krzywopłotami (a więc może przedstawiać legionistów zabłąkanych w trakcie odwrotu z Wolbromia pod Krzywopłoty lub

Rodaki Olkuskie 1914

Po bitwie Wojciech Kossak. Rodaki.
Tablica informacyjna

Rodaki olkuskie 1914 r. Tablica
informacyjna.

nadciągających wraz z batalionem rezerwowym spod Częstochowy na pomoc Legionom właśnie pod Krzywopłoty),
czy też już po bitwie. Druga możliwość wydaje się bardziej
prawdopodobna- Rodaki położone na szlaku komunikacyjnym, odgrywającym wielką rolę strategiczną czasie jesiennych zmagań na Jurze w 1914 roku mogły stanowić punkt
zborny dla rannych odtransportowanych z placu boju,
a następnie dalej odsyłanych do szpitali polowych w celu
leczenia i rekonwalescencji.
Najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak to,
że Wojciech Kossak dokonał kompilacji. Obraz nie jest
malowany z natury. Prawdopodobnie w czasie pobytu
na Jurze artysta, urzeczony pięknem krajobrazu, stworzył szkic przedstawiający kapliczkę w Rodakach. Następnie użył go, byś może wstrząśnięty wieściami o masakrze
VI batalionu w czasie bitwy pod Krzywopłotami, do stworzenia obrazu upamiętniającego tę bitwę.
Potwierdza to fakt, że motyw wzajemnego opatrywania ran przez żołnierzy wrogich sobie armii jest wyjątkowy
w twórczości Wojciecha Kossaka. Zazwyczaj w swoim
malarstwie przedstawiał on sceny bitewne, walki, ale jeżeli
nawet były to sceny o charakterze pokojowym, to raczej
sielankowe typu- pojenie koni, ułan z dziewczyną itd.
I to byłoby prawie koniec historii obrazu, gdyby nie fakt,
że zachciało mi się wydać książkę poświeconą tej historii, a więc trzeba by ten obraz umieścić na okładce. Pani
Halina Ładoń poinformowała mnie, że prócz reprodukcji
ściągniętej z internetu posiada też ilustrację tego obrazu
z albumu pt. „Wojciech Kossak” autorstwa Kazimierza
Olszańskiego. Też mam ten album, korzystałem z niego
przy pisaniu książki, ale ilustracji obrazu „Rodaki Olku-

Rodaki, szlak frontu wschodniego
I wojny światowej.
Tablica informacyjna.

skie” czy „Refugium Dolentium” tam nie ma! Sprawdzam
dwa razy! Wsiadam więc w autobus i jadę do Klucz. I co się
okazuje? Jest! Tylko zamiast zabitego konia na pierwszym
planie jest kolejny, ranny legionista, trochę inaczej jest
pomalowana kapliczka no i inny tytuł: „Po bitwie”. A więc
nie jeden, a dwa obrazy Wojciecha Kossaka przedstawiają
kapliczkę w Rodakach.
Ile obrazów poświęconych Ziemi Olkuskiej w czasie
I wojny światowej namalował Wojciech Kossak? Co najmniej trzy: „Pobojowisko pod Smoleniem”, „Badanie jeńców
nad Pilicą” i „Punkt obserwacyjny przed Wolbromiem”,
a może nawet więcej, bo o jeszcze jednym pt. „Jeńcy” wspomina w swoich pamiętnikach sam Józef Piłsudzki: „Pamiętam, ze w tym czasie widziałem jeden obraz Kossaka.
Artysta ten służył wtedy przy pierwszej armii austriackiej,
do której i myśmy należeli. Obraz ten nosił tytuł „Legionista” czy „Jeńcy” (…) Obrazek jak wiele innych. Kossak
w rozmowie ze mną stwierdził, że dzieło to namalował
podpatrzywszy tę scenę z życia.”
Niestety nie udało mi się odnaleźć ani oryginałów, ani
ich reprodukcji Tak więc z wydarzeniami 1914 r. w okolicach Olkusza związanych jest co najmniej sześć „Kossaków”: pięć obrazów Wojciecha i jeden autorstwa jego synaJerzego.
[4 maja br. uroczyście odsłonięto i poświęcono zrekonstruowany pomnik – strona tytułowa.]

Źródło:
Powrót Marszałka – Jerzy Nagawiecki („Na tropach Kossaków”).
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ŚW. ANTONI
PADEWSKI
Antoni (Ferdynand) Padewski
pochodził z Portugalii. Urodził się ok. roku 1195 w Lizbonie, w zamożnej mieszczańskiej rodzinie. Jego rodzicami
byli Marcin de Bulhoes i Teresa Taveira. W wieku 15 lat
wstąpił do zakonu augustianów w Lizbonie, gdzie odbywał studia przygotowujące go do kapłaństwa. Po dwóch
latach pobytu w klasztorze św. Wincentego przeniósł
się do klasztoru św. Krzyża pod Coimbrą, gdzie studiował pisma Ojców Kościoła i teologów średniowiecznych
oraz nauki przyrodnicze. W roku 1220 Ferdynand był
świadkiem sprowadzenia do Coimbry ciał pięciu misjonarzy, męczenników franciszkańskich z Maroka, którzy
zginęli z rąk Saracenów. Wtedy też zapragnął zostać
misjonarzem i męczennikiem, i podjął decyzję wstąpienia do braci mniejszych w klasztorze-pustelni dos Olivais
pod Coimbrą, gdzie przyjął imię zakonne – Antoni. Jeszcze tego samego roku został wysłany na misje do Maroka,
skąd z powodu choroby zmuszony był wracać do kraju.
Zamiast do Portugalii, na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych, wylądował na Sycylii. Niedługo
potem Antoni otrzymał misję kaznodziejską od władz
kościelnych. Stał się najwybitniejszym kaznodzieją XIII
w. W wypełnianiu tego powołania nie przeszkadzało
mu pełnienie innych ważnych obowiązków (w latach
1224-1227 był kustoszem we Francji, a w latach 12271230 – prowincjałem w północnych Włoszech). Antoni
stał się wędrownym kaznodzieją. Przemierzał wioski
i miasta północnej Italii, okolic Romanii, Emilii, Ligurii,
Lombardii i Wenecji. Później jednak, ze względu na stan
zdrowia Antoni nie odbywał już podróży apostolskich
i ograniczał się do głoszenia kazań na terenie Padwy.
W roku 1231 podjął się wygłoszenia kazań wielkopostnych codziennie od 6 lutego do 23 kwietnia. W ten sposób Antoni stał się historycznie pierwszym kaznodzieją,
który przygotował wiernych do Świąt Wielkanocnych,
przez codzienne kazania i związane z nimi słuchanie spowiedzi. W kazaniach tych brały udział rzesze wiernych,
sięgające podobno do 30 tys. W swoich kazaniach Antoni
bardzo ostro występował przeciwko lichwie, pobieraniu
wysokich procentów od pożyczek, potępiał chciwość.
Stawał w obronie więźniów politycznych, odważnie
występował przeciw postępowaniu tyrana i despoty
Ezzelino. Schorowany, ostatnie dni swojego życia spędził
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w klasztorze, ufundowanym przez hrabiego Tisso z Camposampiero na terenie jego posiadłości. Antoni zamieszkał na drzewie orzechowym, schodząc ze swej pustelni
na wspólne modlitwy z braćmi zakonnymi. W pustelni
przygotowywał się na śmierć. 13 czerwca 1231 r. stracił
przytomność. Po odzyskaniu przytomności prosił o przewiezienie go do Padwy, do klasztoru Świętej Maryi.
Po drodze zatrzymano się w klasztorze w Arcella, gdzie
wieczorem umarł. Obrzędy pogrzebowe odbyły się w kościele Świętej Maryi, we wtorek 17 czerwca 1231 r. Katolicy uznają, że pewnej nocy Dzieciątko Jezus nawiedziło
Antoniego i ucałowało go zapewniając o miłości Boga.
Z tej przyczyny święty jest przedstawiany z małym Jezusem z Nazaretu na ręku. Jego wspomnienie lub święto
w Kościele katolickim obchodzone jest rocznicę śmierci
(13 czerwca) i jest hucznie obchodzone w Lizbonie. Święty
Antoni jest patronem osób i rzeczy zaginionych, wielu
miast (m.in. Lizbony, Padwy, w Polsce – Lublina), parafii
oraz kościołów na całym świecie, franciszkanów, antoninek oraz wielu bractw; dzieci, górników, małżeństw,
narzeczonych, położnic, ubogich i podróżnych.

Św. Antoni Padewski

Legionista rodem z Klucz

Z ALBUMU PT. „POWRÓT MARSZAŁKA” – JERZY NAGAWIECKI.

LEGIONISTA
RODEM
Z KLUCZ
Józef Bok nie miał szczęśliwego życia. Wszystko przez
tę Ojczyznę. To przez nią stracił zdrowie, nie założył
rodziny, nie odczekał się potomka. Przez nią też właśnie
umarł, ale w listach które po sobie zostawił, nigdy o Ojczyźnie złego słowa nie napisał. To tylko ludzie go zawiedli…
Józef Bok pozostawił po sobie dużo zdjęć. Na każdym
wyglądał inaczej. W młodości szczupły, cherubinowy
z wyglądu, z wiekiem poważniał, choć zachowywał
szczupłą młodzieńczą sylwetkę. Raz miał brodę i wąsy,
innym razem widzimy go całkowicie ogolonego, z czaszką
łysą jak u Kojaka. Wszystkie zdjęcia mają coś wspólnegomężczyzna nigdy się nie uśmiecha. Dziwny to był człowiek, dziwne życie prowadził, dziwne ślady pozostawił.
Józef urodził się jeszcze za czasów królowej Wiktorii,
23 marca 1898 r. przyszedł na świat w Kluczach jako syn
Jana Boka i Anieli z Kaszyców. Klucze były wtedy niewielką osadą przemysłową i należały do fabrykanckiej,
mającej niemieckie korzenie rodziny Mauve. Ród ojca
Józefa Boka, wedle rodzinnej tradycji i dokumentów też
miał pochodzenie niemieckie. Wywodził się od jakiegoś
von Boka, który przybył w początkach XIX w. na ziemie
polskie i tak się wtopił w społeczeństwo, że nawet nazwisko sobie spolszczył na Bok właśnie. Józek był najstarszym dzieckiem Boków, po nim mieli jeszcze dwie córki:
Zofię (1900- 1989) i Matyldę (1904- 1985). W Kluczach,
czyli w Kongresówce, rodzina mieszkała do 1910 r. Tam
przeżyła okres rewolucji 1905 roku. Z kilku bojowych
akcji PPS-u do których tu doszło, warte wspomnienia jest
zagarnięcie kasy rządowej. Na fali rewolucyjnej protestowali także pracownicy miejscowej papierni. Domagano
się m.in. podwyżek. Znienawidzonego majstra robotnicy
wywieźli z zakładu na taczkach. 7- letni Józek- jak każdy
chłopiec w tym wieku- zapewne chłonął tą atmosferę,
a wiadomo: czym skorupka za młodu nasiąknie… W 1910
r. Bokowie przenieśli się do Miękini (powiat chrzanowski),
czyli pod opiekuńcze skrzydła cesarza Franciszka Józefa.
Po ukończeniu szkoły powszechnej (tzw. realnej) w Krzeszowicach (w 1912 r.) wyjechał 14- letni Józek na praktykę handlową do Lwowa, gdzie praktykował w firmie
Mariana Lasockiego, handlującego winem i delikatesami.
Krótko przed wybuchem I wojny światowej, w 1914 r.,

niedoszły lwowski subiekt wrócił do Miękini- praktyki
handlowej już nie ukończył. Już w tym samym roku
próbował wstąpić do wojska polskiego, które formował
Piłsudzki, ale z racji młodego wieku nie został przyjęty.
Ponoć rodzina nic nie wiedziała o jego wojskowych planach, ale czy można się dziwić, że zachował wszystko
w tajemnicy?- przecież miał dopiero 16 lat.
Do wojska udało mu się wkręcić dopiero w maju 1915
r. Już 5 czerwca zaprzysiężono go i przydzielono do Baonu
Uzupełnień II Brygady Legionów Polskich. Nie miał
fartu. Już po przydzieleniu do 2 pułku piechoty 3 kompani Legionów Polskich był ciężko ranny w bitwie pod
Rarańczą (26. VIII. 1915 r.). Zaliczył przestrzał przez lewą
pierś i górną część lewego ramienia. Odesłano go z frontu
na tyły, do szpitala. Leczono go w Czerniowkach (dziś
Rumunia), Kołomyi, Nieredhazu i Budapeszcie, a potem
wysłano na rekonwalescencję w Marmarosziget. Chyba
dość szybko pozbierał się z ran, skoro widzimy go na zdjęciu z czasów leczenia w Budapeszcie (wrzesień 1915 r.)
Na pożółkłej fotografii Józef Bok stoi obok dwóch kolegów, w tle mamy jakąś porośniętą bluszczem ścianęgdyby nie podpis na odwrocie, w ogóle nie pomyślelibyśmy, że zrobiono je w Budapeszcie. Bok na zdjęciu
nie wygląda na chorego, koledzy też są w dobrej kondycji. Z rekonwalescencji odesłano go w połowie listopada do kadry na Kozieniec. Stamtąd wraz z oddziałem
uzupełniającym wysłano go na front wołyński, do stacji
Wołczeck, gdzie jego oddział był chwilowo stacjonowany
obok Komendy Legionów Polskich. Przy rozdziale jego
plutonu został przydzielony do 2 p.p. 8 kompanii legionowej. W swoim życiorysie jakoś specjalnie nie rozpisuje się
nad kolejnymi miesiącami swojej wojaczki. Z zapisków
dowiadujemy się, że 10 sierpnia następnego roku (1916)
odesłano go szpitala. Nie, nie był ranny- zapadł na zapalenie płuc („szczytów”). Leczony był w Kowlu, Chełmie,
Lublinie, Krakowie a następnie w Krynicy, skąd z powodu
choroby matki dostał urlop. Po urlopie wrócił już jednak
nie do leczenia, ale do stacji zbornej w Krakowie. Stamtąd
odesłano go do kadry w Dęblinie. Z jego zdrowiem musiało
wciąż być nie najlepiej, skora zaraz odesłano go na rekonwalescencje do Kamińska. Z Kamińska w drugiej połowie
listopada 1916 r. wysłano kilka grup na werbunek. Jego
grupa, łomżyńska przydzieliła go na powiat Maków nad
Łożyłem, a następnie wraz z drugim legionistą, do gminy
Sypniewo. Werbunek szedł im jak po grudzie. Ponieważ
nie udało im się zwerbować żadnego ochotnika, odesłani
zostali w kwietniu 1917 r. każdy do swojego pułku. Bok
wrócił do 2 p.p. 8 kompanii Legionów Polskich, który
stacjonował w Zambrowie. Pułk ten został przeniesiony
1 maja do Pułtuska.
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Józef Bok, pierwszy z lewej, Budapeszt 1915 r. Foto z albumu –
Powrót marszałka

Tak, jak Piłsudzki, odmawia przysięgi.
W czasie przysięgi państwom sprzymierzonym Józef Bokpodobnie jak komendant Piłsudzki- odmówił jej złożenia.
Ponieważ groziło mu uwięzieni zbiegł z pułku. Uniknął
w ten sposób wywiezienia do obozu w Szczypiornie, gdzie
przetrzymywano odmawiających przysięgi legionistów.
Bok ukrywał się, ale 19 marca 1918 roku w Sypniewie
aresztowała go żandarmeria niemiecka. Odstawiony został
do Makowa nad Łożyłem. Tamże 7 kwietnia „kapral żandarmerii Wermachtu Jędras” zabrał go i odstawił do więzienia przy ulicy dzikiej w Warszawie. Ponieważ do Szczypiorna już wówczas nie odsyłano, nie trafił tam. Wciąż
jednak był nie zaprzysiężony i w dalszym ciągu odmawiał
przysięgi. Państwa centralne potrzebowały jednak żołnierzy, a ponieważ w czasie dezercji Bok nie popełnił żadnego
przestępstwa i nie brakowało mu niczego w umundurowaniu, postanowiono go wypuścić, 10 czerwca, po dwóch
miesiącach odsiadki w pojedynczej celi, został zwolniony
i odesłany do stacji zbornej na ul Nowowiejskiej. Przebywał tam miesiąc, do czasu zwolnienia z wojska. To był
10 lipca 1918 r. Jednak nie dano mu dokumentu zwolnienia z prawem mieszkania tam, skąd wstąpił do Legionów.
Na miejsce zamieszkania wyznaczono mu Olkusz. Po przyjeździe do Olkusza w miejscowym Kreis Komando zabrano
mu dowód zwolnienia i wystawiono inny. Ponieważ jego
zdrowie było mocno nadszarpnięte, do wojska wstąpił
dopiero 8 lutego 1919 r. Służył w 12 p.p. Policji Wojskowej
w Krakowie, następnie w 20 p.p. Ziemi Krakowskiej i 143
p.p. Strzelców Kresowych, których później przemianowano na 4 pułk Strzelców Podhalańskich. Przypomnijmy,
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Dokument z autentycznym podpisem
Józefa Piłsudskiego.

że twórcą Podhalańczyków i dowódcą Boka był ówczesny
płk. Andrzej Galica, który na przełomie 1914 1915 r. dowodził batalionem uzupełniającym Legionu Zachodniego
i stacjonował pół roku w pod Olkuskim Bolesławiu.

Bolszewika goń, goń…
W dowodzonym przez płk. Galicę 4 pułku był Józef Bok
dowódcą 3 plutonu w 1 kompanii. Miał więc stopień plutonowego. W bitwie pod wsią ukraińską Gradojce (lub Gradowce), dowodząc swoim plutonem został ciężko ranny.
To był postrzał tkwiący prawego uda. Już sobie więc nie
powalczył- może to i lepiej, bo z jego „szczęściem” do postrzałów długo by nie pożył. Leżał w szpitalu w Płoskirowie,
Tarnopolu i Krakowie, skąd z końcem maja 1920 r. został
odesłany do batalionu zapasowego 4 p.s.p. w Nowym
Targu. Otrzymał też wniosek dwutygodniowego urlopu
zdrowotnego. Wymieniony baon został w sierpniu do Cieszyna. Ponieważ rana przeszkadzała mu w chodzeniu,
dowództwo nie przydzieliło go do kompanii marszowej.
W kompani sztabowej baonu zapasowego 4 p.s.p. pełnił Bok funkcję podoficera mundurowego. Za fasowanie
mundurów dla żołnierzy odpowiadał ponad pół roku
(26.VI.1920r.- 31.I.1921r.). Następnie przydzielony został
do kompani sztabowej baonu sztabowego swojego pułku.
Pełnił tę funkcję do 10 sierpnia 1921 r., to jest do chwili
wyjazdu do 20 p.p. Ziemi Krakowskiej, gdzie został odkomenderowany w celu zwolnienia z wojska. Nie chciano
go jednak zwolnic ze służby, póki nie pozwolił sobie wyjąć
z nogi odłamka granatu. Zoperowano go 28 sierpnia 1921
r., czyli ponad rok po bitwie i po częściowym podlecze-

Legionista rodem z Klucz

wych na różnych stanowiskach. Zapuścił brodę jak
na starego kawalera przystało- zdziwaczał. Nie założył
rodziny. Do końca życia mieszkał z matką- starowinką,
którą się opiekował. Zmarł w 1943 r. po długiej, okrutnej chorobie. Umarł na chorobę Burgera. Nabawił się jej
prawdopodobnie w czasie wojny z bolszewikami, kiedy
jego oddział- otoczony przez Kozaków na bagnie- tkwił
przez kilka dni po pas w lodowatej wodzie. Pod koniec
życia amputowano mu nogi, a mimo to choroby nie udało
się zatrzymać.

Pamiątki.

Tablica na grobie Józefa Boka

niu odesłano, na jego żądanie, do pułku. Pewnie chciał się
pożegnać z kolegami, a może walczył o pozostanie w służbie? Przecież całe dorosłe życie spędził w mundurze! Jednak nie cały miesiąc później, 26 września, 20 p.p. Ziemi
Krakowskiej zwolnił Józefa Boka z Wojska Polskiego.

Imał się różnych zajęć.
Zaczął się ciężki okres w jego życiu. Po zwolnieniu z wojska długi czas pozostawał bez pracy. Krótko pracował jaki
sekretarz u adwokata w Olkuszu, ale wynagradzany bardzo źle i niepunktualnie, zrezygnował z lichej posady. Nie
pozostało mu nic innego jak spróbować wrócić do armii.
Postanowił zostać zawodowym żołnierzem. 23 maj 1923
roku wstąpił na podoficera do 1 pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego w Augustowie. To tam służył ojciec wielkiego polskiego reżysera
Andrzeja Wajdy. Jednak już 4 lipca tego samego roku
został ze służby zwolniony z powodu kiepskiego zdrowia.
Zdjął mundur już na zawsze. Imał się później różnych
zajęć. Był ekspedientem i magazynierem pewnej firmy
w Grodnie, pracował na stacji benzynowej StandardNobel. Od czerwca 1928 roku pracował znów w Olkuszu,
ale wnet wrócił do Grodna, bo dostał pracę w osadzie żołnierskiej. Następnie znów był bez pracy. Zdrowie coraz
bardziej mu szwankowało. Na osłodę 9 stycznia 1932 roku
rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
został odznaczony Krzyżem Niepodległości- „za pracę
w dziele odzyskania niepodległości”.
Całe 30 lat Józef Bok poświęcił walce o godziwą rentę.
Przez wiele lat pracował w Polskich Kolejach Państwo-

W pamięci rodziny Józef Bok zapisał się jako człowiek
o niezwykłych zainteresowaniach. Z dokumentów
i materiałów, które po nim pozostały, wynika że był
agnostykiem. Nie ożenił się, bo tłumaczył swoje starokawalerstwo brakiem środków na założenie rodziny. Był
humanistą, ale miał też zmysł techniczny. Będąc jeszcze
młodzieńcem zbudował kryształowe radio w pudełku
po zapałkach. Mimo, że był urzędnikiem, który
na co dzień miał kontakt głównie z nudnymi formularzami, w gruncie rzeczy był człowiekiem o szerokich
horyzontach. Będąc członkiem Ligi Morskiej i Kolonialnej, oraz biorąc udział w dorocznych Zjazdach Legionistów Polskich, był jednocześnie członkiem Polskiego
Związku Myśli Wolnej, PCK, Ligi Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej. Wśród gazet, które prenumerował
można znaleźć Tydzień Robotnika, Czerwone Harcerstwo, Morze, publikacje Partii Pracy Polskiej itd. W jego
bibliotece obok książek o socjalizmie, Encyklopedii
Gutenberga i biografii (m.in. „Lenina” Ossendowskiego
czy „Napoleona” E. Ludwiga), na poczesnym miejscu
stały 10- tomowe dzieła Józefa Piłsudzkiego. Wydaje się
to może dziwne, bo przecież Bok był żołnierzem II brygady, a wiadomo, że ci „od Hallera” nie przepadali za tymi
z I brygady i „ich” komendantem. Bok jednak darzył Piłsudzkiego ogromnym szacunkiem, mimo, że przecież
Polska sanacja, jak by nie było Polska Piłsudzkiego, nie
była mu przychylna. Można domniemywać, że Józef
Bok, w głębi serca socjalista, przez fakt, że nie został
przyjęty do wojska w 1914 roku, ale dopiero rok później,
trafił pod dowództwo gen. Hallera, a nie Piłsudzkiego.
Komendant pozostał jednak jego bohaterem, a Bok nie
skory na zewnętrzne wpływy, wolnomyśliciel, pozostał
sobą. Gdy zmarł nie miał jeszcze 45 lat. Ojczyźnie dał
to co najpiękniejsze- młodość i życie. Co dostał w zamian?
Krzyż Niepodległości, Krzyż Legionowy…Pochowany
jest na cmentarzu komunalnym w Olkuszu. Na jego grobie czytamy: „Józef Bok, 1898-1943. Wola Twoja Panie”.
A pod spodem dopisane: „Legionista”.
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Z ALBUMU „POWRÓT MARSZAŁKA” – JERZY NAGAWIECKI.

BYDLIN PAMIĘTA
Rezerwat historyczny.
Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej czczą datę powstania
II Rzeczpospolitej w sposób szczególny. 11 listopada
1918 roku splata się z 14 listopada 1914 roku. Wówczas to na polach między Bydlinem a Załężem doszło
to do krwawej bitwy, prawdziwego chrztu bojowego
Legionistów. Gdy ucichły wystrzały, na polu bitwy
pozostała spora liczba poległych, w tym 46 w polskich
mundurach. Olkuskie władze powiatowe w okresie
II Rzeczpospolitej o bohaterstwie żołnierzy niepodległości
pamiętały, o miejsca bitew dbały, o twórcach odzyskania
państwowości wyrażały się z szacunkiem. W protokołach rady powiatu znajdują się zapisy dowodzące wielkiego szacunku należnego żołnierzom i ich Komendanta.
20 grudnia 1937 roku podczas Sesji Rady Powiatu,
ówczesny przewodniczący i jednocześnie starosta olkuski Czesław Brzostyński przypomniał zobowiązania
powzięta wcześniej przez ówczesnych samorządowców.
W protokołach z tamtych lat zachował się następujący
zapis: „(…) zgodnie z postanowieniem Komitetu Uczczenia Pamięci Pierwszego Marszałka Polski, teren na którym zachowały się okopy pierwszych bojów legionowych o Niepodległość Polski pod Krzywopłotami, ma być
wykupiony, celem urządzenia rezerwatu historycznego.
Na wniosek Wydziału Powiatowego Rada Powiatowa
podjęła jednomyślnie uchwałę:
1) Przyjąć od Komitetu dotację w kwocie 7 580 złna wykup nieruchomości ogólnej przestrzeni 4 ha 9961
m2 pod Krzywopłotami.
2) Nieruchomości te, położone między wsiami: Bydlin,
Załęże i Krzywopłoty, nabyć od posiadaczy za umówioną sumę ogólną 6940 zł, celem urządzenia rezerwatu historycznego „Krzywopłoty”.
Rezerwat historyczny, do stworzenia którego zobowiązuje Uchwała Rady powiatu z 1937 roku po dziś dzień nie
powstał. Warto po latach pochylić się nad uchwałą tamtej Rady, tamtymi planami, uszanować tamte decyzje.
Bitwa pod Krzywopłotami, pobyty w Olkuszu i Wolbromiu, związały na zawsze marszałka Piłsudzkiego z olkuską ziemią.

Narodu- Józefowi Piłsudzkiemu, który zmarł 5 dni wcześniej. „Pragnąc uwiekopomnić dzieło i czyny Józefa Piłsudzkiego, Rada Powiatowa zgodnie z wnioskiem Wydziału
Powiatowego postanawia wszcząć akcję budowy szkoły
powszechnej imienia Marszałka Józefa Piłsudzkiego
na polu bitwy Legionów Polskich pod Krzywopłotami
w 1914 roku i na ten cel deklaruje kwotę 1000 zł.”
Szkoła jako Żywy Pomnik Czynu Legionowego- uczestnicy bitwy pod Krzywopłotami zaakceptowali zgodnym
chórem inicjatywę Rady Powiatu podczas kolejnego
zjazdu kombatantów w Bydlinie. Postanowili wybudować szkołę i zaczęli zbierać fundusze. Komitet Budowy
Szkoły im. Józefa Piłsudzkiego prowadził roboty na tyle
sprawnie, że we wrześniu 1938 roku w murach nowej
placówki rozległ się pierwszy dzwonek lekcyjny. Kierownikiem nowej szkoły został Roman Siekański- wybitny
pedagog i wychowawca. Utalentowany artysta i organizator, równocześnie doskonały pilot szybowcowy.
W 1939 roku Siekański został wcielony do 44 PP Legionów, wyruszył na wojnę i ślad po nim zaginął. Po latach
okazało się, że trafił do Starobielska i następnie został
zamordowany przez NKWD pod Charkowem.
W 1939 roku okupant zabronił używania im. Wielkiego Marszałka w nazwie szkoły Bydlinie. Władze PRL
utrzymały w mocy decyzję hitlerowców. Taki stan rzeczy
trwał do 1988 roku. Imię Józefa Piłsudzkiego na szkolną
tablicę powróciło dopiero w 70 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów.

Szkoła im. Józefa Piłsudzkiego.
17 maja 1935 roku członkowie Rady Powiatu w Olkuszu
w trakcie ekstraordynaryjnej (nadzwyczajnej) sesji uczcili
pamięć i oddali hołd pośmiertny Wielkiemu Wodzowi
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Szkoła im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie.

Upadek Powstania Styczniowego

DZIATŁOWICZ JANUSZ

UPADEK POWSTANIA
STYCZNIOWEGO
– CZ. II
Smutny koniec swego życia mieli powstańcy 1863 roku
w ogóle, również i ci walczący na ziemi olkuskiej. Nie sposób wymienić wszystkich, gdyż po wielu czas zatarł ślad.
Lecz nieliczni, którzy mieli szczęście i dzięki staraniom
ks. Ludwika Ruczki powrócili z Syberii opisali swoje tułacze losy. W oddziale Anastazego Mossakowskiego pod
Golczowicami walczył też Bogacki (Bogucki) Walenty
vel Kalemba (Kalęba) Tomasz (1844- 1913). „ Pochodził
z Krzeszowic, czeladnik krawiecki. Wzięty do niewoli
pod Jędrzejowem został skazany na roboty publiczne
w charkowskiej rocie aresztanckiej. W 1866 r. przebywał
w Pawłowsku w gub. Woroneskiej. Następnie osadzony
w Tobolsku. Uwolniony staraniem ks. Ruczki 6. I. 1866
r. dotarł do granicy Galicji w Jaworznie. W 1910 r. wystąpił jako świadek Jana Knapika o przyjęcie do Przytuliska
dla Weteranów w Krakowie. Zmarł w listopadzie 1913
r. pochowany na cmentarzu Rakowickim”.
W innym oddziale, półkownika Józefa Miniewskiego,
sformowanego w Krakowie i połączonego z Legią Cudzoziemską pod dowództwem Francesco Nullo, walczyli
pod Krzykawką: Czerny- Schwarzenberg Józef, Ritter
Maurycy, Gajewski Ferdynand, Ergetowski (Ergietowski
v Hergetowski) Jan,, Manik Błażej, Władysław Romer.
Francesco Nullo i Władysław Romer zginęli w bitwie
5.V. 1863 r. Nullo to postać powszechnie znana w powiecie olkuskim dzięki książce Józefa Liszki: „Pamięć
Powstania Styczniowego 1863 na ziemi olkuskiej”. Nieco
mniej znany jest Romer, który zginął mając 21 lat. Obaj
spoczęli na starym cmentarzu w Olkuszu. Końcem 1863
roku na cmentarz przybyła matka Władysława Romera
pięknymi końmi i w ładnym futrze. Była długo na cmentarzu, a następnie u organisty, pradziadka Marii Henzold,
która podała tę informację. Wiemy, że wzięła z grobu swego
syna garść ziemi, gdyż wyjeżdżała na zawsze.
Inni mieli więcej szczęścia i przeżyli, choć los ich nie
oszczędzał. „Czerny –Szwarcenberg Józef, ur. 3. VII.
1842 r. w Krakowie, syn Antoniego, szlachcic. Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniw. Jagiellońskiego.
Jako student 4 roku zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej Francesco Nullo. Był jego adiutantem i tłumaczem,
wzięty do niewoli 5. V. 1863 r. pod Krzykawką. Wyro-

kiem sądu wojennego-polowego z 20. VIII. 1863 r. skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzach na Syberii.
Swoją więzienną tułaczkę rozpoczął 7 stycznia 1864
r. Przybył do Tobolska 29 stycznia, by 7 lutego wyruszyć
dalej. Przybył na miejsce
1. X. 1864 r. i został skierowany do Katorgi Nerczyńskiej. W styczniu 1865 r. przebył do kopalni Kutomara,
w marcu przeniesiony do więzienia w Aleksandrowsku.
Staraniem pozostałych w kraju braci uzyskał ułaskawienie. W sierpniu 1865 r. pod eskortą szeregowca wyruszył
z Irkucka do Warszawy i dalej do granicy z Galicją, z obowiązkiem dozgonnego zakazu wjazdu do Cesarstwa Rosyjskiego”. W Krakowie znalazł się w listopadzie 1865 r. Mając
wtedy 23 lata rozpoczął studia na uniwersytecie w Grazu.
W 1872 r. uzyskał uprawnienia nauczyciela gimnazjalnego
i zamieszkał w Krakowie. 13. IV. 1865 r. starszy brat Antoni
Czerny- Szwarzenberg tak pisał do ks. Ruczki:
Wielmożny Panie Dobrodzieju.
Nie mam wyrazów na podziękowanie łaskawemu Księdzu
Dobrodziejowi za pamięć i list który odebrałem. Dowód
mam tak drogi w ręku, który świadczy o szczerości zabiegów
dla ulżenia nieszczęśliwym bliźnim.[…] List łaskawego Księdza Dobrodzieja zachowam jako drogą pamiątkę dla mojego
brata, który powróci szczęśliwie ze Syberii, będzie chciał, aby
łaskawemu Księdzu Dobrodziejowi osobiście złożył wyrazy
wdzięczności. Polecam się na koniec łaskawej pamięci Księdza Dobrodzieja i proszę przyjąć życzenia wesołych Świąt,
a zarazem wyrazy głębokiego uszanowania.
Sługa Antoni Czerny.
W oddziale Miniewskiego, w Legii Cudzoziemskiej pod
dowództwem Francesco Nullo walczył pod Krzykawką
porucznik Ritter Maurycy- Żyd, syn Maksa, fabrykanta powozów, ur. w 1838 r., a więc miał wtedy 25 lat.
Przed powstaniem był studentem w Wiedniu. Wzięty
do niewoli pod Krzykawką, sądzony przez sąd wojennypolowy w Radomiu, 30. IX. 1863 r. skazany na 10 lat ciężkich robót.
„Wysłany do Tomska 28 października. Dotarł tam
dopiero 24. III. 1864 r. w 42 partii więźniów. 13 kwiet-
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Z wystawy – W bój lećmy zwyciężać... w 150 rocznicę Powstania Styczniowego,
11.V–15.IX.2013 r. Pałac Krzysztofory.

nia wysłany w kajdanach w dalszą drogę do Krasnojarska, gdzie dotarł 3 czerwca. Wycieńczony, schorowany,
przebywał w tamtejszym więziennym szpitalu. 21 lipca
wyruszył na powodzie do Irkucka. W lutym 1865 r. pracował w kopalni srebra w Akatuja. W czerwcu miał
zostać wysłany do kopalni złota w Karze, jednak komendant zakładów nerczyńskich zaopiniował, iż M. R. jako
osoba o bardzo energicznym charakterze, podczas śledztwa objawiająca chęć ucieczki, może wywrzeć szkodliwy wpływ na przestępców kryminalnych, z którymi
miałby tam pracować. Pozostał w Akatui. W listopadzie 1865 r. był, wg pamiętnikarza M. Dalbora, jednym
z przywódców buntu tamtejszych więźniów, a następnie
skazany na 50 razów chłosty i dodatkowe 3 lata robót,
…pomimo, że żyd, odznaczał się szlachetnością duszy,
szczerym i otwartym sercem, był człowiekiem o dużej
inteligencji. Był porywczy, gotów wszcząć awanturę
w obronie kolegów. […] Na mocy manifestu z 16. IV. 1866
r. wyrok katorgi skrócono mu o połowę. W listopadzie
1867 r. z prośbą o ułaskawienie go zwrócił się ojciec, Maks
Ritter. Zwolniony przed 20. III. 1869 r.” Miał wtedy 31 lat.
31 grudnia 1865 r. innzrozpaczony ojciec- Jędrzej
Gajewski tak pisze do kś. Ruczki:
Wielmożny Księże Dobrodzieju!
Słysząc o nader zacnym postępowaniu Wielmożnego
Księdza Dobrodzieja względem ratowania nieszczęśliwej
w moskiewskiej niewoli zostającej polskiej młodzieży,
a mając również i ja w tejże niewoli jedynaka syna nazwiskiem Ferdynanda Gajewskiego, któremu żadnego ratunku
do uwolnienia jego z niewoli dać nie mogę, przeto ośmielam
się jako strapiony ojciec, Wielmożnego Księdza Dobrodzieja
jako patrona nieszczęśliwej w moskiewskiej niewoli dręczony polskiej młodzieży, błagać o możebny ratunek i dla
mego syna Ferdynanda Gajewskiego, któren jak tu załączony od niego list głosi, pod Wodzem Franciszkiem Nullo
granicę do Wielkopolski przestąpił, tam zajmanym do niewoli został, gdzie dotąd bez ratunku i nadziei pozostaje.
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Józef Karol Miniewski herbu
Nieczuja, polski generał

[…] W smutku zakończam mą najniższą prośbę, zalecając
wspomnianego niewolnika w łaskawą piecz, zostaję Wielmożnego Księdza Dobrodzieja najniższym sługą.
Jędrzej Gajewski, ojciec nieszczęśliwego,
c.k. strażnik finansowy w obwodzie Sandeckim
w Gorlicach na stayji zostający.
Syn piszącego ten list Andrzeja, Ferdynand mając 27 lat
wstąpił do „Legii Cudzoziemskiej Francesco Nullo, wzięty
do niewoli 5. V. 1863 r. pod Krzykawką, więziony w Olkuszu, Częstochowie i Cytadeli Warszawskiej, sądzony 20.
VII / 1. VIII. 1863 r. skazany na 10 lat robót, później obniżony na osiem. Wyruszył w drogę na Syberię 27. III. 1864
r. i przybył w pierwszej partii do Tomska, a następnie
6 kwietnia wysłany w dalsza drogę na Syberię wschodnią. Przed 1. X. 1864 r. przybył do Katorgi Nerczyńskiej,
skierowany do Huty Piotrowskiej. Rozkazem gen.gubernatora M. S. Korsakowa z 3 października t. r. odbywał karę w górnych zakładach nerczyńskich. W 1865
r. znajdował się w kopalni Kliczka. Po 10 maja przeniesiony do Wielkiego Zakładu Nerczyńskiego, a stamtąd
15 czerwca t. r. wysłany do kopalni złota w Średniej Karze.
[…] Andrzej Gajewski zwrócił się z prośba o ułaskawienie syna. Namiestnik Królestwa Polskiego zaopiniował
ją odmownie. […] O uwolnienie F. G. zabiegał ks. Ruczka.
Po 22.XI. 1868 r. został odesłany do kraju, z obowiązkiem
dozgonnego powrotu w granice Cesarstwa Rosyjskiego.”
Miał zaledwie 17 lat gdy przystąpił do powstania. Urodził się w 1846 r. w Korczynie k/ Krosna – Ergetowski
(Ergietowski, Hergetowski) Jan, uczeń, mieszczanin.
„Walczył w oddziałach Langiewicza, Miniewskiego i Czachowskiego. Brał udział w bitwie pod Grochowiskami,
Krzykawką, Chechłami, Rybnicą i Jurkowicami, gdzie
dostał się do niewoli. Sądzony w Włodzimierzu, skazany
na osadzenie do gub. Astrachańskiej, faktycznie trafił
do gub. Tomskiej. Wyruszył z Warszawy 29. XI. 1863
r. Do kwietnia 1864 r. przebywał w Moskwie, a następnie wysłany w dalszą drogę i 1 lipca t. r. przybył paro-
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statkiem „Jermak” do Tobolska. 12. VII. Wysłany w dalszą
drogę tym samym parostatkiem. W 1867 r. znajdował się
w gub. Tomskiej. Jego nazwisko umieszczono na liście 253
poddanych austriackich, o których ułaskawienie prosił
w czerwcu 1867 r. konsul rosyjski w Wiedniu Stackellberg, oraz na liście 53 osób przedstawionych do łaski
cesarskiej przez naczelnika III Oddziału P. Szuwałowa.
Aktem ces. Z 17 VII. 1867 r. został ułaskawiony z obowiązującym dozgonnie zakazem wjazdu w granice Cesarstwa
Rosyjskiego. Po powrocie, [mając 21 lat], wcielony do wojska austriackiego, przez 12 lat służył w 43 pułku piechoty.
Następnie był urzędnikiem podatkowym. Zmarł między
1913 a 1928 w Przemyślu.”
Z listu Marianny Manikowej do ks. Ruczki z 29.
X.1867 r.:
Wielmożny Księże Kanoniku
i Pośle nasz na Sejm Dobrodzieju!
Do opieki Twojej prawdziwy, najzacniejszy Dobroczyńco
nieszczęśliwych, udaję się jedna z późniejszych- jako ofiara
1863/64 roku, matka dwojga nieletnich dzieci, a żona zostającego w aresztanckich rotach w Kałudze Błażeja Manik,
poddanego austriackiego.[…] Mąż mój Błażej Manik urodzony w Płokach, powiecie Jaworzno w Galicyi w r. 1830,
po wysłużeniu w Wojsku w C. K. Austriackim […] otrzymał
uwolnienie 30. VI. 1860 r. w Sanoczu, a następnie oddał się
służbie dworskiej. Ze mną ślubem małżeńskim połączony
w r. 1853. Dochowaliśmy się dwoje dziatek, to jest córkę
Mariannę w roku 1854 i synka Błażeja w roku 1857 urodzonych., jak świadczą akta ich urodzeń. […] W 1863 r. mąż
mój poszedł do powstania Polskiego i już 5 maja t .r. wzięty
został do niewoli, a pomimo nadziei uwolnienia go z powodu
przebaczenia, jakie wówczas było ogłoszonem dla tych
wszystkich, którzy do 15 maja 1863 r. walczyć przestanąwywieziony został do Kaługi i do rot aresztanckich tamże
wcielony, dotąd w nich pozostaje. Ja zaś bierna, utrzymuję
się teraz z posługi po domach w Krakowie. Zacny Dobrodzieju nasz! Ponawiam jeszcze raz błagalną ze łzami do Ciebie prośbę- nie odmawiaj zajęcia się uwolnieniem mojego
męża i ojca dwojga nieletnich dziatek!
Zostaję najniższą pokorną sługą.
Marianna Manik.
Mieszkam w Krakowie przy ul. Floriańskiej nr 339
u Państwa Szafrańskich,
który jest Podmajstrem Ciesielskim.
Manik Błażej- „ur. w 1830 r. w Płokach k/ Trzebini, syn
Franciszka, chłop. Był żołnierzem austriackim, od 1860
r. pracował w służbie dworskiej. […] Walczył w powstaniu w oddziale Miniewskiego i dostał się do niewoli

w bitwie pod Krzykawką 5. V. 1863 r. Sadzony w Miechowsko- Olkuskim Oddziale Wojennym, na mocy konfirmacji jego naczelnika z 25. IX. 1863 r. skazany na 3 lata
robót przymusowych w rotach aresztanckich. Wysłany
z Warszawy do Pschowa 10. X. 1863 r. w 4 partii. Skierowany do roty kałuskiej. Następnie odesłany do osadzenia
na Syberii wschodniej. Przed 12. V. 1868 r. staraniem ks.
Ruczki został ułaskawiony z obowiązującym dozgonnie
zakazem wjazdu w granice Cesarstwa Rosyjskiego.”
A jakie były koleje losu samego dowódcy oddziału walczącego pod Krzykawką- Józefa Karola Nieczui Miniewskiego? „Przystąpił do powstania natychmiast jako
zawodowy żołnierz. Był porucznikiem saperów i został
dowódcą szwadronu kawalerii w oddziale majora Józefa
Śmiechowskiego. Będąc w Krakowie dostał za zadanie
utworzenia oddziału, którego zadaniem miało być przebicie się w głąb Królestwa i opanowanie granicznej stacji
kolejowej Maczki (Sosnowiec). Zorganizowanie eszelonu
(pociągu powstańczego) i dotarcie koleją warszawską
w rejon Częstochowy, a może nawet na Mazowsze.
Udało mu się zgromadzić ok. 500 powstańców (ochotników i rozbitków, żuawów, kawalerzystów, strzelców i kosynierów), w tym 30 cudzoziemców dowodzonych przez Włocha Francesco Nullo.[…] Nocą 2/3 maja
1863 r. oddział wyrusza z Krzeszowic”. 4 maja zwycięża
w potyczce z kozakami w Podlesiu, by już 5 maja walczyć
ponownie, właśnie pod Krzykawką. Ginie Francesco
Nullo. Cudzoziemcy się poddają. Oddział wycofuje się
przez tereny Pustyni Błędowskiej. Dogoniony przez Szachowskiego na bezdrożach błędowskich pod Chechłem
walczy ponownie. Pod rosyjskim ogniem karabinowym
oddział poszedł w rozsypkę i przedarł się przez rzekę
Przemsze. Zebrawszy resztki oddziału, wyczerpani, bez
amunicji i głodni ruszają ku granicy z Galicją. Wracają
do Krakowa. Miniewski zostaje obarczony winą za niepowodzenie wyprawy, później uniewinniony, wyjeżdża
do Lwowa, by tam jeszcze raz utworzyć oddział i walczyć
na Wołyniu. „ Ścigany przez agentów rosyjskich emigruje do Francji. Tu zostaje zaangażowany przez inżyniera Ferdynanda Lessepsa do prac projektowych przy
budowie Kanału Sueskiego. Do 1871 r. pracował w rejonie Suez – Port Said (jak sienkiewiczowski inżynier Tarkowski z powieści „W pustyni w puszczy”)[…] Przepadły
dobra Miniewskich w Wilczej Górze, zarekwirowane
przez władza carskie w ramach represji popowstaniowych.” Nie mając dokąd wrócić osiadł koło Lwowa
i dokąd sił starczyło pracował jako zarządca dworski,
później jako urzędnik magistracki. Będąc w sile wieku
prowadził Lwowskie Biuro Pomocy Weteranom Powstania Styczniowego 1863/4 Roku. Przeżył żonę Wikto-
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rię i swoje dzieci- Helenę i Karola. Żył w biedzie, sam
pobierając zasiłek. Jako sędziwy weteran (77 lat) w 1919
r. opiekował się Orlętami lwowskimi. „ W 1921 r. Marszałek Józef Piłsudzki odznaczył go Krzyżem Srebrnym
Virtuti Militari (V kl.), a w rok później Krzyżem Walecznych. W 1923 r., mając 82 lata, brał udział w obchodach
60 rocznicy śmierci Nullo w Olkuszu i na polu bitwy
pod Krzykawką. Zmarł mając 85 lat i jak pisała lwowska gazeta „Słowo Polskie” – pochowano go z honorami
generalskimi.
Szindler Karol, lat 25, wyrobnik, kawaleria Owczarz
Jan, lat 28, wyrobnik, kawaleria Kornaszeski Zenon, lat
22, krawiec, piechota Rupień Wojciech, górnik.
Uznaje się, że ostatnim bojownikiem Powstania Styczniowego był ks. Stanisław Brzóska (1834-1865), wikary
z Łukowa. Zorganizował własny oddział powstańczy.
Z czterdziestoma ludźmi trwał w polu przez cały 1864
r. aż do końca kwietnia 1865 r. Było to możliwe dzięki
pomocy włościan i zaściankowej szlachty. Takiego
właśnie wsparcia zabrakło wszystkim innym oddziałom powstańczym. Wyśledzony przez szpiega został
ujęty we wsi Spytki, w domu sołtysa Bielińskiego
wraz ze swym adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim. 29 kwietnia 1865 r. wieś została otoczona przez
wojska carskie. Podczas próby ucieczki do pobliskiego
lasu Brzóska i Wilczyński zostali schwytani. Postawieni
przed sądem, pozbawieni praw obywatelskich, skazani
zostali na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok został
wykonany 23 maja 1865 r. na rynku w Sokołowie Podlaskim.
Powstanie styczniowe było najdłuższym zrywem
niepodległościowym w Polsce. Klęska powstania niosła
ze sobą olbrzymie straty i straszliwe represje. W opisie
tamtych czasów, starałem skupić się na motywach pójścia do powstania, zwłaszcza młodych ludzi, ich determinacji i woli walki za wolną Polskę. Starałem się opisać
ich tułaczy los i przedstawić ostatnie lata życia, często
w biedzie, a nawet w nędzy, w przytuliskach. Przedstawiłem tylko nieliczne przypadki ludzkich losów do których udało mi się dotrzeć. Przeglądając wiele publikacji,
wybrałem te fragmenty, które dotyczą naszego regionu,
okolic, i myślę, że choć trochę ten okres naszych dziejów będzie bardziej zrozumiały, zwłaszcza dla młodego
pokolenia.

Źródła: „Galicjanie- zesłańcy po powstaniu styczniowym”
– Magdalena Micińska. „Pamięć powstania styczniowego
1863 na ziemi olkuskie” – Józef Liszka. „Dowódca spod
Krzykawki” – Krzysztof Goc.
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KLUCZ
DO
WSPOMNIEŃ
Tym razem kluczem do wspomnień jest ECHO
KLUCZEWSKIEJ PAPIERNI z 15 lutego 1955
roku, a konkretnie artykuł z pierwszej strony
p.t. Kursanci – o sobie. Warto go przytoczyć
w całości bo jest charakterystycznym
obrazkiem tamtych czasów.
A oto ten artykuł.
„Czy dzisiaj, może zdumiewać fakt, że za parę lat, robotnik stanie się tylko i wyłącznie, obserwatorem przy
maszynie? – Prawdopodobnie, nie.
Wczoraj jeszcze turbina atomowa była zagadką, dziś
wkrótce praca nad nią rozpocznie się i nas w kraju. Człowiek przy tym szybkim postępie techniki musi podnosić swoje kwalifikacje. Polska Ludowa chlubi się tym,
że coraz więcej robotników zostaje technikami i inżynierami.
Nasz zakład, tak jak i tysiące innych, rozbudowując się
potrzebuje nowego zastępu ludzi do pracy, ludzi, którzy
opanowaliby najnowsze zdobycze techniki. Odbywający
się u nas kurs w dniach od 1 grudnia 54 r. do 10 stycznia
1955 r. przygotował nowe kadry kwalifikowanych robotników do nowych obiektów. Spotkaliśmy na nim ludzi
z różnych oddziałów i różnego wieku, starszych i młodzież.
Początek szczególnie dla starszych był trudny. Jednak
z czasem nauka poszła wszystkim lepiej. Dzięki troskliwej
opiece ze strony kierownika obywatele inżyniera Ostaszewskiego robotnicy nasi wynieśli z kursu duże korzyści. Kurs ten otworzył im oczy na wartości nauki, która
w powiązaniu z praktyką daje tak znakomite wyniki.
Na zakończenie kursu warzelniczy ob. Walnik powiedział: Jak mało wiedzieliśmy – przekonał nas o tym kurs.
Na przyszłość w pracy naszej będziemy się posługiwali
wskazówkami inż. Ostaszewskiego i dzięki temu na pewno
polepszymy jakość produkcji.”
Dzisiaj czytelnik tego artykułu od razu zwróci uwagę
na ogólnikowość podanych informacji. Brak tu jest podstawowej informacji, jakie to nowe obiekty będą obsłu-
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giwane przez kursantów. Nie podano też, że kursanci
odbyli również praktyczne szkolenie w Fabryce Celulozy w Niedomicach. Czy to jakieś przeoczenie? Nie,
to celowo ocenzurowana informacja, bo nowa bielarnia
i tzw. oddział B miały produkować masę celulozową
do wyrobu nitrocelulozowego prochu strzelniczego tak
jak Niedomice. Dlatego Papiernia Klucze miała wejść
w orbitę przemysłu obronnego. Pracownicy dostali już
nawet specjalne przepustki do jakich stref zakładu mieli
dostęp, a do jakich wstępu nie mieli.
W 1956 roku, po przemianach politycznych, plany
te całkowicie upadły. Oddziału B nie uruchomiono, a dzisiaj tak po nowej bielarni jak i „prochowni” nie ma śladu.
Ponieważ ja również byłem uczestnikiem tego kursu
kwalifikacyjnego i posiadam zdjęcia, które robił kolega
Cieślak Bolek, zaprezentuję je jako ciekawostkę. Może
kogoś zainteresują.
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LEGENDA
O DIABLE KUTERNODZE
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Szumiały lasy na wzgórzach
szumiały i na Świniuszce
o starych dziejach szeptały
o każdej drodze i dróżce.

Myślał po nocach i za dnia
jakby ten świat przebudować
ażeby do końca dziejów
największych mędrców dziwować.

Wiekowe drzewa i krzewy
sekrety lasu tu znały
z wiatrem wplątanym w czapy
wieczorami gadały.

Wypatrzył z najwyższej wieży
pustkowie pośrodku lasów
i postanowił tam stworzyć
pustynię dla wiecznych czasów.

Gadały i plotkowały
zdradzały lasu sekrety
o diabłach, o czarownicach
co tu mieszkały przed laty.

Rozległe pustkowie pośród
wiosek Kluczy i Błędowa
ze wszystkich stron otaczała
nieprzebyta dąbrowa.

Lecz z czasem o nich przycichło
przepadły w mrocznej jaskini
i słuch o nich zaginął
aż do pewnej chwili.

Pośród żywicznych lasów
jak tylko sięgnąć okiem
ogromny był obszar ziemi
ze smutnym dla oka widokiem.

Okazało się bowiem
że jeden diabełek okulał
nie przepadł w głębinach Brzęczki
przez całe lata się tułał.

Nie rosły tu żadne zboża
nie rosła trawa ni kwiaty
od wieków jeden człowiek
nie wybudował tu chaty.

Błąkając się po zaroślach
wąwozach i urwiskach
dotarł do ruin zamczyska
gdzie było duchów siedlisko.

Kiedyś gdy księżyc szedł nocą
wprost zza góry Świniuszki
oświetlił stare zamczysko
lasy pola i dróżki.

Ogrodzienieckie zamczysko
duchy od lat zajmowały
i strudzonego diabełka
niechętnie tu przywitały.

Znalazł Kuternoga worek
pozaszywał w worku dziury
wzmocnił jeszcze kozią skórką
dla lepszej jego postury.

Z nudów przysiadał na wieży
i obserwował świat cały
pomysły jakże szalone
do głowy mu napływały.

Cieszył się z swego pomysłu
lecz się obawiał kruszynę
czy zdoła nanieść piasku
na tak obszerną pustynię.

Legenda o diable Kuternodze

Nie rozmyślając za wiele
rozpoczął noszenie piasku
w każdą noc księżycową
od wieczora do brzasku.

Od tamtej koszmarnej nocy
już go więcej nie widziano
lecz przez długie, długie lata
często go tu wspominano.

Czasem ludzie podglądali
jak nad wioską coś furkocze
to diabełek z piaskiem leciał
w podartej starej kapocie.

Po diabełku Kuternodze
znaki czasu pozostaną
a ogromne może piasku
Pustynią Błędowską zwano.

Lecz po latach i po wiekach
przywykli do świstu nocą
nikt nie zwracał już uwagi
że tam w górze coś furkocze.

Zaś w Rodakach na kościele
ku słońcu się pochyliła
wieża – ta co Kuternogę
tak diabelnie przestraszyła.

Tak go praca ta męczyła
coraz niżej biedak latał
aż czas diabłu staruszkowi
porządnego figla spłatał.

Umknął diabeł na zamczysko
w mysią dziurę zaszył się
myślał, że mu nic nie grozi
lecz biedak przeliczył się.

Coraz niżej starzec latał
wynędzniały, wychudzony
i za każdym razem niżej
tak bardzo był osłabiony.

Na zamczysku białe damy
na diabełku się zemściły
i starego Kuternogę
w czarnego psa zamieniły.

Żartobliwy stary księżyc
za chmurkę jasną twarz schował
a diabełek Kuternoga
na kościele wylądował.

Biega co noc po zamczysku
łeb zadziera do księżyca
słychać wycie w okolicy
nikogo to nie zachwyca.

Słychać było w okolicy
coś pacnęło, coś trzasnęło
aż w Rodakach w całej wiosce
ze snu śpiących pobudziło.

A w Rodakach przy kościółku
drzewa wzrost mają ogromny
osłaniają krzywą wieżę
na pamiątkę dla potomnych.

Zasłabł, stracił równowagę
z wyznaczonej drogi zboczył
gdy po raz kolejny frunął
o wieżę kościoła haczył.
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Portret
Jesień
ma twarz dojrzałą
w głowie bałagan
wypłowiałe włosy
senne powieki
rozmarzone oczy
usta jarzębin
w dłoniach
zasuszone lato
wietrzną suknie
na ostatni bal
złote pantofelki
taneczny krok
i odlotowe serce

Litarska B

