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– Wśród wojennej zawieruchy, nie mędrkując i  nie politykując poszli walczyć o  najświętsze prawa. Szli z  wiarą, że  z  ich 
wysiłków wyrośnie wolna Polska i , że znów będziemy młotem dziejowym, nie kowadłem. Stanęli w szeregu, choć w naro-
dzie nie zawsze znaleźli uznanie, nie tylko wśród mas ludowych, dla których Polska jest jeno wspomnieniem pańszczyź-
nianej niewoli, ale nawet wśród jego warstw przewodnich…
– Nie rozumiano ich i oni nie wszystko zrozumieć mogli, stąd rozdźwięki boleśniejsze, niż chłodne i głodne znoje życia żoł-
nierskiego, niż krwią ociekłe i mogołami znaczone mozoły… 
– Wśród głazów, chwastów i  ruin, jakie mogiłę tę  otaczają, skryło się echo bojowych okrzyków i  jęków konania tych, 
co w niej spoczywają i silnym głosem budzi sumienie narodowe, nie pozwalając na to, aby została opuszczona i zapomniana. 
Przykryliśmy ją przeto potężnym głazem i wznieśliśmy krzyż kamienny; ma on dla obecnego pokolenia stać się symbolem 
nie tylko ofiary, ale i  znakiem siły, którą Naród musi w  sobie obudzić, aby rozerwać kajdany niewoli i  po  krzyżowych 
mękach dojść do zmartwychwstania…1.

1 

1 Antoni Minkiewicz – „Kronika Powiatu Olkuskiego” – 1917 r.
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UMARLI, ALE ŻYJĄ…
Bitwa Legionów PoLskich Pod krzywoPłotami 

(listopad 1914 roku) – cz. ii.

JANuSZ DZiAtŁowiCZ

Umarli, ale żyją...

Legioniści Piłsudskiego – przed bitwą. 
foto – Muzeum Józefa Piłsudskiego.

Legionisci biwakujący pod wzgórzem św. Krzyża w Bydlinie. 
W tle widoczne ruiny. foto – L. Sikora..

Drugi szturm na Załęże.
Niedługo jednak danym było oddziałom legionowym 
zażywać odpoczynku, gdyż o  godz. 4  rano dnia 18  listo-
pada por. Stachiewicz otrzymał od  dowództwa austria-
ckiego rozkazy do natarcia.

Por. Stachiewicz, szef sztabu grupy legionowej, nie 
mogąc znaleźć kpt. Brzozy, powtarza rozkazy podle-
głym oddziałom, a  o  godz. 5.30  melduje dowódcy grupy, 
co następuje:
– O  godz. 4  przyszły dyspozycje. Ordynansi szukali Was 
godzinę i  nie mogli znaleźć, wobec czego porozumiałem 
się bezpośrednio z  Wyrwą i  Fleczerem. Fleszer wyrusza 
zaraz do  lasu pod ruinami. Stamtąd o  8.30  zaczyna atak 
na Załęże, dwie kompanie. Wyrwa za nim, dwie kompanie 
z okopów będą ostrzeliwały las na prawo od Załęża. Szcze-
góły bezpośrednio!

Decyzje wydane kpt. Wyrwie brzmiały następująco:
– Nie mogę znaleźć Brzozy, podaję dyspozycje brygady. 
O  8.30  ma  być rozpoczęty atak. Nasz kierunek od  młyna 
na  Załęże. Lewym skrzydłem obejmować domy Załęża, 
stąd łączność z  15  pułkiem. Po  zajęciu Załęża ściągnąć się 
za  prawe skrzydło 15  pułku jako rezerwa. Rozpoczynać 
o 8.30 bez względu na sąsiadów!

Dowódca VI  baonu otrzymawszy rozkaz zarządza 
alarm i wkrótce baon staje na miejscu zbiórki, by następ-
nie w szyku luźnym dostać się do lasku obok ruin, który 
miał być bazą wypadową grupy atakującej. Na  skraju 
lasu stanął dowódca baonu kpt. Satyr- Fleszer z  adiu-
tantem- ppor. Suszkowskim. Kompanie przygotowywały 
się do natarcia. Zjawił się kapelan Żytkiewicz [Stanisław- 
przyp. red], który powtórnie udzielił szeregom rozgrze-
szenia, co  jeszcze bardziej podniosło powagę chwili.

O  godz. 8.30  rozpoczyna atak 3  kompania. Dowódca 
kompani por. Paderewski nakazuje ruszać I  i  II  pluto-
nom, podając jako ogólny kierunek posuwania się: łąkę 
na południe od drogi, prowadzącej do domów palących się 
na  końcu wsi. Pozycje rosyjskie znajdujące się na  skraju 
lasu domaniewickiego, nie są  widoczne, tym bardziej, 
że w nocy spadł śnieg.

Pierwszy rusza pluton ppor. Szatana- Kotowicza [Jan 
Stefan – przyp. red]. Gdy pluton ten przypadł do  ziemi, 
rusza II  pluton ppor. Dubiela wraz z  dowódca kompa-
nii. Ogień rosyjski rozpoczął się natychmiast: legioniści 
przedstawiają bardzo dogodny cel, gdyż posuwają się 
równiną, a  sylwetki żołnierzy odcinają się wyraźnie 
na  białym śniegu. Ogień dwu kompanii VI baonu z oko-



4

Klucz do wspomnień 12/2014

pów nie mógł być bardziej skuteczny, bo odległość wyno-
siła prawie kilometr i  okopy nieprzyjacielskie nie były 
widoczne. W  lasku domaniewickim stały wyborowe 
szeregi rosyjskiej piechoty syberyjskiej z  licznymi kara-
binami maszynowymi, zgrupowanymi z  całej dywizji, 
którego ognia nie mogły zwalczyć ręczne karabiny nacie-
rających kompanii. Przygotowanie artyleryjskie natar-
cia było bardzo słabe. Brak było współdziałania między 
artylerią a  piechotą. Obserwatorzy artylerii austriackiej 
nie znajdowali się w ogóle na odcinku legionowym.

 Skutki więc ognia nieprzyjacielskiego dały się odczuć 
już w  pierwszych chwilach posuwania się naprzód, 
dlatego tez ppor. Dubiel [ Franciszek – przyp. red] nie 
idzie wprost na  lasek domaniewicki, lecz kieruje pluton 
na Załęże, by za domami znaleźć osłonę przed nieprzyja-
cielskim ogniem. Podczas ruszania II plutonu 3 kompanii 
pada por. Paderewski w chwili wydawania rozkazu temu 
plutonowi. Dowództwo kompanii obejmuje ppor. Koto-
wicz, który nie wie chwilowo co robić. Chce wysłać ordy-
nansa do  dowództwa baonu z  meldunkiem o  stratach 
i  prosić o  dyspozycje. Tymczasem nadciąga druga fala, 
to  jest reszta 3  kompanii, a  z  nią nadbiega kpt. Herwin, 
który obejmuje kierownictwo natarcia. Nieprzyjaciel 
zasypuje nacierającą kompanię gradem kul. Najsilniejszy 
ogień idzie z lasu domaniewickiego i ze środka wsi Załęże. 
Słabszy ogień idzie od północy. 3 kompania mimo braku 
łączności z  sąsiednimi oddziałami austriackimi, które 
również miały nacierać, prze naprzód. Straty są znaczne. 
Pierwszy pluton 3 kompani (rzeszowsko-zagłębiowskiej), 
który posuwał się łąką, wkrótce przestaje istnieć. Zostaje 

ranny ppor. Kotowicz. Jego zastępca – Młot [Roman 
Magda – przyp. red.] i  reszta plutonu to zabici lub ranni. 
Na  łące widać kilkunastu zabitych lub rannych, którzy 
nie mogą się wycofać. Z plutonu liczącego 35 ludzi pozo-
stało 5-ciu, którzy byli na lewym skrzydle w Załężu.

Z  okopów wybiega na  wzmocnienie trzecia fala. Roz-
poczyna natarcie 2  kompania (wiedeńska) pod dowódz-
twem Ludwika Piskora, i mimo szalonego ognia dobiega 
do  Załęża wzmacniając natarcie. Pod gradem kul posu-
wają się grupki legionistów od  domu do  domu. Czo-
łową grupę tworzy kompania wiedeńska i  pluton ppor. 
Dubiela. Wkrótce oddziały te  mijają pierwsze domy 
wschodniej części Załęża. Jest tam kpt. Herwin i plutony 
ppor. Dubiela, Łubieńskiego, Małego [Stanisław Skwar-
czyński – IV  baon, przyp. red.] i  Kwiatka [Maksymilian 
– przyp. red.]. Natarcie to opisuje kapral Fr. Sokół: 

(…) Ok. godz. 8.00  rozpoczynamy atak. Rusza najpierw 
pierwszy pluton Szatana, a  w  tej samej chwili i  nasz plu-
ton Dubiela. Ja prowadzę pierwszą sekcję do której należeli: 
Jan Świątkowski, Walenty Machnik, Rusin, Piasecki, Żbik, 
Wrona, Wojciech Andruszko, Czernik, Stanisław Łach, 
Jasiński, Czachor, Franciszek Łaboda. Pierwszy skok prze-
biegliśmy szczęśliwie. Łopatka w  ruch, mały okop i  strze-
lać. Rozpoczęły trajkotać rosyjskie karabiny maszynowe, 
strzelała artyleria rosyjska, strzelała artyleria austriacka 
i nasze armaty kpt. Brzozy. Por. Paderewski, który znajdo-
wał się w tyralierze naszego plutonu daje rozkaz: – I pluton 
25 kroków naprzód i padnij! Przy wydawaniu tego rozkazu 
uniósł się nieci na rekach i w tym momencie otrzymał jedna 
kulę w piersi, drygą w rękę i pada martwy. Dubiel wysyła 

Tadeusz Ludwik Piskor, 
oficer Legionów Polskich.

Ks. Stanisław Żytkiewicz 
– kapelan legionowy.

Stachiewicz Wacław Teofil 
– szef sztabu legionów 
pod Krzywopłotami.
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Machowskiego do  Szatana aby objął dowództwo kompa-
nii. Machowski wraca i melduje, że Szatan ranny i wycofał 
się w  tył do  lasku, a  z  I  plutonu tylko 5-ciu zostało przy 
życiu, reszta wybici lub ranni.Dubiel krzyczy: – Wobec 
tego, naprzód!!!. 

Dobiegamy do pierwszej chałupy wsi Załęże i schroniw-
szy się za kamiennym parkanem nabieramy tchu, po czym 
gwałtownie zaczynamy strzelać. Widzimy jednak cofają-
cych się po  obu stronach wzgórza cofających się Austria-
ków. Widzimy jak rosyjski karabin maszynowy nasta-
wiony na naszym kierunku, strzela w tył i dziurawi trupy 
naszych poległych kolegów, a  najmocniej por. Paderew-
skiego.

Powstała myśl: przyciągnąć por. Paderewskiego pod 
parkan. Podejmuje się tego Świątkowski i  Czachor. Kiedy 
przybiegli do  trupa, Świątkowski schował się w  bruzdę, 
a Czachor nie zdążył i został ranny kulą dum-dum w ramię. 
Świątkowski ledwo przyprowadził Czachora. Atakujemy 
dalej. Przebiegamy wieś Załęże, do  której wbiegła również 
i  kompania por. Piskora. Natrafiamy na  przerwę między 
domami wsi. W  tym miejscu mocno krwawiła kompania 
Piskora, tutaj zginął ppor. Medyński. Pamiętam, bo  poma-
gałem w przenoszeniu go, kiedy jeszcze dawał znaki życia. 
Ranny był w  pierś. Dawał kartkę Bagniewskiemu, aby 
wysłał ją  do  narzeczonej. Kartkę pisał w  rowie na  skraju 
lasku, tuż przed rozpoczęciem ataku

Znowu – naprzód!!! Dobiegam do stodoły, stojącej samot-
nie w środku przerwy miedzy domami. Ten, zdawało się, 
naturalny schron przed kulami karabinów maszyno-
wych niewiele nas jednak zabezpiecza. Tutaj było wielu 
rannych i  zabitych, gdy kule dziurawiły ściany stodoły 
i  pustoszyły nasze szeregi. Szybko więc opuszczamy nie-
bezpieczne miejsce i biegniemy dalej. Widzimy cofających 
się na prawo i lewo Austriaków, widzimy niedaleko przed 
nami pękające pociski artylerii, widzimy dom na  końcu 
wsi Załęże, gdzie ze strychu zionie na nas ogniem karabin 
maszynowy. Zdaję sobie sprawę, że niewielu z nas zostało 
i że trzeba iść naprzód. Powiedziałem sobie, że trzeba zdo-
być ten karabin maszynowy. To postanowienie stanowiło 
dla mnie jako dla kaprala całą orientację i  sens ataku. 
Poszliśmy naprzód. Żaden z  nas nie strzelał, bo  mieliśmy 
mało amunicji. Cała sekcja jednak z  wyjątkiem rannego 
Czachora mocno i zwarcie się trzymała. Byli ze mną prócz 
mej sekcji kapral Panek, Piesiewicz, Roman Dziurzyński, 
Pukała, Brzęk, Stanisław Hyjek, Ramult i  Leś Walicki. 
Mieliśmy podziurawione kulami czapki, płaszcze, łopatki. 
Ja  miałem przestrzeloną sztylpę na  prawej nodze oraz 
płaszcz i  mundur. Rozgorączkowani, zziajani, oblepieni 
błotem, ogłuszeni hukiem pękających pocisków przemy 
naprzód, od drzewa do drzewa, od  jednego płotu do dru-

giego, co chwilę ktoś zostaje, zabity lub ranny. Nie mamy 
czasu ani możliwości zając się nimi. Dom z  ukrytym 
karabinem maszynowym jest tuż przed nami. Nadbiega 
Machowski z  rozkazem, że  mamy się zatrzymać i  strze-
lać. Leżymy grupą za  parkanem z  kamieni, wyczerpani 
do  ostatka, nie mamy siły ani czym strzelać. Patrzymy 
na  przestrzeń którą przebiegliśmy. Między chałupami 
przebiegają ta  samą droga inni legioniści, widocznie 
rezerwa przybywa nam z pomocą.

obrona Załęża.
Po zajęciu Załęża kpt. Herwin rozkazuje plutonowi ppor. 
Łubieńskiego okopać się na południe od wsi i ostrzeliwać 
las domaniewicki, gdy nagle artyleria austriacka otwiera 
ogień na  okopującą się kompanię, powodując znaczne 
straty (ok. 10 zabitych i kilku rannych). Z lasku nadbiega 
4 kompania Lisa-Kuli i wzmacnia znajdujące się w Załężu 
szeregi. W czasie posuwania się pada por. Lis – na szczęś-
cie zawadził tylko o  pochwę szabli, wnet więc powstał 
i  – poderwawszy kompanię – mimo silnego ognia i  strat 
– dobiegł Załęża. Sytuacja na  skrzydłach nie przedsta-
wia się pomyślnie. Na  południowym skrzydle piechota 
austriacka przebiega pojedynczo naprzód w  gęstym 
ogniu dział rosyjskich. Na  północy natarcie idzie opie-
szale, ustaje w  ogniu i  wkrótce Austriacy rozpoczynają 
odwrót, odsłaniając bok walczących w  Załężu trzech 
kompani baonu legionowego. W  skutek takiej sytuacji, 
a  także stosunkowo znacznych strat spowodowanych 
ogniem artylerii austriackiej na okopujące się w połowie 
wsi Załęże kompanie, kpt. Herwin rozkazuje wysunię-
tym oddziałom – kompanii wiedeńskiej i plutonowi por. 
Dubiela z  3  kompanii, wycofać się na  las domaniewicki. 
4 kompania Lisa-Kuli wzmacnia tę grupę, a wkrótce nad-
ciąga do Załęża ostatnia kompania baonu- por. Kordiana- 
Monasterskiego. Tak więc około godz. 11  cały VI  baon 
walczył już w  Załężu, chcąc zdobyć przewagę ogniową 
nad Rosjanami.

Rozbitki zasilają linię strzelecką. Wnęki na prawo i  lewo 
rosną z  zadziwiającą szybkością. Chodzi jednak o  to  aby 
zbadać, skąd głównie i  z  jakiego punktu, skierowany jest 
ogień rosyjski. Wychodzi na  łąkę kpt. Herwin i  przywo-
ławszy por. Łubieńskiego, lornetuje pozycję moskiewską, 
odległą o  600- 700 kroków. A  rosyjskie karabiny maszy-
nowe, jakby urażone pogardą dla skutecznego ich ognia, 
szaleć poczęły, obrzucając śmiałków kąśliwymi seriami, 
aż się ziemia wokół nich zakurzyła. Z zapartym oddechem 
śledzimy, oczekując lada moment niechybnej katastrofy. 
Wreszcie Herwin odwrócił się, włożył spokojnie lornetkę 
do pochwy i wrócił za parkan kamienny okalający wiejskie 
domostwo.
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Aktualna sytuacja wyglądała tak. W  pierwszej linii 
słabe i  przemieszane kompanie Piskora, zabitego Pade-
rewskiego i  Lisa- Kuli. Na  prawo w  tył kompania Kor-
diana, który nadciągnął ostatni. Walka ogniowa 
umiejscowiła się. Sytuacja o  11.30  przedstawiała się 
następująco. Austriackie oddziały 92  brygady na  połu-
dniu szły naprzód. W  91  brygadzie austriackiej na  pół-
nocy natomiast, trwał odwrót. Vi  baon stanowiący 
oś natarcia, nie mógł wobec wstecznego ruchu sąsiadów 
z północy, nawet myśleć o posunięciu się naprzód. Arty-
leria legionowa strzelała z otwartych pozycji. Ogień kara-
binowy VI baonu z okopów na wzgórzu klasztornym nie 
mógł jednak przełamać ognia licznych nieprzyjacielskich 
karabinów maszynowych umieszczonych w lasku doma-
niewickim.

Atak Austriaków na południu, gdzie oddziały 91 brygady 
wysunęły się na wschód i południowy-wschód od Byd-
lina, wkrótce ustał i  o  godz. 12, również i  ci  Austriacy 
rozpoczęli okopywanie się, jednak baon mimo tego był 
ostrzeliwany z tej strony ogniem flankowym. Wszystkie 
kompanie VI  baonu strzelają bez przerwy. Lufy kara-
binów parzą i  zaczyna brakować amunicji. Dowódca 
grupy legionowej oświadcza dowództwu austriackiemu, 
że  w  razie nie podjęcia dalszego ataku przez wojska 
austriackie, będzie zmuszony wycofać VI baon z Załęża. 
Baon bowiem mocno krwawi. Każdy przebiegający mię-
dzy domami strzelec pada zabity lub ranny.

Po godz. 13 sytuacja staje się bardzo krytyczną. Nacie-
rające dotąd na  południu oddziały Austriaków, teraz 
cofają się, po  chwili to  samo widać na  południowym 
skrzydle walczącego w  Załężu batalionu. Baonowi grozi 
okrążenie i  zagłada. Dowódca baonu kpt. Satyr- Fleszer 

o godz. 13.30  zarządza odwrót z Załęża. Celem uniemoż-
liwienia wybicia baonu przez Rosjan do  ostatniego żoł-
nierza, na  płaskiej i  pokrytej śniegiem drodze odwrotu, 
2 kompania VI baonu rzucona zostaje na wzgórza, na pół-
noc od zachodniego skraju wsi Załęże, skąd demonstrując 
przeciwuderzenie ogniem osłania odwrót, a cały VI baon 
wzmacnia ogień tak, że  w  okopach jego zaczyna brako-
wać amunicji. Kpt. Brzoza ryzykując całą swą artylerię, 
wyjeżdża na otwartą pozycję i kieruje gwałtowny ogień 
na lasek domaniewicki. 

Ryknęły nasze śmieszne armatki, wywołując zdumienie 
u  Moskali. Zionęły raz, drugi i  dziesiąty ogniem z  otwar-
tych pozycji. Zręcznie rzucone rwać się poczęły granaty 
tuż nad okopami moskiewskimi, tłumiąc siłą swego ognia 
ich piechotę. A  baterie, jak gdyby zachęcone odniesionym 
triumfem, jęły pracować ze zdwojoną siłą. Ciskały się kur-
czowo, dymiły, huczały małe armatki Brzozy. Poczernieli 
od  prochu, okutani kłębami dymu, zwijali się pracowicie 
nasi artylerzyści, niosąc ulgę cofającej się piechocie i umoż-
liwiając jej zebranie rannych – daje świadectwo pracy 
bojowej artylerii gen. Piskor.

Ten niespodziewany ogień strzelających dymnym 
prochem armatek, wywołuje chwilową dezorientację 
u  Rosjan, którzy nie mogąc uwierzyć, aby za  widocz-
nymi dla nich chmurami dymu, ukrywała się, strzela-
jąca do nich gwałtownym ogniem artyleria. Ogień rosyj-
ski słabnie i nie posiada już tak morderczego natężenia.

Tymczasem baon unosząc częściowo rannych, powoli 
wycofuje się na  zachód i  przez Krzywopłoty dociera 
do  lasku, skąd przed paroma godzinami wyruszał 
do natarcia. 

Bitwa jest skończona…

Kotowicz Jan-Stefan – ppor. legionista.Tadeusz Wyrwa-Furgalski, 
oficer I Brygady Legionów.

Dubiel Franciszek – ppor. legionista.
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Umarli, ale żyją...

Po bitwie.
W  lesie za  Krzywopłotami następuje jedna z  najsmut-
niejszych zbiórek baonu. Połowa baonu ubyła na  polu 
walki. Pozostali przy życiu padali sobie w ramiona i pła-
kali z  żalu za  poległymi. Jednakże życie upominało się 
o  swoje prawa. Nadjechały kuchnie z  jedzeniem. Po  raz 
pierwszy zmiękły serca kucharzy. Drżące ze wzruszenia 
ich ręce, bez liczenia wydawały porcje kompaniom.

Na polu bitwy zapanował mrok. Por. Szuszkowski zaj-
muje się uprzątaniem pobojowiska. Do  pomocy sanita-
riuszom zgłasza się z  VI  baonu pluton, który prowadzi 
osobiście kpt. Herwin. W  skład oddziału wchodzi sier-
żant Bagniewski. Oddziały zbierające rannych, przeszu-
kują z  latarkami pole bitwy, a  dochodząc niejednokrot-
nie aż  pod okopy nieprzyjacielskie, ściągając na  siebie 
ogień karabinowy. Lekarze i  sanitariusze legionowi zło-
żyli w  tym dniu równie dowody męstwa jak i  piechota. 
W  najtrudniejszych warunkach spieszyli z  pomocą ran-
nym. Ręce lekarzy – dr  Rupperta [właściwe Rouppert – 
przyp. red.], Zacharskiego [Ryszard-przyp. red.] i  Soko-
łowskiego mdlały przy nakładaniu opatrunków blisko 
200 rannym.

Dnia 19  listopada cały korpus austriacki podejmuje 
atak. Rano 32  pułk piechoty austriackiej, wspierany 

ogniem Vi  baonu, natarciem skrzydłowym zajmuje las 
domaniewicki, skutkiem czego Rosjanie rozpoczynają 
odwrót. Oddziały legionowe idą do  rezerwy, a  w  dniu 
26 listopada siadają do wagonów, aby połączyć się z Bry-
gadą. (…)

Poległym cześć!
Dnia 18  lutego 1915 r.  kpt. Satyr-Fleszer urządził obiad 
żołnierski dla baonu i  zaproszonych gości z  VI  baonu. 
Na  ten cel użyto gmachu szkoły wydziałowej w Kobier-
nicy, przygotowawszy gulasz z ryżem i bigos, oraz beczki 
rumu i piwa. Jedną z największych sal na pierwszym pię-
trze przybrano jedliną i chorągiewkami o barwach naro-
dowych. Tam ustawiono stół dla sztabu Brygady i Komen-
danta, mającego przybyć z zaproszonymi oficerami. Obok 
tego stołu stał stół dla rannych pod Krzywopłotami, 
którzy powrócili już ze  szpitali, dalej stół dla VI  baonu 
walczących pod Krzywopłotami. W dalszych salach sie-
dzieli żołnierze VI baonu wcieleni do szeregów po bitwie. 
Wszyscy stawili się w komplecie i oczekując Komendanta 
rozpoczęli śpiewy. Rozśpiewana wiara nie słyszała, jak 
przed domem zawarczał automobil i Komendant w oto-
czeniu sztabu niespodziewanie zjawił się na Sali. Wszyscy 
porwali się z miejsc, zapanowała uroczysta cisza. Tylko 
oczy żołnierskie, wpatrzone w ukochanego Wodza, przy-
sięgały mu wierność na śmierć i życie. 

Komendant powitany przez kpt. Satyra i  batalion 
gromkim – niech żyje!!! – szedł wzdłuż stołów i podawał 
rękę przedstawianym sobie legunom, obdarzając każdego 
miłym uśmiechem i  ciepłym spojrzeniem, oraz zamie-
niając z  niektórymi po  parę słów. Obszedłszy stół, przy 
którym siedzieli ranni pod Krzywopłotami, Komendant 
zasiadł na przygotowanym dla siebie miejscu i rozpoczęła 
się uczta żołnierska. Więcej mówiono i  śpiewano, ani-
żeli pito i  jedzono. Wszyscy byli zajęci byli Komendan-
tem, który gwarzył z oficerami, uśmiechając się od czasu 
do  czasu i  głaskając wąsa. W  końcu obiadu kpt. Satyr 
wygłosił przemówienie o znaczeniu bitwy pod Krzywo-
płotami.

Okopy i ziemianki wykonane przez legionistów. 
foto L. Sikora.

Okopy i ziemianki, wykonane przez legionistów.  
wokół i na szczycie klasztornego wzgórza. foto L. Sikora.

Okopy i ziemianki, wykonane przez legionistów.  
wokół i na szczycie klasztornego wzgórza. foto L. Sikora.
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Rouppert Stanisław ps. Teodor. 1887-1945. lekarz legionowy.

Pączek Wawrzyniec poległ 19 XI. 1914 r.  
i Holzer Włodzimierz, postrzał w obie nogi podczas bitwy, 
zmarł 26. XI. 1914 r.

– Pokazaliście w natarciu i odwrocie, jak ginie, jak umiera 
żołnierz polski. Niestety ofiara nasza zbyt ciężką jest 
i bolesną (…) Ciężką jest dla nas, którzyśmy mieli wśród siebie 
tych, co pozostali tam na polach Załęża i Krzywopłot(ów). 
Ja już ich opłakałem(…) Dziś nasza uczta jest stypą pogrze-
bową, sprawowaną ku  uczczeniu tych, co  wiernie wypeł-
nili rozkaz. Wiernie aż do końca. Ale jestem pewien, że nie 
byłoby tego rozkazu, gdybyśmy wówczas mieli naszego 
Komendanta wśród siebie. Wprawną jego kierowani dło-
nią, zachwali byśmy może w swych szeregach wielu z tych, 
co  nie wrócili już nigdy. Ale stało się (…) Poległym cześć! 
Niech żyje VI  batalion! Niech żyje I  Brygada i  twórca jej 
Komendant Józef Piłsudski! 

Gdy umilkło echo trzykrotnie powtórzonego okrzyku 
– powstał Komendant.

Dzięki Wam obywatele za  Krzywopłot y. Da  Bóg, 
VI  batalion w  wielu jeszcze bitwach okryje się sławą, 
czego z  głębi serca mu  życzę. Was zaś kochani chłopcy, 
z  przyjemnością ucałowałbym każdego z  osobna, ale 
ponieważ to jest nie możliwe, całuję waszego komendanta. 
– Niech żyje VI batalion!

Tu  komendant wziął Satyra i  ucałował go  trzykrotnie. 
Entuzjazm na  sali doszedł do  niebywałych rozmiarów. 
Postawano na stołach, krzyczano, śmiano się i całowano, 
a okrzykom nie było końca. (…)

Długo w noc wieś rozbrzmiewała gwarem i śmiechem, 
a okna kwater jaśniały światłami. Tak VI batalion obcho-
dził swe chrzciny – bitwę pod Krzywopłotami!

Tekst pochodzi z  pamiątkowego tomiku autorstwa Jana 
Przemszy-Zielińskiego pt  „Bitwa pod Krzywopłotami  
(17-19 XI 1914) wydanego z okazji 80 rocznicy bitwy.

Zdjęcia legionistów pochodzą z Narodowego Archi-
wum Cyfrowego i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku. 
   

Opracował Dziatłowicz Janusz.
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Wspomina Leon Berbecki

WspoMiNa LEoN BERBEcki

JANuSZ DZiAtŁowiCZ

Leon Berbecki. Źródło: MJP.

Szef Sztabu I Brygady Legionów Polskich 
ppłk Kazimierz Sosnkowski (z lewej), 
dowódca V Pułku Piechoty Legionów Polskich 
mjr Leon Berbeci (z prawej). foto: Dzieje.pl

„10. listopada pozycya przeznaczona przebiegała wzdłuż 
wzgórza Święty Krzyż (z  ruinami), aż  do  lasu w  którym 
nocowaliśmy. Ze  Świętego Krzyża, który dominował, 
mieliśmy doskonały przegląd okolicy. Przed nami roz-
ciągała się duża, błotnista kotlina, przerżnięta Przemszą. 
Bliżej pozycyi cmentarz z  kaplicą…na  prawo leżała wieś 
Bydlin, na lewo ciągnęło się na wschód Załęże, przytyka-
jąc do  lasu domaniewickiego. Na  tej linii rozkazano dać 
opór Moskalom.

Dnia 15  listopada (…) nieprzyjaciel nadciągał. Dnia 
16 wskutek ognia granatów i szrapneli, którymi Moskale 
poczęli zasypywać wieś Krzywopłoty, cofnęliśmy się 
na zachód o 2 km. do lasu pod Kwaśniowem. Przystąpili-
śmy tam do budowy olbrzymich baraków ziemnych. (…)

Przemaszerowaliśmy o 6-ej  wieczorem (17. XI.) 
do Krzywopłot, gdzie oficerom dano rozkazy do nowego 
ataku. Zadanie nasze polegało na  zajęciu wsi Załęże, 
na  której wschodnim krańcu usadowili się Moskale. 
Wysłane naprzód patrole wchodzą do  Załęża i  płoszą 
posterunki rosyjskie. Pada jeden, drugi strzał odosob-
niony, a zaraz potem zarechotały, niby żaby na wiosnę, 
karabiny piechoty rosyjskiej na  całej linii przed nami, 
jak gdyby z  pod lasu domaniewickiego. Kule górują 
brzęcząc zjadliwie. Pada ciężko ranny major trojanow-
ski. Schyleni posuwamy się wolno, spokojnie (…) Wresz-
cie dosięgamy pierwszych zabudowań Załęża. Na prawo 
od nas, na mokradłach – kompanie Słomki i Styka posu-
wają się dalej naprzód – sięgając już prawie swym pra-
wym skrzydłem lasu…w  chwili gdy kompania Kordy-
ana rusza dalej, w głąb wsi- nadchodzi rozkaz cofnięcia 
się (…)

Następnego dnia (18. XI.) IV batalion pozostaje na pozy-
cyi w okopach, zaś VI batalion rusza o 8.30 rano do ataku, 
mając za  zadanie zajęcie wsi Załęże i  umocnienia się 
w  niej (…) Gwizdek ! Krótki rozkaz, po  nim bezpośred-
nio długa linia półkompanii pod Paderewskim wynu-
rza się z  rowu. Zrazu wolno, a  potem w  miarę zwięk-
szania się ognia Moskali, coraz szybciej sunie naprzód 
(…) Rażony w  serce pada porucznik Paderewski (…) Już 
pierwsza kompania dopada zabudowań Załęża, gdy nagle 
zgrzytnęły szyderczo dwa karabiny maszynowe siejąc 
zniszczenie. Ludzie padają gęsto. Pada ppor. Medyński, 
prowadza rannych- ppor. Szatana i  Denochę. Wysłana 
z rezerwy kompania Lisa traci trzecią część swego składu, 
nim wreszcie znajduje jakie takie przykrycie we  wsi. 
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Józef Piłsudski wraz z płk Leonem Berbeckim w Zakopanem, 
wrzesień 1916 roku. Piłsudski przebywał tam na urlopie 
po złożeniu dymisji z Legionów, a Berbecki na kuracji 
po ranach odniesionych pod Kostiuchnówką. 
Źródło: Muzeum Wojska Polskiego.

Brygadier Józef Piłsudski (trzeci z lewej), 
pułkownik Andrzej Galica (trzeci z prawej), 
pułkownik Leon Berbecki (drugi z prawej), 
i porucznik Bolesław Wieniawa-Długoszowski 
(pierwszy z prawej) podczas walk w 1914 r.
Źródło: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny 
– Archiwum Ilustracji

Rozpoczęliśmy miarowy ogień skierowany na  podnóże 
lasu. W pierwszej linii zlane i przemieszane są kompanie 
Ludwika, zabitego Paderewskiego i Lisa. Na prawo w tył 
kompania Kordyana, który nadciągał tymczasem.

Miast zapowiedzianego sztabu 92 Brygady, ze skrzydeł 
ukazała się kompania, czy też dwie, ze  strony Bydlina 
i posunąwszy się ba o 2 000 m. od nieprzyjaciela, prawie 
nie ostrzeliwane, wycofywać się poczęły. Tymczasem 
pomimo huraganowego z  naszej strony ognia, aż  lufy 
parzyć zaczynają, złamać ognia rosyjskiego nie sposób. 
Czuć wyraźnie przewagę ilościową. Rannych i  zabitych 
przybywa, z amunicyą krucho. 

O  1.15  przychodzi rozkaz od  kpt. Satyra (…) mamy się 
wycofać. 20  listopada widzieliśmy jak na  dłoni posunię-
cie linii austriackiej naprzód, dzięki czemu mogliśmy 
pozbierać zabitych w boju poprzednim…”

Leon Berbeci skończył szkołę oficerską w  Charkowie. 
Na początku 1903 roku został wcielony do cesarskiej armii 
rosyjskiej jako oficer. Podczas I  wojny światowej w  1914 
wstąpił do Legionów Polskich, służąc jako dowódca bata-
lionu uzupełnień I Brygady, następnie dowódca 5 Pułku 
Piechoty Legionów. 19  marca 1939 roku został awanso-
wany na generała broni. Pamiętnik opublikował w 1959 r. 
zmarł w 1963 r. 

Źródło: 
„Wielka Wojna na Jurze” – Krzysztof Orman.
   

Opracował Dziatłowicz Janusz.
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Autorzy opracowania – „Jura 1914 śladami wielkiej 
wojny na  Jurze” Pan Piotr i  Krzysztof Orman skupili się 
na  przedstawieniu losów tylko jednej jednostki biorą-
cych udział w walkach podczas tej wojny, a mianowicie 
31  Carsko- Królewskiego pułku piechoty Obrony Kra-
jowej z  Cieszyna. Tym niepospolitym źródłem są  wspo-
mnienia oficera tego pułku w  randze kapitana, Karla 
Bolesławskiego. Był on nie tylko światkiem, ale i uczest-
nikiem opisywanych wydarzeń.

31 LIR (pułk piechoty Obrony Krajowej) sformowany 
został dopiero w  1901  r. i  był stosunkowo młodą jed-
nostką, nie posiadającą większego doświadczenia ani 
tradycji bitewnych. Dowódcą pułku został major Theo-
dor Scholken, od 1 listopada 1914 r. Pułk ten podporząd-
kowany był 91 Brygadzie Obrony Krajowej, wchodzącej 
w skład 46 Dywizji Piechoty Obrony Krajowej i 1. Armii 
austro-węgierskiej pod dowództwem Viktora Dankla. 
W  skład tej armii wchodziły też legiony polskie Józefa 
Piłsudskiego. Ich terenem walk były również nasze oko-
lice. 

„od 9 do 17 listopada zachowanie przeciwnika, który pro-
wadził niespieszne przeciwko nam natarcie, było spokojne 
było spokojne i mocno umiarkowane. Podobno przerzucał 
on  znaczne siły przeciwko Krakowowi. Dla zmęczonego 
pułku dni te  były najpiękniejszą przerwą w  działaniach 
od  czasu poprzedniej kampanii. 9  listopada we  wsi Byd-
lin (ok. 10  km  od  Wolbromia) przejęte zostały od  szes-
nastaków (16  LIR) prawie gotowe pozycje. Bez kontaktu 
z przeciwnikiem przygotowania techniczne pozycji postę-
powały tak sprawnie, że  przy dużych dekunkach [ukry-
wanie się – przyp. red.] praca wręcz paliła się w  rękach. 
Podczas gdy część pracowała, druga część odpoczywała. 
Dowództwo było zadowolone, że  trudy odwrotu zostały 
żołnierzom wynagrodzone. Zaopatrzenie poprawiało się 
z dnia na dzień, więcej było chleba, więcej tytoniu i papie-
rosów (…)Żołnierze wysypiali się w ciepłych chatach, przy 
czym dokładnie się umyć i  wyczyścić. Brodate, zdziczałe 
twarze zniknęły, a na ich miejsce pojawiły się gładko ogo-
lone podbródki i przystrzyżone głowy. Wraz z nadejściem 

Z pamiętnika kpt. Karla Bolesławskiego

Z pAMIętnIKA 
Kpt. KARLA 
BoLEsłAwsKIEgo

JANuSZ DZiAtŁowiCZ

chłodów zjawili się również niechciani goście. Ze wstrętem 
i żalem odkrywał to ten i inny, że ślady ugryzień na skórze 
pochodzą od  wszy.(…) Gdzie tylko się dało żołnierze sia-
dali w  bladych promieniach jesiennego słońca i  starannie 
usuwali z  bluz i  płaszczy niemiłych lokatorów. Wiejski 
potok w Bydlinie jeszcze nigdy, od czasu założenia osady, 
nie poniósł takich ilości mydła i  nieczystości co  w  tych 
właśnie dniach. (…) Dobroczynne organizacje kobiece 
przesłały z  prawdziwie matczynej troski pierwsze ubra-
nia zimowe (…) i  papierosy, których otrzymaliśmy całą 
skrzynię. Innego dnia dostaliśmy nowe mundury, z czego 
każdy był zadowolony (…)

Przed południem 15 listopada zajmujemy wybudowane 
już pozycje 32 LIR. Nam samym dane było trwać w spo-
koju do  17  listopada. Ostatnie wolne godziny przed cięż-
kimi walkami spędziliśmy we  wsi Kwaśniów, położonej 
niedaleka za  linią ognia. Wieczór 17  listopada zastał nas 
gotowych, jako rezerwa zgrupowania, na  ciężkie odcinki 
frontu w  biednej wsi Krzywopłoty (…) Od  połowy listo-
pada nad zachodnią Polską nastały lodowate chłody, 
cienka warstwa śniegu okryła zmarzniętą ziemię i  spra-
wiła, że  mokre drewno było tak trudne do  rozpalenia, 
że  ogniska obozowe, palone przez żołnierzy na  tyłach, 
nie dawały prawie żadnego ciepła. Zmarznięta na kamień 
ziemia opierała się sztychowi łopatki polowej, co  zmu-
siło do zaniechania kopania dekunków w trakcie ataków. 
Przygotowanie okopów było niemożliwe. Okop ciągły 
dla stojących strzelców wymagał najcięższego wysiłku. 
Dopiero w  grudniu pojawiły się pierwsze piecyki, które 
szybko zostały uznane za  najważniejsze wyposaże-
nie okopów.(…) Jeszcze w  Kwasniowie, już od  kilku dni 
można było dostrzec znane białe szrapnelowe obłoczki 
ponad ciemnymi, porośniętymi lasem Wzgórzami. Odda-
lone, znajome, nieprzerwane dudnienie artylerii zdradzało 
nam wybuch nowych walk. Rosjanie atakują! Jednakże 
już niedługo- jak mówiły rozkazy. Gdy przeciwnik w bez-
celowych atakach wykrwawi się i wystrzela swoją amu-
nicję, wtedy nasza strona, korzystając z  lepszej pozycji, 
rozpocznie swój atak.(…)
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Jeszcze w  nocy na  18  listopada pułk otrzymał rozkaz 
od  dowództwa 92  Brygady Obrony Krajowej, by  II. i  III. 
batalion udał się na  pozycje 13  LIR i  w  razie konieczno-
ści udzielił wsparcia jednostce.(…) W  ponurym chłodzie, 
w  ciemną noc wspinano się na  wzgórza utrzymywane 
przez część 13  LIR. Przeprawa była ciężka, co  krok nogo 
ślizgały się po  stromym stoku, porośniętym krótką trawą 
i  pokrytym śniegiem.(…) Mozolnie, ale w  pełni gotowi 
do  boju szerokie i  zakrzywione linie przesuwały się przez 
partie skalne, poprzecinana wąwozami, porośnięte wyso-
kim borem. Nieoczekiwanie jak można było przewidzieć, 
spotkano przeciwnika. Po  krótkiej wymianie ognia, szyb-
kim skokiem naprzód dzielny batalion odrzucił przeciw-
nika w walce wręcz w kierunku północno-wschodnim. (…) 
Po rozluźnieniu szyku ze zmiennym szczęściem toczyły się 
walki na bliską odległość, których najważniejsza była oso-
bista odwaga i energia walczących.(…) O wydaniu rozkazu 
do  odwrotu na  pozycję wyjściową zaważyła widoczna 
przewaga przeciwnika, ściągającego do  lasu coraz więcej 
rezerw. Batalion wycofywał się powoli w  ciężkim boju, 
często w  zaciekłej walce wręcz, biorąc przy tym znaczną 
ilość jeńców.

Po  odparciu kilku ataków na  pozycjach wyjściowych, 
nękany przez ogień przeciwnika 31 LIR został odłączony 
od 13 LIR i udał się do wsi Krzywopłoty:

W  tej małej wsi brak było niestety choćby pustej sto-
doły. Wszystkie punkty opatrunkowe podczas tych 
ostrych walk rozkazano urządzić we  wsi, gdyż ranni nie 
mogli być bez opieki na  wspomnianym zimnie. Proble-
mem było również znalezienie kiepskiej chałupy na końcu 
wsi dla zakwaterowania sztabu. Blisko północy dostali-
śmy menaż i zaopatrzenie, wielu jednak po mimo lodowa-
tej pogody zapadło w  głęboki sen. Spokój nie trwał zbyt 
długo. Ledwo z  nieruchomej masy ciemnej nocy wyło-
niły się szare odcienie form i  Kształtów, przyszedł nastę-
pujący telegram: „Dwa bataliony 31  LIR mają udać się 
do  doliny 1000 kroków na  północny-wschód od  wzgórza 
(…)(na  północny-wschód od  Chrząstowic) jeden batalion 
tegoż pułku na  północno-wschodni kraniec Gołaczew. 
Wykonać do godziny 8.30 przed południem. Każda grupa 
ma  wysłać oficera w  celu odbioru rozkazów od  dowódz-
twa 5  Dywizji Piechoty z  fabryki cementu na  wschód 
od Klucz [Jaroszowiec – przyp. red.] Pułk był zatem w dniu 
19 listopada podporządkowany tej dywizji. Z powodu opóź-
nienia w doręczeniu telegramu, zbiórka do naszego wymar-
szu nastąpiła koło południa. Przemarsz pułku do  miejsca 
przeznaczenia odbywał się tuż za własną linią ognia, przy 
lekkich opadach śniegu i  trzaskającym mrozie. (…) Wszę-
dzie widoczne były ślady morderczych walk: polegli lub 
ciężko ranni, a  następnie zamarznięci żołnierze, truchła 

końskie, zniszczone zasieki, zapadłe okopy, głębokie leje 
po  pociskach, ostrzelane i  spalone wsie.(…) Zgodnie z  roz-
kazem, w  dwóch grupach dotarto na  pozycje wyjściowe.
(…) na  skraj wsi Gołaczewy (…) i  przeprowadzić natarcie 
na Dłużec przez Kalisz(ś). 

Wojsko austriackie w 1914 r. w Jaroszowcu. 
Oddział ułanów austriackich na ulicy Jaroszowca, w głębi 
willa dyrektora Wegeliusa. Po odbytym boju, oddział ułanów 
austriackich przez jakiś czas przebywał w Jaroszowcu.  
Był to Legion Zachodni, początkowo w składzie jednego 
pułku pod dowództwem Piłsudskiego, a w czasie ofensywy 
austriacko-niemieckiej poszczególne jego bataliony wzięły 
udział w bitwach pod Laskami (23-26 października 1914), 
Anielinem (22 października). 
W dniach 16-19 listopada stoczyły bitwę pod Krzywopłotami.
Źródło:„100 Lat Jaroszowca” M. Z. Maryszewski.

Artylerzyści legionowi, 1914-1916
– Muzeum J. Piłsudskiego.
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Jak piszą autorzy opracowania na  dalszych stronach 
(…) „atak III batalionu zakończony został niewątpliwie 
sukcesem.(…) Pozycje wyjściowe w  okolicy Gołaczew 
wbijały się klinem w linie rosyjskie.(…) Z tego też powodu 
wojskom austriackim udało się odrzucić Rosjan na odle-
głość 2 do 5 km”. 

Podobnie ciężkie walki stoczono w  okolicy Zarze-
cza, Kalisia, Lgoty Wolbromskiej. Walki na  tych tere-
nach trwały do  22  listopada. Następny rozkaz stanowił, 
by  pułk do  godz. 8.00  dnia 23  listopada 1914  r. stawił się 
w Domaniewicach, jako rezerwa korpusu, aby następnie 
wyruszyć w dalszą drogę.

Domaniewice, zniszczona wieś leżąca w podmokłej doli-
nie, była przed kilkoma dniami celem ciężkiej nieprzyjaciel-
skiej artylerii. Nie trzeba było namawiać do wypoczynku 
przed czekającymi później walkami; wreszcie wyczerpane
kompanie, którym mocno dokuczał chłód, odzyskały swo-
bodę ruchu i po pięciu dniach mogły po raz pierwszy spo-
żyć obfity, ciepły posiłek.(…) Z nastaniem nocy, przy orzeź-
wiającym zimnie pułk wymaszerował z Domaniewic przez 
ośnieżony las do Złożeńca.(…) 24 listopada nadszedł ponow-
nie czas powrotu do walki.(…)Ledwo dotarliśmy do jeszcze 
ćmiącej się wsi Kocikowa. (…) Po  ilości zwłok można było 
określić zaciętość toczonych tu walk. Widzę jak coś błysz-
czy w  zimowym słońcu; to  austriackie działo. Rosyjskie 
bezpośrednie trafienie w lufę wbiło je płasko w ziemię. Przy 
nim leżało pięciu poległych kanonierów- walczyli do ostat-
niego tchu.(…)

Kolejne dni walki strasznie wyczerpywały siły obu 
armii. Bardzo ciężkie boje stoczono w  Pilicy, okolicach 
Ogrodzieńca i Podzamcza od 25-28 listopada.

(…) 31  LIR przebywał od  25-30  listopada 1914  r. poza 
strefą walk, tj. we wsi Pomorzany koło Olkusza.”

1  grudnia pułk został postawiony w  stan pogotowia 
i  znów pomaszerował na  północ przez Kwaśniów do  Zło-
żeńca.

„Ostatecznie w  nocy z  14  na  15  grudnia 1914  r. pułk 
rozpoczął odwrót i  15  grudnia kończą się przemarsze 

i  zmagania 31  pułku Obrony Krajowej na  Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej. (…) Pomimo wysiłków żadna 
ze  stron konfliktu nie zakończyła sukcesem podej-
mowanych zadań. Stan 1.  Armii Viktora Dankla był 
na  tyle zły, że  meldował on  już 24  listopada dowództwu 
austriackiemu, iż związek ten nie jest w stanie podejmo-
wać dalszych ataków. Od  16  do  24  listopada z  szeregów 
1. Armii ubyło 30 tyś. żołnierzy. Za tę cenę wzięto do nie-
woli 17  tyś. jeńców, zdobyto 41  karabinów i  2  działa. (…) 
Obraz tej wojny przejmuje grozą. Żołnierze spotykali 
na swojej drodze wyłącznie śmierć i zniszczenie. Działa-
nia prowadzone były w sposób chaotyczny i nieskoordy-
nowany. O zwycięstwie lub klęsce (podobnie jak o życiu 
lub śmierci) decydowało szczęście lub przypadek. (…) Dla 
mieszkańców regionu wojna była katastrofą. Nie będzie 
zatem przesady w  stwierdzeniu, że  Jura została spusto-
szona.”(…)

Źródło: 
„Jura 1914 Śladami wielkiej wojny na Jurze” 
(wybór tekstów) – Piotr i Krzysztof Orman.
   

Opracował Dziatłowicz Janusz.

Kuchnia polowa, 1915 r. 
fot. S. Janowski. Biblioteka Narodowa. Historyparth.pl

Z pamiętnika kpt. Karla Bolesławskiego
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RELAcJA
stAnIsłAwA sZotA
Z ZAłęŻA

JANuSZ DZiAtŁowiCZ

Na wpół spalona stodoły Macieja Szota. Załęże. 
foto L. Sikora.

Jestem mieszkańcem wsi Załęże od  urodzenia, tj. 
2.  XI.  1895  r. Ojciec mój Andrzej Szot był właścicielem 
gospodarstwa rolnego i  zagrody nr  8  licząc od  zachodniej 
strony Załężą. Rodzina moja była liczna. Z  początkiem 
listopada 1914 r. wielkie masy wojska austriackiego i  legio-
nów polskich zatrzymały się pod Krzywopłotami, Załężem 
i  Bydlinem w  odwrocie od  wschodu. Na  północ od  Załęża 
i  Bydlina zajęli pozycje Austriacy, Węgrzy i  Czesi. Wzgó-
rze św. Krzyża i  lasek Zawadka zajęli legioniści. W  Załężu 
gotowali strawę dla żołnierzy, którą zanoszono do oddzia-
łów na  pozycje. Ja  również nosiłem tam posiłki dla żoł-
nierzy niewiele ode mnie starszych, przez drogę młyńską 
na  skróty. Legioniści z  udziałem mieszkańców wsi razem 
budowali okopy. Wiedzieliśmy już, że  tutaj odbędzie się 
bitwa. Rosjanie się zbliżali. Aby uchronić się przed poci-
skami, mieszkańcy Załęża przygotowywali sobie ziemianki 
w swoich zagrodach- tzw. „dekunki”. Wszyscy byli wystra-
szeni, ale pozostawali na miejscu. Już 16 listopada Rosjanie 
zajęli Smoleń, Lgotę Wolbromską, Domaniewice, wschod-
nią część Załęża i  zaczęli się okopywać. Legioniści opuścili 
Załęże cofając się na pozycje. Austriacy podpalili dwa domy, 
żeby mieć lepsze pole do ostrzału i widoku. W czasie bitwy 
spalono zagrody nr 6, 7, 12, 15, 16, 18-37. Razem 24 zagrody 
znajdujące się po zachodniej stronie Załęża. Rosjanie rów-
nież palili. Wojska zajęły pozycje i  zaczęły się ostrzeliwać. 
W  tym dniu ok. godz. 11.00  obok nasze zagrody, w  której 
miał również swoje stanowisko austriacki karabin maszy-
nowy, stanął austriacki kilkuosobowy oddział wywiadow-
czy na koniach. Ubrani byli w kożuszki krótkie i czerwone 
spodnie. Oficer wysłał dwuosobowy oddział na  zwiady. 
Nagle usłyszałem strzał i  po  chwili ujrzałem wracają-
cego pędem na  koniu Austriaka. Gdy zatrzymał się przy 
oddziale, oficer zaczął go  policzkować i  krzyczeć. Jak się 
okazało, strzał został oddany przez żołnierza rosyjskiego, 
który zabił jednego z patrolu austriackiego. Patrol ten doje-
chał pod dom nr  25  Andrzeja Drożdża, a  żołnierz rosyjski 
strzelił zza muru zagrody nr 26 Józefa Wiśniewskiego. Żoł-
nierz ten zabrał zabitemu dokumenty, a  Drożdżowi kazał 

zabrać jego karabin. Oddział austriacki wycofał się w kie-
runku swoich pozycji.

Również postrzelony został, na  szczęście niegroźnie, 
mieszkaniec wsi Marcin Muchajer, który szedł po  wodę 
Janem Cygroniem. W  dniu 17  listopada trwał ostrzał 
z  obydwu stron. Pod wieczór zaczął się wzmożony ogień. 
Wszyscy byliśmy w  „dekunkach”. Grały karabiny maszy-
nowe i  armaty. Słychać było świst przelatujących poci-
sków i  szrapneli. Jak się później okazało, legioniści ata-
kowali od  młyna, wzdłuż drogi młyńskiej, poprzez łąki, 
w  kierunku lasku domaniewickiego. Doszli prawie pod 
pozycje rosyjskie, do  obecnego rzędu drzew (wówczas 
ich jeszcze nie było). Na  trasie natarcia, na  wysokości 
zagrody nr 6. w odległości ok. 150 m. od drogo przez Załęże, 
od rzeczki ok. 50 m. było kilku poległych i rannych. Z tego 
miejsca zabrałem kilka pasów wojskowych i  ładownic.

W drugi dzień tj. 18 listopada, od rana nastąpił drugi atak 
austriacki i legionistów. Rozszalało się piekło. Cały czas prze-
bywamy w  „dekunkach”. Rozszalały się karabiny maszy-
nowe i słychać było bezustanny świst kul. Słyszeliśmy obok 
krzyki, nawoływania, jęki rannych legionistów. Jęki były 
przerażające: Ratujcie, zabijcie itp. Legioniści atakowali wieś 
Sąsiednie zagroda Macieja Szota płonęła. Dalej w kierunku 
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Kwatera komendanta

Po bitwie – widok z góry nad Załężem. 
foto L. Sikora.

wschodnim płonęły dalsze zabudowania. Po ustaniu bitwy 
widziałem obok spalonej stodoły Macieja Szota popalone 
ciała trzech legionistów. Ranni byli zabierani zaraz po bitwie. 
Po odparciu Rosjan, zabitych legionistów zbierali ich kole-
dzy i mieszkańcy wsi, i zanosili na cmentarz. Był to straszny 
widok. Poległych Austriaków i Rosjan zakopywano w miej-
scu śmierci i stawiano krzyże. Po latach, po wojnie zbierano 
szczątki do woreczków i przenoszono na cmentarz.

Po  stronie północnej Załęża atakowali Austriacy. Były 
walki wręcz, stąd duża ilość poległych z  obydwu stron. 
Gdym wszedł do  lasku domaniewickiego po bitwie, ujrza-
łem masę wystrzelonych łusek. Zaraz po bitwie dowiedzia-
łem się, że żołnierze opowiadali i wskazywali miejsce, gdzie 
poległ por. Paderewski. Było to  przy drodze, mniej wię-
cej naprzeciw chałupy nr 1. Dostał w serce. W rok potem 
miejsce to  zostało ogrodzone, w  1915  r. został dostawiony 
dębowy krzyż. W 1916 r. został ustawiony kamienny krzyż 
na cmentarzu, dla uczczenia poległych legionistów. Na cokole 
wmurowano pamiątkowe tablice z nazwiskami poległych 
legionistów. W tym też roku Krzywopłoty odwiedził komen-
dant Józef Piłsudski z biskupem Władysławem Bandurskim, 
w  drugą rocznicę bitwy. Komendanta widziałem jeszcze 
w Kielcach w 1919 r. gdy byłem w wojsku. Po wojnie, w rocz-
nicę bitwy, w 1938 r. wybudowano w Bydlinie szkołę pod-
stawową i nazwano ją  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W poprzednich latach ogrodzono cmentarz murem kamien-
nym i  utwardzono drogę z  Bydlina. W  projekcie miał być 
wykonany skansen bitwy, ale wojna przeszkodziła. (…)

Z początkiem lat 50-tych krzyż dębowy w miejscu śmierci 
por. Paderewskiego został usunięty i  wywieziony w  nie-
wiadomym kierunku. Ogrodzenie zniszczono. W  miejscu 
tym znów powinien stać krzyż.

Źródło: 

„Wielka wojna na Jurze” 
– materiały sesji popularno-naukowej 
(7-8. X. 2006 r.) Maciej Świderski. 
 
   Opracował Dziatłowicz Janusz.    

KwAtERA
KoMEndAntA

BolESŁAw huRAS

szesnaście lat temu, w styczniowym numerze 
„echo klucz” ukazał się artykuł 
„kwatera komendanta” autorstwa Pana 
Bolesława hurasa, zasłużonego pedagoga, 
społecznika, współredaktora gazety „echo 
klucz”. mając na uwadze przesłanie autora 
postanowiliśmy go przypomnieć dziś 
– w setną rocznicę tamtych wydarzeń. 
     redakcja.

„Już 13 listopada 1914 r. do Załęża przybyły oddziały legio-
nowe zajmując kwatery ponad dwudziestu krytych słomą 
budynkach. Komendant i dwaj towarzyszący mu oficero-
wie zakwaterowali się w domostwie Franciszka Zawady. 
Komendant poprosił gospodarza, aby zagotowano wody 
na herbatę. Później wydano rozkaz, aby każdy gospodarz 
z  Załęża przekazał na  potrzeby wojska bochen chleba 
i  miarę owsa. Gdy adiutant Komendanta przybył z  wia-

Krzesło na którym siedział Marszałek J. Piłsudski 
w domu Franciszka Zawady. 
foto B. Huras, Echo Klucz – I. 1998 r.

domością, że zbliżają się Rosjanie, matka Pana Franciszka 
zmarła po  kilku godzinach na  atak serca…Pochowano 
ją na bydlińskim cmentarzu. Legioniści, aby nie pozostawić 
bezpiecznego schronienia, podpalili zachodnią część Załęża, 
a później wycofujący się Rosjanie spalili część wschodnią. 
Cudem ocalał tylko dom oznaczony numerem 13, dom Fran-
ciszka Zawady, a w nim stolik, przy którym jedli skromny 



16

Klucz do wspomnień 12/2014

Wspomnienie z roku 
Dziewięćset czternastego,

By uczcić pamięć
Józefa Piłsudskiego.

I tych żołnierzy,
Którzy z Nim walczyli, 

Którzy jeszcze żyją 
I którzy zginęli.

Z wioski Załęża, 
Spod Krzywopłot znanej, 
Co w światowej wojnie 

Już jest zapisane.

Jak kiedyś Kościuszko
Pod Racławicami

Tak Józef Piłsudski
Pod Krzywopłotami.

Walczył za Polskę
Ojczyznę kochaną, 
Co w trzy zabory
Była poszarpaną.

Bo tą naszą Polską
Bóg się opiekował, 

W obronie Ojczyzny
Żołnierzy powołał.

Pierwszy z tych żołnierzy
Stanął do obrony, 

Pan Józef Piłsudski
Wielce zasłużony.

Rok 1918

posiłek goście, krzesło na którym siedział Komendant oraz 
cukiernica i kubek, z których Piłsudski również korzystał.

Pamiątki te  przetrwały i  są  przechowywane do  dnia 
dzisiejszego przez synową Pana Franciszka – Janinę oraz 
wnuczkę jej męża Zbigniewa Marchajskiego. Dom, który 
tak szczęśliwie ocalał w  czasie tamtego pożaru, został 
rozebrany jakieś 20  lat temu. Chociaż właściciele chcieli 
zabezpieczyć go  jako pamiątkę tamtych dni, ówczesnym 
władzom bardzo zależało, aby ten symbol przestał ist-

nieć i  dosłownie zmusili właścicieli do  tej niepotrzebnej 
rozbiórki. A szkoda, bo budynek ten stanowiłby obecnie 
niezwykle ciekawą atrakcję turystyczną.

W 1918 r. Pan Franciszek Zawada napisał prawie 50 – stro-
fowy wiersz, który jest bardzo obrazowym echem bitwy pod 
Krzywopłotami. Postanowiliśmy opublikować cały utwór, 
aby zachować go jako ważną dla naszej ziemi pamiątkę.”

    Bolesław Huras.

Bo jego myślami
Pan Bóg pokierował, 
Żeby jak najprędzej 

Z wojskiem maszerował.

Na wezwanie Jego
Żołnierze stanęli,

Wszyscy na plac boju 
Wyruszać zaczęli.

Wyruszali w sierpniu 
Roku czternastego,

By wywalczyć wolność
Dla ludu polskiego.

Idą aż po Lublin, 
Idą pod Warszawę,

By sprawić Moskalom
Weselisko krwawe.

Kiedy nasze wojska
Moskali spotkały

Wtenczas z karabinów,
Z armat ognia dały.

Wtenczas nasze wojska
Nadzieję straciły,

Bo Moskal sprowadzał
Coraz większe siły.

Komendant Piłsudski
Miał wielkie kłopoty,

Trza się było sunąć
Aż pod Krzywopłoty.

I szły nasze wojska
Przez wioski i pola
Pana Komendanta 

Taka była wola.

Choć różne przeszkody
Im towarzyszyły,

Jednak Bóg Wszechmocny
Dodawał im siły.

Kiedy przez Załęże
Wojska przechodziły,
Wyszedł rozkaz, żeby

Wioskę podpaliły.

Trzydzieści i cztery
Budynki spalili, 
Ażeby Moskale

Tutaj się nie kryli.

Działo się dziewięćset
Czternastego roku,
Gdy listopad kryje

W mgle jesiennej mroku.

Kiedy polskie wojska
Załęże mijały

To się w słynnym miejscu
Pułki zgromadziły.

Na wysokiej górze, 
Z daleka widzianej,

Wedle tradycyi,
Święty Krzyż nazwanej.
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Kwatera komendanta

Na tej górze mury
Zboru ariańskiego,

Stały się osłoną
Dla Wojska Polskiego.

Jakże piękna tutaj
Nasza okolica !

Pod tą górą cmentarz,
Razem i kaplica.

W tej kaplicy obraz
Matki Pocieszenia,
Co wybawi Polskę

Z ciężkiego więzienia.

Kiedy polskie wojska
Już w okopach stały,
To przez cały tydzień

Moskali czekały.

Przez nasze Załęże
Patrole chodziły

Patrzcie czy nie ciągną
Już rosyjskie siły.

Pan Piłsudski jadąc
Na czele Brygady,

Zatrzymał się w domu 
Franciszka Zawady.

Aby z Kolegami
Zagościć przy stole,

Póki nie nadejdą 
Do bitwy Moskale.

I tak przy tym stole
Sobie rozmawiają, 
Że już na Moskali 
Tak długo czekają.

A wtem polskie wojska
Z armat uderzyły,

Na znak, że Kozacy
Już się przybliżyli.

A więc zacni goście
Wnet nas pożegnali,

I do obowiązków
Swoich się udali.

A w tyle Kozaki
Jak lwy rozjuszone,

Na swych szybkich koniach
Zdążali w tę stronę.

Chowała się ludność
Naszej okolicy,

Jedni szli do nory,
Drudzy do piwnicy.

Inni poza frontem
Musieli uchodzić:
Budynki spalone,
Nie było co robić.

Gdzie tylko nie spojrzeć –
Wszędzie wojska były:

Trzy dni i trzy noce
Ze sobą walczyły.

Na końcu Załęża, 
Naszej małej wioski,
Padł słynny żołnierz,
Dzielny Paderewski.

Dużo tu polskiego
Wojska naginęło, 

Na to, żeby wszystkim
Nam świadectwem było:

Że o wolność Polski
Dzielnie wojowali
Jako za Ojczyznę 

Krew swoją przelali.

We wspólnej mogile
Na Bydlińskiej ziemi,

Na naszym cmentarzu
Spoczęli z innemi.

Choć Wojska Polskiego
Nie dużo zostało,

To rosyjskie wojsko
Przed nami uciekało.

Uciekali we dnie, 
Uciekali w nocy,

By polskim żołnierzom
Bóg był do pomocy.

I stało się zadość
Ludowi polskiemu,

Cześć, chwała i sława
Panu Piłsudskiemu.

Na grobie żołnierzy
Pomnik postawiony,

Symbol krzyża święci
Tam na wszystkie strony.

Szanowny przechodniu
Gdy pod pomnik przejdziesz

Na jego tablicach
Kiedy czytać będziesz,

Westchnij też do Boga 
I przypomnij sobie:
Wielcy bohaterzy

Leżą tu, w tym grobie!

Choć umarli ciałem
Ale duchem żywi,
Wołają zza grobu:

Zostańcie szczęśliwi!

Niech każdy Polak
Aż do swego zgonu,

Cześć daje żołnierzom
Szóstego Baonu!

Franciszek Zawada.
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Klucz do wspomnień 12/2014

Drodzy Żołnierze Vi Baonu!
„Jako naoczny świadek bitwy w Załężu pod Krzywopło-
tami w 1914 r. ułożyłem tych kilka wierszy tytułem wspo-
mnienia, a to z tego powodu, że w moim domu gościło trzech 
żołnierzy, oficerów legionowych, którzy przybyli w godzi-
nach popołudniowych 13  listopada. Miałem na  uwadze, 
że jednym z nich był Komendant Józef Piłsudski. 

Zażądali, żeby im zagotować wody na herbatę. Po paru 
minutach woda była na stole. Po wypiciu kilku szklanek 
herbaty, poczęli ze sobą rozmawiać. W tej rozmowie był 
rozkaz wydany, aby każdy gospodarz w  Załężu, jak naj-
prędzej wypiekł jedną bułkę chleba i dał jedną miarę owsa 
dla wojska polskiego. Wtem wpada do mieszkania żołnierz- 
adiutant i powiada: – Panowie, bo kozaczki niedaleko. Sły-
sząc to moja matka zemdlała, padła na ziemię, a goście żeg-
nając nas, powrócili do swoich obowiązków. Matka po kilku 
godzinach zmarła na udar sercowy. Pogrzeb matki odbył się 
bez żadnych posług religijnych, ponieważ nie wolno było, 
jednak została pochowana na cmentarzu Bydlińskim. 

Szanowni panowie! Była to  chwila wielkiego smutku, 
bo  po  powrocie z  cmentarza do  domu, nie zastałem już 
nic. Wszystek inwentarz żywy i martwy został zabrany, 
pozostawiono tylko kilka snopów żyta, z  którego mieli-
śmy pożywienie. Tego samego dnia wypełniono rozkaz 
Komendanta, tak, że  każdy gospodarz dał to, co  mu  roz-
kazano, to jest jeden bochenek chleba i jedną miarę owsa 
dla wojska polskiego. Wojna się skończyła. Dzięki Opatrz-
ności dom mój został ocalony od ognia, tylko lekko uszko-
dzony od  kul. Obecnie chyli się ku  upadkowi. Pozostał 
mi  jedynie stolik na  którym jedli obiad Najdostojniejsi 
Wodzowie Wojsk Polskich, a  osobiście Pan Marszałek 
Józef Piłsudski. Przechowuję ten stolik jak największą 
relikwię i chcę przekazać go moim dzieciom.

Szanowni Panowie! Nie ulega wątpliwości, że po 
23  latach posyłam Wam te  wiersze. Możeście ciekawi, 
dlaczego tak późno? Otóż te  wiersze ułożone były jesz-
cze w 1918 r. Dopiero w roku bieżącym, to jest w styczniu 
przybył do Załęża jeden pan z Warszawy, żołnierz legio-
nów, który był obecny w bitwie pod Krzywopłotami, aby 
opisać ważniejsze szczegóły bitwy. Spisując w poszczegól-
nych domach w Załężu, raczył przybyć i do mojego domu. 
Po  dłuższej rozmowie pokazałem Szanownemu Panu 
wiersze, a  on  powiedział, żeby je  przesłać Komendzie 
Koła Żołnierzy VI-go  Baonu Legionów Polskich w  War-
szawie, Koszykowa 82.”

   Franciszek Zawada.

Źródło: 
Wielka wojna na Jurze – Materiały sesji 
popularno-naukowej (7-8. X. 2006 r.) Maciej Świderski.

14 września 2013 r. mieszkańcy Krzywopłot, całej gminy 
Klucze, zaproszeni goście i  wielu zainteresowanych 
mogli obejrzeć historyczne widowisko – inscenizację 
bitwy, którą na  polach Krzywopłot, Bydlina i  Załęża 
w  1914 roku stoczyli z  wojskami rosyjskimi żołnierze 
legionów Polskich, walczący wtedy w szeregach wojsk 
austriackich. Na pokazie tym brał udział 14 Pułk Strzel-
ców Syberyjskich z Przasnysza, gdzie 70 % żołnierzy sta-
nowili Polacy. występowali w mundurach carskich. Jak 
donoszą źródła, 15 listopada 1914 r. spadł pierwszy śnieg 
i  zrobiło się bardzo zimno. w  armii carskiej wszyscy 
spali na  słomie. Jeździła ona za  wojskiem, choć wtedy, 
w  każdej wsi było jej dużo. luksusem wydawała się 
wykopana ziemianka, przykryta gałęziami i  obsypana 
ziemią. Było w niej cieplej i chroniła przed kulami. Zoba-
czyliśmy również 71  Bielewski Pułk Piechoty walczył 
w  okolicach Smolenia i  Złożeńca. Był obecny również 
13  Galicyjski Pułk Piechoty z  Krakowa – „Krakowskie 
Dzieci”, potocznie zwany „Staszkami”, który opierał się 
w swym składzie w 85 % na Polakach i wchodził w skład 
armii austriackiej, to  też umundurowanie jego było 
jak C.  K.  Armii austriackiej. Sztab mieścił się w  Krako-
wie, dziś ul. warszawska budynki Politechniki. Grupa 
Rekonstrukcji historycznej „ARtYlERiA” z  Krakowa 
występowała w mundurach austro- węgierskich. to był 
ii Piknik historyczny pod nazwą „Jura 1914”.

   
Opracował Dziatłowicz Janusz.

pikNik
hIstoRYcZnY
„JURA 1914”

JANuSZ DZiAtŁowiCZ
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JUŻ tYLKo Echo...

Już tylko Echo...

Po kluczewskiej papierni nie pozostał już nawet kamień 
na  kamieniu. Tylko jeszcze Klucz do  Wspomnień, jak 
echo, przypomni 6  Nr  zakładowej gazetki z  30.VI.1955 
r. Tu na pierwszej stronie artykuł autora P.R. pt. Przygo-
towujemy się do  II  Konferencji partyjno-ekonomicznej,  
a  w  nim czytamy – „W  dniach tych każdy pracownik 
zakładu powinien żyć zagadnieniem konferencji par-
tyjno-ekonomicznej”. Prosto i  jasno – żyć zagadnieniem. 
I dalej – „Okres przygotowawczy winien wyostrzyć naszą 
czujność scementować jednolity front do walki z przeja-
wami brakoróbstwa i bumelanctwa, do walki o obniżkę 
kosztów każdego kilograma wyprodukowanego papieru”. 
Ileż tu wielkich słów – czujność, front, walka – jak na woj-
nie. Dzisiaj to może nas rozśmieszać, ale w tamtym okresie 
funkcjonował taki specyficzny język propagandowo-par-
tyjny pełen dziwacznych zwrotów. Kwitowano to na ogół 
określeniem – mowa trawa, albo – po linii i na bazie.

Drugi artykuł z  pierwszej strony pt. Należyta kry-
tyka pomoże organizacji partyjnej lepiej kierować pracą 
zakładu. Artykuł donosi, że 12.VI.1955 r odbyła się konfe-
rencja sprawozdawczo-wyborcza Podstawowej Organiza-
cji Partyjnej w zakładzie. Referat wprowadzający „omó-
wił całokształt pracy partyjnej na zakładzie w powiązaniu 
z  sytuacją międzynarodową i  walką narodów o  utrzy-
manie pokoju. Najważniejszym wynikiem pracy partyj-
nej jest wykonywanie w  ostatnich miesiącach planów 
produkcyjnych”. Można by  wyciągnąć mylny wniosek, 
że  wówczas nie było w  zakładzie dyrekcji, a  wszystko 
było na głowie tej biednej partii. Nic podobnego. Wszystko 
było tak jak na szczytach władzy – według zasady – par-
tia kieruje a rząd rządzi. Na zakończenie tej ważnej kon-
ferencji odbyły się wybory pierwszego sekretarza, można 
by rzec(złośliwie) według zasady centralizmu demokra-
tycznego – centrala przywozi „w teczce” kandydata, któ-
rego należy w sposób demokratyczny wybrać. Oczywiście 
jawnie i  jednogłośnie. Tak to było do Października 56.

W kalendarium notka. „2 czerwca br. do Fabryki Celulozy 
i Papieru w Kluczach, przybyła Rządowa Komisja na czele 
z  Ob. Jabłońskim. Komisja ta  była obecna przy odbiorze 
obiektów nowowybudowanych, a przekazanych przez dział 
inwestycji do ruchu”. I tym razem nie podano jakie to były 
obiekty. Musiały być jednak ważne jak odbierała je Komisja 
Rządowa.  A obiektami tymi były – przypomnijmy- nowa 
bielarnia masy celulozowej i  tzw. oddział B,   które miały 
produkować masę celulozową na potrzeby przemysłu zbro-
jeniowego. Dlatego wszystko było tajne przez poufne. 

Artykuł pt. Budujemy nową świetlicę, donosił. „Stary 
budynek wszyscy znamy. Wybudowany około 10  lat 
temu, coraz to bardziej ulega zniszczeniu”. Był to właściwie 
barak drewniany – poniemiecki, dlatego „Potrzeba posia-
dania odpowiednich urządzeń kulturalno-oświatowych 
zrodziła wśród załogi myśl wstawienia budowy świetlicy 
do umowy zakładowej. W dniu 22. 4 br. odbyło się uroczy-
ste podpisanie zakładowej umowy zbiorowej, gdzie między 
innymi postanowiono systemem gospodarczym wystawić 
nowy budynek świetlicowy. W  związku z  powyższym 
w  dniu 5  maja br. brygada pracowników pod kier. tow. 
Stąpla przystąpiła do wykopów pod fundamenty, a szereg 
pracowników podjęło zobowiązania przepracowania okre-
ślonych ilości godzin przy budowie”.  Już powstały nawet 
fundamenty, ale przyszła zima, a po niej pamiętny rok 56. 
Upadły różne plany również i budowy tej świetlicy. Ale 
może dzięki temu Klucze mają Dom Papiernika.

Na  zakończenie wybrałem jeszcze jeden artykuł pt. 
Festyn Młodzieżowy w Kluczach informujący, że: „W dniu 
18.6.1955 r. o godz. 18 w świetlicy wzorcowej, w Kluczach 
odbył się Festyn młodzieżowy w  związku z  V  Świato-
wym Festiwalem Młodzieży i studentów w Warszawie”. 
Festyn w Kluczach jakoś mnie ominął, ale byłem z grupą 
młodzieży zakładu w Warszawie. 

                                                                    A.K
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Moje Małe ojczyzny

Chciałabym wyśpiewać

srebrne nuty Olkusza

i dzwon historii rozkołysać

Chciałabym

wystukać rytm muzyczny

maszyn fabrycznych 

w Kluczach 

i narodziny papieru 

złotymi czcionkami wypisać

Chciałabym

Wymalować pędzlem i słowem

Polne kwiaty ziemi Kwaśniowskiej

Co kwitną we mnie od dzieciństwa.

Barbara Litarska


