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JEDNA Z NIEWIELU NA WSI
CZ. I 

Jeszcze w  zachodnich rubieżach Polski słychać było 
odgłosy walk, w  maju 1945 roku zdobywano Berlin, 
a  na  wyzwolonych terenach ludność przystępowała 
do  odbudowy zniszczonego kraju. Należało przede 
wszystkim odbudować i  uruchomić rodzimy przemysł, 
który miał się stać podstawą nowego życia, w  nowym 
ustroju- Polsce Ludowej. 

Już końcem stycznia 1945 roku mieszkańcy Klucz 
przystąpili do odbudowy, a  ich podstawowym zadaniem 
stało się uruchomienie Fabryki Celulozy i Papieru znisz-
czonej przez uciekających Niemców. Szkody w majątku 
fabryki wyrządzone w skutek działań wojennych osza-
cowano na 1 812 tyś. zł według relacji z 1939 roku. Zda-
wano sobie sprawę z tego, że zniszczony kraj potrzebował 
papieru, a naród pracy. Sytuacja gospodarcza i społeczno- 
polityczna odbudowującego się kraju wymagała szyb-
kiego przygotowania do pracy wielkiej liczby fachowców 
zarówno w zawodach tradycyjnych, jak i wielkiej liczby 
fachowców w  nowych zawodach. Dlatego szkolnictwo 
zawodowe stanęło przed bardzo trudnym zadaniem- 
dostarczenia w możliwie krótkim czasie wykwalifikowa-
nych kadr dla wszystkich dziedzin gospodarki narodowej.

Lata wojny przyniosły Fabryce Celulozy i  Papieru 
w  Kluczach nie tylko zniszczenia materialne, ale rów-
nież bardzo duże ubytki kadrowe. Wielu doświadczo-
nych papierników zginęło zarówno na  froncie, w  obo-
zach zagłady, jak i  działając w  ruchu oporu. Ten brak 
fachowców zrodził myśl utworzenia szkoły, która miała 
dać fabryce odpowiednich fachowców. I  tak w  dru-
giej połowie 1945 roku z  inicjatywy inż. Jerzego Pojdy 
i  inż. Jerzego Jabłońskiego czyniono starania, by  przy 
fabryce powstała szkoła zawodowa. Ówczesny dyrek-
tor fabryki inż. Jerzy Jabłoński wystąpił do Centralnego 
Zarządu Przemysłu Papierniczego w Łodzi o utworzenie 
takiej szkoły. Inicjatywa ta spotkała się ze zrozumieniem 
Wydziału Szkolnictwa Zawodowego przy Ministerstwie 
Przemysłu i  z  dniem 3  września 1946 roku rozpoczęła 
swoją działalność Szkoła Przemysłowa.

„Choć oficjalnie otwarcie szkoły nastąpiło 3  września 
1946 roku, to  już na przełomie roku 1945/46   rozpoczęto 
zajęcia tzw. „roku zerowego”. Systematyczna nauka roz-
poczęła się 11  lutego 1946 roku i  uczestniczyło w  niej 
46  słuchaczy. Zajęcia teoretyczne zakończono 2  lipca 

OPRACOWAŁ DZIATŁOWICZ JANUSZ

Jedna z niewielu na wsi

1946 roku. Na  potrzeby nowej szkoły dyrekcja Fabryki 
Celulozy i  Papieru przeznaczyła część budynku- piętro, 
na którym jednocześnie mieściło się kasyno dla pracow-
ników zakładu, a  w  czasie wojny kasyno oficerów nie-
mieckich i  dyrekcji fabryki. Z  przeznaczonych dwóch 
pomieszczeń jedno zagospodarowano na  salę lekcyjną, 
a drugie na pokój nauczycielski i kancelarię.

W roku 1947 na podstawie zarządzenia Ministra Prze-
mysłu z  dnia 6  czerwca 1945 roku i  Ministerstwa Prze-
mysłu i Handlu z 28 kwietnia 1947 roku szkołę przemia-
nowano na  Gimnazjum Przemysłowe Fabryki Celulozy 
i  Papieru w  Kluczach, kształcące młodzież na  wydziale 
papierniczo- wytwórczym. Według statystyk z  grudnia 
1947 roku Ministerstwo Przemysłu i  Handlu skupiało 
w swym resorcie 9  gimnazjów przemysłowych, a  wśród 
nich było kluczewskie. Gimnazjum kierował dyrektor 
szkoły mianowany przez Departament Kadr Wydziału 
Szkolnictwa Zawodowego Ministerstwa. Pierwszym 
dyrektorem gimnazjum był inż. Jerzy Pojda”.

Urodził się w Kluczach w 1904 r. Po ukończeniu 6 klas 
Gimnazjum Humanistycznego oraz 4- letniej Szkoły Gór-
niczo- Hutniczej na  wydziale elektro- mechanicznym 
w  1927 roku rozpoczął pracę w  Myszkowie, a  od  1934 
roku w  Fabryce Celulozy i  Papieru w  Kluczach, począt-
kowo w  biurze konstrukcyjnym fabryki, a  następnie 
na stanowisku głównego energetyka. W czasie okupacji, 
gdy fabryką zarządzali Niemcy, pracował na stanowisku 
mistrza kotłowni. Po  zakończeniu działań wojennych 
niezwłocznie przystąpił do  zorganizowania odbudowy 
i  uruchomienia w  pierwszej fazie urządzeń energetycz-
nych. Był dyrektorem gimnazjum od  1.IX.1946- 31.I.1947 
roku, a później długoletnim wykładowcą maszynoznaw-
stwa ogólnego oraz maszyn i  urządzeń papierniczych 
i  celulozowych. Kończy Politechnikę Śląską i  w  latach 
1951- 55  zostaje przeniesiony służbowo do  Mikołow-
skich Zakładów Papierniczych na stanowisko naczelnego 
inżyniera. W 1957 roku powrócił jednak do Klucz i objął 
w  fabryce takie samo stanowisko, a  później głównego 
energetyka. W  1970 roku przeszedł na  emeryturę. Był 
wielokrotnie odznaczany za  swą pracę zawodową, spo-
łeczną i polityczną. 

Początek roku szkolnego 1946/47  przyniósł istotne 
zmiany w organizacji szkół zawodowych stopnia gimna-
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zjalnego. Zlikwidowano szkoły 
powszechne, a  zastąpiono 
je  siedmio klasowymi szko-
łami podstawowymi. Przesu-
nięto granicę wieku kandydata 
do  klasy pierwszej gimnazjum 
zawodowego do  16  lat, a  górną 
do  18- tu. Drugim warunkiem 
było ukończenie co  najmniej 
14-ego roku życia. Nauka w gim-
nazjum zawodowym kończyła 
się tzw. „małą maturą”. Egzamin 
składał się z  części pisemnej z  języka polskiego i  przed-
miotów zawodowych, odpowiadających danej specjalno-
ści, oraz z egzaminu ustnego z wybranych przedmiotów 
zawodowych i  języka obcego. Świadectwo ukończenia 
gimnazjum przemysłowego było podstawą dopuszczenia 
do egzaminu czeladniczego. 

W  lutym 1947 roku dyrektorem Gimnazjum Prze-
mysłowego przy Fabryce Celulozy Papieru w  Kluczach 
zostaje mianowany Jan Mojsej. Przed wojną był dyrekto-
rem Szkoły Powszechnej w Kluczach (1923- 1932). Ukoń-
czył prawo na Uniwersytecie Krakowskim w 1931 roku. 
Uzyskał dyplom magistra prawa, a  pan kurator nadał 
mu  na  tej podstawie tytuł profesora. Wspólnie z  żoną 
Janiną uczyli dzieci w  szkole powszechnej, a  później 
w Gimnazjum Przemysłowym. Kadra pedagogiczna Gim-
nazjum Przemysłowego Fabryki Celulozy i Papieru (FCiP) 
w  Kluczach w  pierwszych latach działalności szkoły 
wywodziła się prawie w całości z personelu inżynieryjno- 
technicznego fabryki. Na mocy dekretu z 10 grudnia 1946 
roku, byli oni oddelegowani do pracy w szkole w wymia-
rze 6 godzin. Wszyscy nauczyciele, oprócz dyrektora byli 
nauczycielami kontraktowymi. Zgodnie z tym dekretem, 
w  części o  obowiązku współpracy w  zakresie nauczania 
w  szkolnictwie zawodowym, w  art. 5  czytamy: „Kto bez 
uzasadnionej przyczyny uchyla się od wyznaczenia kandy-
data do pracy nauczycielskiej w szkolnictwie zawodowym, 
pomimo otrzymania zapotrzebowania, zgłoszonego przez 
władze szkolne podlega karze grzywny do  30  tyś zł. Kto 
zaś bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od  obowiązku 
nauczania określonego w  art. 1  podlega karze grzywny 
do 10 tyś. zł.”

Janowi Mojsejowi jako nowemu dyrektorowi Gimna-
zjum Przemysłowego w  roku szkolnym 1947/48  udało 
się skompletować w  miarę stałe grono nauczyciel-
skie. On  sam wykładał matematykę i  geografię w  kl. 
I,  oraz higienę w  kl. II. Do  grona tego należeli również: 
Ks. Stefan Misterek- proboszcz parafii Klucze- religia 
w  kl. I  i  II. Michał Królicki- kierownik szkoły podstawo-

wej w  Kluczach, absolwent 5-cio letniego Seminarium 
Nauczycielskiego- wykładał język polski w  kl. I.  Wanda 
Lebida- absolwentka Seminarium Nauczycielskiego 
w  Sandomierzu- język polski w  kl. II. Inż. Wiktor Mace-
wicz- pracownik FCiP Klucze- wykładał język rosyjski 
w kl. I i II. Inż. Grenczuk Franciszek- pracownik FCiP Klu-
cze- wykładał historię i  naukę o  Polsce i  świecie współ-
czesnym. Inż. Helwig Jan- pracownik FCiP Klucze- fizyka 
kl.I i II. Dr Smirnow Anatol- pracownik FCiP Klucze- che-
mia kl. I i II. Jerzy Pojda pracownik FCiP- rysunek zawo-
dowy w kl. I i technologię w kl. II. Mojsej Janina- Wycho-
wanie fizyczne dziewcząt. Marciński Henryk- kierownik 
szkoły podstawowej w  Chechle- wychowanie fizyczne 
chłopców. Feist Janusz- pracownik FCiP- przysposobie-
nie wojskowe w kl. I  i  II. Sajdak Mieczysław- pracownik 
FCiP prowadzi zajęcia praktyczne w  fabryce. Włoch 
Zenon- zajęcia ze śpiewu w kl. I  i  II. 

Patrząc na plan nauczania z  tamtych lat łatwo zauwa-
żyć, że największy nacisk kładziono na zajęcia praktycz-
nej nauki zawodu. Tych godzin nauczania gimnazjaliści 
z  Klucz mieli najwięcej, bo  aż  33  tygodniowo. Matema-

Dyrektor Gimnazjum 
Przemysłowego – Jerzy Pojda

Jan i Janina Mojsej- nauczyciele z uczennicami przed 
budynkiem szkoły (ok. 1950 r.)

Uczniowie Szkoły Przemysłowej przed budynkiem 
szkoły- ok. 1946 r. foto – A.K.
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tyki i  języka polskiego było po  10  godzin. Wszystkich 
przedmiotów nauczania w  latach 1946- 50 było 19. Mię-
dzy innymi były to: technika zawodu, fizyka z maszyno-
znawstwem, materiałoznawstwo, chemia, rysunek zawo-
dowy, geografia, historia i służba Polsce. W roku szkolnym 
1946/47 uczęszczało do Szkoły Przemysłowej 37 uczniów. 
Rok następny przynosi znaczny wzrost uczących się, 
gdyż przyszedł drugi rocznik i liczba dzieci wzrosła do 69. 
W roku 1947/48 z budynku, gdzie mieściła się szkoła zostało 
usunięte kasyno, dzięki czemu szkoła uzyskała dwa dodat-
kowe pomieszczenia. Po odpowiednim remoncie, którego 
dokonali pracownicy fabryki z działu budowlanego, szkoła 
otrzymała jedną salę lekcyjną, kuchnię i  szatnię. Zabiegi 
te nieco poprawiły sytuację i warunki nauczania. W roku 
szkolnym 1948/49, gdy doszedł trzeci rocznik, już wtedy 
Gimnazjum Przemysłowe liczyło 122 uczniów. Dlatego 
dyrekcja fabryki przeznaczyła jeden pokój w  hotelu 
robotniczym na  potrzeby szkoły. A  we  wrześniu 1949 
roku postanowiono zaadoptować przyfabryczny budy-
nek jednorodzinny, gdzie znalazła swe miejsce jedna klasa 
i  biblioteka, co  pozwoliło na  likwidację klasy w  hotelu. 
W pierwszych latach istnienia szkoły FCiP sukcesywnie 
wyposażała sale lekcyjne w stoliki, krzesła, tablice, a pod-
ręczniki młodzież otrzymywała z  Centralnego Zarządu 
Przemysłu Papierniczego w Łodzi.

Dyrekcja Fabryki Celulozy i  Papieru w  Kluczach 
widziała trudności lokalowe i  nowe potrzeby, by  spro-
stać nowym czasom, by dzieciom pracowników Fabryki 
Celulozy i  Papieru udostępnić jeszcze szerszy dostęp 
do oświaty i poprawy kwalifikacji zawodowych w nowej 
Polsce Ludowej. Dlatego podjęła starania o  budowę 
nowego obiektu szkolnego na  miarę nowych czasów. 
Cechą charakterystyczną tego okresu była pewnego 

rodzaju żywiołowość i  spontaniczność podyktowana 
potrzebami odbudowy gospodarki narodowej kraju, 
budowy nowych zakładów pracy jak również szkół. 

Na  posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Inwestycyj-
nych w Ministerstwie Przemysłu Lekkiego w Warszawie 
28  stycznia 1950 roku przedstawiono projekt budowy 
nowego budynku dla Gimnazjum Przemysłowego w Klu-
czach. Projekt ten został zatwierdzony. Koszt budowy 
wyliczono na 49 250 tyś. zł. Projekt przewidywał ogólną 
powierzchnię 1200 m.  kwadratowych, kubatura 9  850 
m.  sześciennych i  przewidziany był na  150 uczniów. 
W założeniach projektowych przewidziano dalszą rozbu-
dowę o internat dla 70 uczniów. Budowa ruszyła bardzo 
szybko i równie szybko przebiegała, bo już w roku szkol-
nym 1951/52 budynek szkolny został oddany do użytku, 
wraz z salą gimnastyczną i warsztatami szkolnymi. Budy-
nek posiadał dwa skrzydła parterowe. Część główna 
budynku była podpiwniczona, gdzie znajdowała się 
szatnia, natryski, kotłownia, oraz pomieszczenia gospo-
darcze. Całość budynku posiadała centralne ogrzewanie, 
instalację wodociągową, kanalizację. Budynek posiada 
bardzo dobre oświetlenie. Część główna budynku jest 
piętrowa z poddaszem. 

Rok 1951 był przełomowym w  życiu szkoły. Przyniósł 
radykalną poprawę warunków lokalowych. Północną 
stronę budynku zajmowała sala gimnastyczna o pow. 210 
m.  kwadratowych, południową przeznaczono na  war-
sztaty szkolne. Część parterową zajmowały dwie sale 
lekcyjne, świetlica, pokój nauczycielski, gabinet dyrek-
tora z  sekretariatem, oraz dwa mieszkania dla nauczy-
cieli. Na piętrze znajdowała się jedna sala lekcyjna, dwa 
gabinety przedmiotowe, biblioteka, izolatka oraz miesz-
kanie dla dozorcy”. 

Jedna z niewielu na wsi

Uczniowie I kl. Gimnazjum Przemysłowego,  
w środku dyr. Jan Mojej (1947 r.). foto-A.K.

Trzy klasy gimnazjalistów po zakończeniu roku szkolnego 
1950/51. Trzecia od lewej siedzi Janina Mojsej, dalej- Jerzy 
Pojda, (?), Kowszyniec Jan, Jan Mojsej, Anatol Smirnow i dwie 
panie z sekretariatu szkoły. foto- A. K. 
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Po oddaniu nowego budynku szkolnego szkoła została 
wyposażona w nowe meble, urządzone zostały dwa gabi-
nety- fizyki i  chemii, sala rysunku z  zapleczem pomocy 
naukowych. Sala gimnastyczna dysponowała sprzętem 
sportowym do  uprawiania każdej dyscypliny sportu. 
Powstałe warsztaty szkolne otrzymały stoły ślusarskie 
dla 40  uczniów wraz z  podstawowymi narzędziami. 
Obróbka mechaniczna została wyposażona w takie urzą-
dzenia jak: tokarkę, wiertarkę kolumnową, frezarkę uni-
wersalną, heblarkę i   szlifierkę. Do zajęć pozalekcyjnych 
zakupiono nawet pianino. Nowa szkoła posiadała własny 
radiowęzeł z pełną radiofonizacją budynku.

„W  związku z  zachodzącymi zmianami w  strukturach 
szkolnictwa zawodowego w  kraju, w  roku szkolnym 
1950/51  Gimnazjum Przemysłowe Fabryki Celulozy 
i  Papieru w  Kluczach zostało przemianowane na  Pań-
stwową Zasadniczą Szkołę Zawodową o  dwuletnim 
cyklu nauczania. Szkoła wprowadziła nowe specjalno-
ści: „czeladnik- papiernik” (do  1952 r.), a  w  latach 1952- 
60  „aparatowy przemysłu papierniczego” i  „aparatowy 
przemysłu celulozowego”. Wcześniej (1946- 51) był to kie-
runek „papierniczo- wytwórczy”. W ten sposób struktura 
organizacyjno- programowa szkoły została ukierunko-
wana na  kształcenie wykwalifikowanych robotników 
przemysłu papierniczego. W  roku 1949/50  uczęszczało 
do  ZSZ 125 uczniów, rok później 114, by  w  kolejnym- 
1951/52  było ich 150-ciu. Praktycznej nauce zawodu 
poświęcano w  ZSZ najwięcej czasu. Dwanaście godzin 
tygodniowo uczono w  warsztatach mechanicznych, 
22  godz. było zajęć technologicznych. Inne przedmioty 
to: chemia z ćwiczeniami, technologia celulozy i papieru, 
materiałoznawstwo, maszynoznawstwo, rysunek zawo-
dowy, elektrotechnika i gospodarka przedsiębiorstw.

W  roku szkolnym 1951/52  następuje kolejna zmiana 
nazwy szkoły na- Zasadnicza Szkoła Chemiczna. Zostały 
wprowadzone egzaminy kwalifikacyjne. Kandydat sta-
wał przed komisją w  skład której wchodził przedstawi-
ciel dyrekcji zakładu, dyrektor szkoły, pracownik kon-

troli technicznej, nauczyciel kierunku zawodowego oraz 
czynnik polityczny. Skład Komisji był zatwierdzany przez 
Ministerstwo Przemysłu Drzewnego i Centralny Zarząd 
Szkolnictwa Zawodowego w  Warszawie. Uczeń w  kla-
sie pierwszej kończył rok szkolny egzaminem promocyj-
nym, który składał się z  egzaminu pisemnego z  języka 
polskiego, matematyki oraz ustnego z  tych samych 
i dodatkowo z chemii lub technologii papieru. Na koniec 
odbywał się egzamin praktyczny w  warsztacie szkol-
nym. W  klasie drugiej egzamin przebiegał podobnie jak 
w klasie pierwszej, z wyjątkiem egzaminu praktycznego, 
który odbywał się już na konkretnym stanowisku pracy 
w  FCiP w  Kluczach. Po  uzyskaniu oceny pozytywnej 
uczeń otrzymywał kategorię zaszeregowania od  trzeciej 
do   piątej grupy. Tak więc od  wyniku egzaminu uzależ-
niona była grupa zaszeregowania w zakładzie i co za tym 
idzie, wysokość przyszłych zarobków absolwenta”.

Z  każdym nowym rokiem szkolnym szkoła dosto-
sowywała się do  zmieniających się nowych uwarun-
kowań i  rosnącej liczby uczniów. Dokonywano zmian 
w przeznaczeniu sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych. 
„Napływ młodzieży zamiejscowej stworzył konieczność 
natychmiastowego organizowania internatu, gdyż pismo 
od  Centralnego Zarządu Przemysłu Papierniczego- dział 
planowanie inwestycji w Łodzi z dnia 3 maja 1952 roku, 
informowało dyrekcję FCiP w  Kluczach, że  sporzą-
dzony wniosek o  uzyskanie kredytu na  budowę bursy 
zastał skreślony. W zaistniałej sytuacji w roku szkolnym 
1952/53 piętro budynku szkolnego zastało zaadoptowane 
na internat żeński. Zmiany te spowodowały konieczność 
adaptacji następnych pomieszczeń z  kolei na  kuchnie 
i jadalnię. Dlatego magazyn warsztatów szkolnych został 
przebudowany na kuchnię, a pomieszczenie gospodarcze 
w  suterenach na  jadalnię. W  owym czasie dyrektorem 
szkoły na  krótko został Zbigniew Hubalewski (od  stycz-
nia do  marca 1953 r.) a  od  1  kwietnia dyrektorem został 
Franciszek Morawski. Również i Pani Janina Morawska- 
żona, znalazła w szkole pracę.

Budynek Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kluczach.(1952 r.) Franciszek Morawski- dyrektor szkoły  
(1953- 1959 r.)
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W  kwietniu 1953 roku zostałem służbowo przenie-
siony do  Klucz, na  stanowisko dyrektora szkoły. Nieda-
leko fabryki wybudowano Szkolę Zasadniczą Papierniczą 
o kilku salach, z których część przeznaczono na sale wykła-
dowe, a  część na  zakwaterowanie młodzieży. Na  bocz-
nych skrzydłach budynku mieściła się sala gimnastyczna, 
na drugim zaś warsztaty szkolne. Znalazło się tam również 
małe pomieszczenie na kuchnię. Stołówka była suterenach 
i  mieściła jednorazowo ok. 20  uczniów. Na  parterze znaj-
dowało się mieszkanie dyrektora szkoły.

Szkołę Papierniczą odebrałem protokolarnie od poprzed-
niego dyrektora, który będąc kandydatem partii usilnie 
starał się wykazać swym mocnym partyjnym nastawie-
niem. Zastałem tam zwyczaj wprowadzony przez tego 
dyrektora, że  uczniowie zwracali się do  niego i  nauczycieli 
„per- towarzyszu”. Jeśli chodzi o  skład grona nauczyciel-
skiego, to na etacie prócz dyrektora, była wychowawczyni 
internatu. Odchodzący dyrektor przekazał mi  bym doko-
nał „czystki” w  bibliotece szkolnej, tj. zniszczenia odłożo-
nych książek wg  wykazu. Ze  zdziwieniem zauważyłem 
tam książki m.in. Sienkiewicza i inne o treści patriotyczno- 

religijnej. Nie mogłem tego uczynić, gdyż nie zgadzało się 
to  z  moimi poglądami i  uczuciami patriotycznymi. Na  rok 
szkolny 1953/54  przybyła cała klasa z  Głuchołaz, którą 
dobrze znałem.

W  tym i  następnych latach uczyli nauczyciele etatowi 
zwłaszcza przedmiotów ogólnokształcących. Był kierow-
nik zajęć praktycznych, nauczyciel zawodu w  warsztacie, 
kierownik laboratorium chemicznego i nauczyciele chemii, 
bibliotekarz, nauczyciel przedmiotów zawodowych, tech-
nolog itp. Uczyli też nauczyciele dochodzący- inżynierowie 
z fabryki. Praca z młodzieżą wymagała dużego zaangażo-
wania się, bo  prócz obowiązującej nauki należało jeszcze 
zagospodarować młodzieży czas wolny. Po zajęciach szkol-
nych, obowiązkowych z  młodzieżą zostawał na  terenie 
budynku dyrektor i  kierownik internatu- wychowawca, 
którym była moja żona Janina. […] Pobyt w internacie był 
bezpłatny, odpłatność była tylko za  wyżywienie. Mło-
dzież, która wykazywała się dobrymi stopniami otrzymy-
wała stypendium. W  internacie mogło znaleźć miejsce ok. 
30 uczniów.- zapisał w swych wspomnieniach Franciszek 
Morawski w 1980 roku. 

Następny rok szkolny (1953/54) i  dalszy napływ mło-
dzieży wymusił na  dyrekcji już wtedy Zasadniczej 
Szkoły Ministerstwa Przemysłu Drzewnego i  Papierni-
czego (po kolejnej zmianie nazwy), zorganizowanie inter-
natu męskiego, ale, że  nie było odpowiednich pomiesz-
czeń postanowiono utworzyć internat koedukacyjny, 
przeznaczając na  piętrze kolejne pomieszczenie (gabi-
net przedmiotowy) na  sypialnie dla chłopców. Internat 
koedukacyjny w  szkole istniał do  1955 roku. W  wyniku 
porozumienia dyrekcji szkoły z  Jaworznickim Przedsię-
biorstwem Budownictwa Przemysłowego posiadający 
hotel robotniczy w  Kluczach, szkoła otrzymała jedno 

Jedna z niewielu na wsi

Dyr. F. Morawski omawia program lekcyjny z nauczycielem – 
polonistą Andrzejem Weberem.

Janina Morawska (z  lewej) w bibliotece 
szkolnej.

Zajęcia WF z Janiną Morawską przed budynkiem szkoły(1960 r.).
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skrzydło tego hotelu- baraku na  internat. Przeszła tam 
młodzież męska wraz ze  swym wychowawcą Henry-
kiem Klichem. Budynek ten był oddalony od szkoły o ok. 
500 m. Internat tam funkcjonował do 1962 roku. Jednak 
warunki socjalne i  trudności wychowawcze zmusiły 
dyrekcję szkoły na  przeniesienie internatu w  1962 roku 
z powrotem do budynku szkoły. Na ten cel przeznaczono 
następne pomieszczenie na piętrze. Posuniecie to pociąg-
nęło za sobą konieczność wprowadzenia dwuzmianowo-
ści w szkole”.

W tych trudnych czasach odbudowy kraju bardzo duży 
nacisk kładziono na  edukację młodzieży, walkę z  anal-
fabetyzmem i  kształcenia kadr dla nowo powstających 
szkół. „W 1951 roku powołane zostały do życia pierwsze 
technika przemysłowo- pedagogiczne, a od grudnia 1953 
roku rozpoczęto organizację wydziałów zaocznych. Cen-
tralny Zarząd Szkolnictwa Zawodowego wydał nową 
instrukcję, która stała się podstawą do  ustalenia kwali-
fikacji nauczycieli. Nauczyciele musieli stanąć do  egza-
minów państwowych- co  prawda uproszczonych, ale 
mogli to  zrobić tylko ci, którzy ukończyli co  najmniej 
seminarium nauczycielskie, liceum pedagogiczne lub 
zawodowe. Taki stan rzeczy miał się do  końca 1955 
roku. 27  kwietnia 1956 roku weszła ustawa o  prawach 
i  obowiązkach nauczycieli, która przyczyniła się do  sta-
bilizacji zawodowej kadry nauczycielskiej. Dokształ-
cania nauczycieli odbywały się na  różnych kursach 
w  trakcie pracy w  szkole. Były to  też półroczne i  roczne 
kursy pedagogiczne, a od 1957 roku Zawodowe Studium 
Nauczycielskie. Ideologiczne odezwy tamtych lat mówiły 
o ogromnej roli i odpowiedzialności za przyszłość polskiej 
młodzieży i przyszły los kraju.

Zawód nauczyciel to  nie tylko wiedza, ale działanie 
oparte na wiedzy. Chcąc kogoś uczyć zawodu, trzeba grun-

Informator szkolny z 1959 r.

townie znać go  samemu. Dlatego nauczyciel prócz grun-
townego opanowania wiedzy teoretycznej, musi posiadać 
praktyczne przygotowanie w  dziedzinie w  której naucza. 
Nawet najlepsze przygotowanie zawodowe nie wystarczy 
jeszcze do  pracy nauczycielskiej. Nauczyciel musi jeszcze 
prócz tego umieć prawidłowo wychować młodzież. Aby 
to dobrze spełnić musi posiadać odpowiedni zasób wiedzy 
w zakresie psychologii i pedagogiki. 

W  1956 roku zlikwidowany został Centralny Zarząd 
Szkolnictwa Zawodowego i  szkoły przejęło Minister-
stwo Oświaty. W ten sposób Zasadnicza Szkoła Minister-
stwa Przemysłu Drzewnego i  Papierniczego w  Kluczach 
została przekazana pod zarząd DOSZ w  Katowicach, 
a w grudniu pod DOSZ Kraków i Ministerstwa Oświaty. 
W  1956 roku nastąpiła też zmiana nazwy na: Zasadni-
czą Szkołę Papierniczą. Wprowadzono wtedy zmiany 
w  egzaminach i  zamiast egzaminów kwalifikacyjnych 
wprowadzono egzaminy końcowe, które obowiązywały 
do 1964 roku.”

Na  początku lat 50- tych będąc wykwalifikowanym 
pracownikiem, zdobywając zawód „aparatowy produk-
cji celulozowo- papierniczej” to  było duże osiągniecie 
w  życiu młodych ludzi. Lecz nie wszystkim było dane 
osiągnąć owe wyżyny. Średnio na  140 uczniów całej 
szkoły, zapisanych ma  początku roku szkolnego połowa 
tylko przechodziła do następnej klasy, a ok. 50-ciu zosta-
wało absolwentami tejże szkoły. Jak widać nie była 
to  nauka łatwa. Dużo było przedmiotów zawodowych. 
Wiele godzin młodzież przepracowała poznając różne 
stanowiska pracy w  fabryce, ucząc się praktycznie 
zawodu papiernika. Gdy w  pierwszych latach istnienia 
szkoły nauki zwodu na  stanowiskach pracy uczyli maj-
strzy i  brygadziści, to  w  chwili skompletowania zawo-
dowej kadry nauczycielskiej w  latach 50-tych zadania 
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te przejęły warsztaty szkolne. Pierwszym kierownikiem 
praktycznej nauki zawodu był Pan Marian Walotek. 
Funkcje tę  pełnił od  15  sierpnia 1954 roku do  30  wrześ-
nia 1962 roku. Kolejnymi nauczycielami tego przedmiotu 
byli: Piotr Jagielski (1962- 63), Kazimierz Trepka (1963- 
65), Aleksander Polan (1965- 1974) i Krzysztof Sosnowski 
(1974- 77). 

W informatorze Zasadniczej Szkoły Przemysłu Papier-
niczego (po  kolejnej zmianie nazwy), wydanym w  1959 
roku czytamy: Praktyczna naukę zawodu uczniowie pobie-
rają w ciągu trzyletniego okresu kształcenia. Od 1959 roku 
doszedł nowy kierunek nauczania- ślusarz. Uczniowie 
chcący specjalizować się w tym kierunku naukę pobierają 
pod nadzorem nauczycieli zawodu w  warsztatach meta-
lowych. 

W innym miejscu czytamy jakie warunki muszą speł-
nić kandydaci do klasy pierwszej: muszą mieć ukończone 
15  lat przy zapisywaniu się na  wydział „aparatowy prze-
mysłu papierniczego” lub 14  lat na  wydział „ślusarz”. […] 
Zasadniczym warunkiem przyjęcia kandydata w  poczet 
uczniów I klasy jest pomyślny wynik egzaminu wstępnego, 
który odbywa się przy końcu czerwca. Składa się z  egza-
minu ustnego i pisemnego z języka polskiego i matematyki 
na poziomie 7 klasy szkoły podstawowej. Muszą mieć odpo-
wiednie właściwości warunkujące przydatność do zawodu 
papiernika: średni wzrost, dobry rozwój fizyczny, dobrą 
sprawność ruchową zarówno kończyn dolnych jak i  gór-
nych, prawidłową ostrość wzroku (wykluczone okulary 
przy maszynie papierniczej), dobry słuch, prawidłowy 
dotyk, zdrowe serce i płuca, zdolność koncentracji i podziel-
nej uwagi, dobrą przestrzenną wyobraźnię, szybką reakcję 

oraz systematyczność, opanowanie cierpliwość i  dokład-
ność.

Jak widać z powyższego, zostać papiernikiem nie było 
łatwo. Jednak młodzież garnęła się do nauki, chcąc sobie 
zapewnić lepszy start życiowy. Przyjeżdżali nawet z odle-
głych zakątków Polski. Franciszek Morawski był dyrek-
torem przez sześć lat, aż  do  sierpnia 1959 roku. Nowym 
został Jerzy Pawlak. To  właśnie jemu przyszło zmierzyć 
się z  nowymi wyzwaniami i  problemami jakie miała 
Zasadnicza Szkoła Przemysłu Papierniczego w Kluczach.

Opracował Dziatłowicz Janusz

Tytuł zaczerpnięty został z artykułu Pana Krzysztofa Sos-
nowskiego jaki ukazał się w  „Przeglądzie Papierniczym” 
w 1987 roku. Pan Krzysztof Sosnowski to wieloletni nauczy-
ciel i wychowawca Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Klu-
czach- Papierni. Twórca drużyny harcerskiej tejże szkoły. 
Autor pracy magisterskiej, za udostępnienie której dziękuję, 
jak również za pomoc w odtworzeniu historii szkoły.

Źródła: 
„Zespół Szkół Zawodowych w Kluczach 1945- 80”- praca 
magisterska- Sosnowski Krzysztof. 
„Jedna z niewielu na wsi”- artykuł w „Przegląd Papierni-
czy” nr 5/1987- Sosnowski Krzysztof.
„Informator Zasadniczej Szkoły Przemysłu Papierniczego 
w Kluczach”- Rok 1959.
„Informator Zasadniczej Szkoły Zawodowej im  Janusza 
Korczaka w Kluczach- Rok 1975.
„50  lat ZSZ 1946-1996”- Folder okolicznościowy- Zespół 
Redakcyjny- Rok 1996.

Jedna z uczennic w warsztacie szkolnym Zajęcia w fabryce pod kierownictwem nauczyciela 
praktycznej nauki zawodu Mariana Walotka.
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zboża, coś na  wzór młynków do  mielenia kawy. Mie-
lono zboże w  tak prymitywny sposób choć na  Stokach 
Kwaśniowskich były młyny wodne u Wnuka, Leśniaka 
i  Pasika. W  taki sposób uzyskana mąka nadawała się 
tylko do wypieku chleba i ugotowania klusek.

Oplombowane młyny stały bezczynnie. By  przeżyć 
bieda nauczy wszystkiego, wyrabia zmysł kombinacji 
i  sprytu. Nocami, przy dobrej obserwacji terenu i  dróg 
dojazdowych, młynarze zrywali plomby i  przemielali 
dostarczone zboże. Musieli pamiętać o tym, by wszystko 
pozostawić w  takim samym porządku po  mieleniu jak 
było przed. Inaczej czekały na  nich więzienia i  obozy. 
Lecz chcąc żyć trzeba było ryzykować. Najważniejsze 
by przeżyć wojnę i tą okupację.

Wojska hitlerowskie zaatakowały Związek Radziecki. 
Hitler promieniał z sukcesów na froncie wschodnim. Nie 
wiem dlaczego, ale mieszkańcy Kwaśniowa, szczególnie 
„światowcy” przewidywali klęskę Hitlera i  zakończenie 
wojny. Im  więcej okupant był agresywny w  stosunku 
do nas i odnosił zwycięstwa na frontach, tym więcej było 
pragnienia jego klęski i  zakończenia tej okropnej wojny. 
Wierzono, że im będzie więcej linii frontów, tym bardziej 
Hitler będzie osłabiony.

Tymczasem głód coraz bardziej dawał się we  znaki 
mieszkańcom miast i  wsi, nie tylko w Guberni, ale rów-
nież w  Rzeszy. Karta dziejowa powoli odwracała się. 
Coraz więcej i mocniej odczuwano głód w Rzeszy. Coraz 
ostrzej jest prześladowana ludność żydowska.

Po żniwach i wykopkach głodnych było mniej, zwłasz-
cza na  wsi, lecz w  miastach coraz trudniej było o  chleb. 
Za  namową wspomnianego już sąsiada Pandla i  jeszcze 
z  jednym sąsiadem, w  trójkę, wybraliśmy się piechotą 
do  Żarnowca po  prosięta. Targ był nie udany. Mało pro-
siąt i  jeszcze drogie. Pandel namówił nas, by  w  którejś 
wsi zanocować, a  wczesnym rankiem udać się do  Mie-
chowa na tamtejszy targ. Był pewny, że tam kupimy pro-

Mimo zaradności mieszkańców i  udanych przemytów 
żywności z  zagranicy, głód doskwierał nadal. Bo  i  pie-
niędzy nie starczało, albo ich w  ogóle nie było. Dla gro-
sza wyzbywano się różnego rodzaju dobytku za bezcen. 
Z  nadzieją spoglądano na  rosnące zboża, czekając kiedy 
dojrzeją do  ścięcia. Jednak natura jest niezłomną i  nie 
poddaje się zachciankom człowieka. Wszystko w swoim 
czasie. Chęciami dojrzewania zbóż nie przyspieszysz. 
Przychodzi swój czas dojrzałości na wszystko.

Zboża nie można było kupić w  miastach takich jak 
Pilica czy Wolbrom, ani w  okolicy. Nawet w  odległym 
Miechowie. Piekarnie zaprzestały wypieku chleba. Jak 
tylko zboże zaczęło się kształtować w  kłosach, gospo-
darze zaczęli wycinać, najczęściej sierpami, rozkładając 
na ziemi dla przyspieszenia wysychania słomy i samego 
ziarna. Ledwie dosuszone przewożono do stodół i cepami 
oddzielano ziarno od  słomy. Po  odsianiu z  plew, ziarno 
poddawano dosuszaniu w brytfannach. Najczęściej zosta-
wały tylko łuski. Takie mielono w  żarnach. Z  tej grubo-
ziarnistej „mąki” wypiekano w brytfannach pierwsze żyt-
nie placuszki zaspokajając głód. Stan taki trwał do żniw. 
Gdy nadeszły wreszcie upragnione żniwa, zżęte zboże 
wiązano w snopy by schło. Wyschnięte, albo i nie, dosu-
szano na  płotach, następnie młócono i  znów dosuszano 
na słońcu. W tym okresie obowiązywał zakaz przemiału 
zbóż w  młynach- najczęściej wodnych. Zostały opie-
czętowane i  zaplombowane. Niemcy zabronili mielenia 
zbóż nawet w  żarnach. Czyniono to  jednak w  najwięk-
szej tajemnicy przed okupantem. A  przemiał w  żarnach 
nie należał do lekkiej pracy. Dwóch dorosłych mężczyzn 
musiało dobrze kręcić kamieniem, by z jednogodzinnego 
mielenia upiec jeden bochenek chleba. Dlatego do  mie-
lenia stawało trzech mężczyzn- dwóch kręciło, jeden 
odpoczywał, obserwując podwórko, czy nie nadchodzą 
Niemcy. Co  zmyślniejsi gospodarze z  żyłką majsterko-
wicza konstruowali przeróżne maszynki do  mielenia 
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Józef Szreniawa – autor wspomnień
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siaki i  to  jeszcze taniej. Na  drugi dzień, a  był to  wtorek, 
był targ w Miechowie. Zapasy żywności zabrane z domu 
skończyły się. Wyszliśmy wczesnym rankiem, bez śnia-
dania, pewni, że  zjemy Miechowie. Lecz nic z  tego. Nie 
tylko nie kupiliśmy ani bułki, ani chleba i  nie zjedliśmy 
też obiadu. Doznaliśmy rozczarowania bo prosiąt w ogóle 
nie dowieziono w tym dniu. Wytrwały Pandel powiada- 
pójdziemy kupić prosięta w którejś z mijanych wsi w dro-
dze powrotnej. Drugi sąsiad się sprzeciwił. Ja już nigdzie 
nie pójdę, mnie się chce jeść- powiedział. Pandel wtedy 
zaproponował kupno 1 kg marchwi. I tak zrobiliśmy. Ten 
trzeci zjadł chyba z połowę tej marchwi i poszedł na stację 
kolejową by wrócić do domu. Ja z Pandlem powędrowali-
śmy do wsi, gdzie mimo próśb chleba nam nie sprzedano. 
Dopiero na  drugi dzień, gdzieś koło Słaboszowa kupili-
śmy śniadanie od  gospodarza i  kupiliśmy owe prosięta. 
Mimo, że dwa dni wędrowaliśmy tylko o marchwi, byli-
śmy dumni z  siebie, a  właściwie z  zakupionych prosiąt. 
Tak to wtedy bywał z żywnością.

Nadchodziła pamiętna i  śnieżna zima. Nie tylko mróz 
i  trudności ze zdobyciem żywności gnębiły uciemiężony 
naród, ale coraz mniejsze możliwości zdobycia węgla. 
Wyrębywano drzewa liściaste, a i stare grusze i jabłonie. 
Wyrębywano zagajniki rosnące wśród pól. Nie ostały 
się przydrożne wierzby, kasztany, dotychczas zdobiące 
pobliskie drogi. Sadzone jeszcze za czasów byłego dworu 
w  Kwaśniowie Dolnym. W  zawrotnym tempie przerze-
dzały się lasy. Wykopywano nawet pniaki starych drzew. 
W miastach niszczono nawet meble, by się ogrzać. Zima 
surowością swą nie pamiętana przez najstarszych. Mrozy 
dochodzące do  minus 35  stopni. Zaspy sięgały 2  metry, 
a miejscami i więcej.

Przypominam sobie rodzinę Wenclów- oboje starusz-
kowie zamieszkiwali małą, drewniana chatkę, z oknami, 
tak nisko usytuowanymi, że  latem przez to  okno koza 
swoim gospodarzom mówiła dzień dobry.

Niemcy nakazywali odśnieżać drogi. Sołtysi po  każ-
dej zawiei zobowiązani byli do  organizacji mieszkań-
ców celem odśnieżania- bez żadnego wynagrodzenia. 
W  przypadku nie zgłoszenia się do  prac zimowych, 
Niemcy grozili wywozem na  roboty w  Rzeszy, a  nawet 
do  obozów. Drogi musiały być przejezdne przez wszyst-
kie miejscowości. Każdy musiał mieć własną łopatę. Przy 
dużych opadach, po odśnieżeniu dróg powstawały nieraz 
śnieżne wąwozy i tunele. Jednej nocy spadło tyle śniegu, 
że  sięgał do  okien domów, a  w  przypadku niskich chat, 
to nawet pod strzechy.

Wracając do  państwa Wenclów mających właśnie 
taką chatę śnieg zasypał okno i drzwi wejściowe. Jedyne 
zresztą okno. Pan Wencel po przespanej nocy obudził się 

już dobrze wyspany i  był w  nie lada kłopocie. Powinno 
być już widno- dziwił się, a tu ciemno i ciemno. Zaświecił 
lampę naftową, spojrzał na  stary zegar, a  tu  już godzina 
10.00 i dalej ciemno. Wyszedł do sieni. Drzwi wejściowych 
otworzyć nie może. Co to? Pyta sam siebie. Koniec świata 
już pewnie nastąpił. Wyszedł na  strych i  przez szpary 
strzechy widzi, że na polu normalny dzień. Wyrwał parę 
„kicoków”. Była to  wiązana słoma w  małe pęczki stano-
wiąca poszycie dachów. Dopiero przy pomocy sąsiadów 
wydostał się na  zewnątrz. Dopiero odgarnął śnieg spod 
drzwi i okna. 

Zimy 1940-44 dały się mocno we znaki również zwie-
rzętom i  ptactwu. W  oborach mury od  wewnątrz były 
pokryte szronem i woda zamarznięta w wiadrach. Nawet 
obornik pod bydłem i koniem zamarzał. Posiadacze żela-
znych piecyków opalali obory i stajnie. Zwierzyna dzika 
i  ptactwo wyginęła z  kretesem. Na  śniegu leżały zamar-
znięte wrony- tak przecież odporne na  mrozy. Śnieg 
na  polach był tak zmrożony, że  koń po  zaspach szedł 
jakby po  drodze, a  ciągnione sanie zgrzybiały okropnie, 
że słychać je był z daleka. Brak ciepłej odzieży i ostra zima 
stały się początkiem hodowli owiec. Nie był zagrody 
by  nie było ich kilka. Później wełnę z  nich kobiety 
przędły na  włóczkę, z  której na  drutach wyrabiały cie-
płe swetry, pulowery, skarpetki i  rękawiczki. Skóry 
owcze garbowano swoim sposobem i stanowiły surowiec 
na  kożuchy. Z  butów najczęściej używano drewniaków 
o  drewnianych spodach zwane „holszułami”. W  czasie 
silnych mrozów nocą niebo było wygwieżdżone i  wiał 
przeważnie wschodni wiatr. Mówiono wtedy, że  „wieje 
od Moskala”. W dzień słońce oślepiało oczy, bo nie znano 
u nas ciemnych okularów.

Wreszcie nadeszła długo oczekiwana wiosna. Była 
późna, ale ciepła- w pełnej krasie. Ze wszą płynął bezmiar 
wód z  topniejącego śniegu spływający na  niższe tereny 
kręcącymi się strumykami, łączącymi się w potoki i two-
rzącymi rzeki. Duże straty w  oziminach spowodowała 
zalegająca gruba warstwa zmrożonego śniegu. To  były 
największe problemy nasze i  okupanta. I  znów odbiło 
się to  na  nas. Niemcy wznowił tzw. kontyngenty zbo-
żowe, mięsa i  mleka. Od  każdej sztuki bydła ustalono 
odpowiednią ilość odstawianego mleka. Każde gospo-
darstwo musiało się z  tego wywiązać. Przez cały okrą-
gły rok gospodarze posiadający konie, w  wyznaczony 
dzień tygodnia świadczyli podwody konne- tzw. „stójki” 
przed posterunkiem policji i  żandarmerii w Wolbromiu, 
a w razie potrzeby musieli być gotowi do natychmiasto-
wej jazdy. Obowiązywała też „podwoda” – tzn. bezpłatne 
przewożenie np. mleka do mleczarni w Pilicy, co dziennie, 
wg ustalonej kolejności. Gdy było mało mleka, a następo-
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wały pilne prace przy zwózce zbóż, siewu czy wykopów, 
były przypadki noszenia mleka w  bankach na  plecach 
z Kwaśniowa do Pilicy. Kierownikiem mleczarni był tam 
otyły Niemiec- hardy i  butny. Często dostawców kopał 
i  bił. Przywiezione mleko każdy wozak musiał ręcznie 
odwirować. Jednego razu przypadła kolejka odwiezie-
nia mleka Franciszkowi Hyli, ale z mlekiem pojechał jego 
syn Bogdan. Miał kilkanaście lat i był odważny. Nie lubił 
Niemców i uparł się, że tego mleka nie odwiezie do mle-
czarni. Powiedział, że  niejedno dziecko potrzebuje tego 
mleka, a  tu  trzeba go  oddać dla Hitlera. Gdy wyjechał 
ze  wsi i  wjechał do  lasu mleko wylał, a  banki podziura-
wił. Ułożył się na wozie i zasnął. Po powrocie do wsi udał 
się do  sołtysa i  pokazał podziurawione banki. Zaczął się 
tłumaczyć, że  jacyś ludzie po  cywilnemu z  karabinami 
go  napadli, mleko wylali i  zniszczyli banki. Jemu wlali 
i  kazali wracać i  powiedzieć, że  każdemu tak zrobią kto 
powiezie mleko. Po zameldowaniu przyjechali żandarmi, 
spisali protokół, ale do  lasu nie pojechali na miejsce zda-
rzenia. Z mlekiem nikt nie chciał jechać, żądając ochrony 
żandarmów. Stało się. Żandarmi woleli nie jechać przez 
ten las. Od  tej pory gospodarze z  Kwaśniowa mleka nie 
oddawali i nie pojawił się żaden kontroler od mleczności 
krów. Zdarzenie to  rozniosło się po  okolicznych wsiach. 
Fortel chłopca się udał. 

Należy tu  dodać, że  w  tym czasie, w  trakcie akcji par-
tyzantów została zdemolowana mleczarnia w  Pilicy. 
Mocno zastraszyli owego otyłego kierownika- Niemca  

Przy odstawie naznaczonych kontyngentów, stop-
niowo, ale stale wzrastał opór rolników. Ukrywano bydło, 
zaniżano ilości, by  jak najmniej oddawać, bo  po  cięż-
kiej zimie brakowało wszystkim wszystkiego. Niektó-
rzy w  ogóle uchylali się od  dostaw zbóż i  ziemniaków. 
Za  to  odsiadywali kary po  kilka tygodni aresztu gmin-
nego w Wolbromiu. 

Wspomniałem już, że głód w Generalnej Guberni rozsze-
rzał się i na miejscowości w Rzeszy. Najbardziej doskwie-
rał we wsiach mało rolniczych i osiedlach podejrzanych 
o  nielojalność o  opór wobec okupanta. W  tym przy-
padku najbardziej cierpieli mieszkańcy Chechła i  Klucz, 
ponieważ z tych miejscowości najwięcej rekrutowało się 
członków konspiracji. Stąd właśnie najwięcej mężczyzn 
przeszło do partyzantki zlokalizowanej w Górach Bydliń-
skich. To stąd rozpoczynali swoje akcje oddziały dywer-
syjne pod dowództwem porucznika Gerarda Woźnicy ps. 
„Hardy”, członkowie oddziału „Jodła”. 

Napady i   rozbrojenia pociągów zdążających 
na  wschód, demolowanie urzędów i  posterunków nie-
mieckich były normalną walką. Miały wpływ na ogra-
niczenie samowoli hitlerowców. Wszystkich akcji i  ich 

szczegółów nie przywołuję, gdyż ich nie znam – z wyjąt-
kiem tych głośnych. Na pewno ktoś z członków oddziału 
opisze to  może kiedyś w  jakiejś broszurce, lub wyda 
nawet książkę. Na  pewno wiem, że  obecność na  tym 
terenie grupy partyzanckiej w  dużym stopniu hamo-
wało rozpasanie się i  represje wobec ludności miejsco-
wej. Malała liczba „łapanek” i  wywóz na  przymusowe 
roboty do  Rzeszy, zmniejszył się nacisk na  oddawanie 
kontyngentów. Żaden żandarm czy celnik nie pojawiał 
się w nocy we wsi. Prawie całkowicie ustała działalność 
różnych konfidentów- bo  i  tacy też byki w  nasze oko-
licy. Niektórzy z  nich zostali zlikwidowani. Inni, może 
nie rozpoznani ratowali się ucieczką pod pretekstem 
wyjazdu na  roboty do  Niemiec. Za  sprawą „chłopców 
z  lasu” możliwy stał się przepływ artykułów mięsnych 
do  Rzeszy dla ludności polskiej. Przerzutu „pospółki” 
podejmowali się ludzie młodzi, przeważnie mężczyźni, 
choć i  kobiety radziły sobie nie gorzej. Były to  osoby 
uchylające się od  wyjazdu na  przymusowe roboty 
pochodzący z przygranicznych wiosek.

„Szmuglerze” granicę przekraczali w małych grupkach, 
najczęściej późnym wieczorem, lub wczesnym rankiem- 
przed świtem. W  dzień kupowane tuczniki, przed wie-
czorem już poćwiartowane przenoszono do Kwaśniowa. 
Tutaj schodziła się cała grupa. Tutaj towar załadowy-
wano do  worków i  na  plecach transportowano przez 
granicę do wcześniej ustalonego miejsca. Tam czekali już 
na  towar odbiorcy. Tak to  przemyt zamienił się powoli 
w normalny handel. 

Handlowano czym się dało, lecz największy zysk przy-
nosił handel tytoniem, którego brakowało w Rzeszy. Był 
najbardziej dochodowy, ale i  też najbardziej niebez-
pieczny i ryzykowny. Złapany przez celników handlarz, 
jeśli uniknął kulki, to  wywożony był do  Oświęcimia. 
Tytoń pochodził od plantatorów z okolic Miechowa i był 
przynoszony do  Kwaśniowa w  postaci liści, a  następnie 
był cięty w różny sposób, nawet w małych sieczkarniach. 
Załadowany do  worków, pod osłoną nocy przerzucany 
przez granicę, przeważnie do  osady Młynek (Młyny?- 
przyp. red.) koło Chechła, jako punktu zbornego. Tam 
odbiorcy, zaufani ludzie, płacący dobrze markami odbie-
rali towar i  przerzucali dalej w  głąb Rzeszy. Były przy-
padki, że  handlem tytoniu zajmowali się sami Niemcy. 
Mówiono też we wsi, że nawet po tytoń lądował samolot 
na Pustyni Błędowskiej.

Wiadomo, że  przy każdej akcji, jaka by  ona nie była, 
trafiają się różne przygody, niektóre szczęśliwie zakoń-
czone, inne nieszczęściem. Nieznany konfident wyśle-
dził punkt zborny handlarzy u Jana Jurczyka s. Macieja 
i przekazał informację na posterunek- tzw. „cejland”. Gdy 
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nocą chłopcy załadowali „pospółkę” do  worków i  mieli 
już wychodzić zauważyli, że  zabudowania gospodar-
stwa są otoczone przez Niemców. Po wtargnięciu Niem-
ców do  mieszkania wybuchła panika. Niektórzy rzucili 
się do  ucieczki przez okno, pozostali zostali zatrzymani. 
Byli to  chłopcy przeważnie z  Ryczówka. Między nimi 
był barczysty i  silny młodzian- Stefan Piątek, który 
stawiał opór. Pod ciosami kolb karabinów niemieckich, 
skrwawiony, zemdlony upadł. Zbitego ocucono i  siłą 
wleczono na  posterunek. Z  powodu odniesionych ran 
został przewieziony do  szpitala w  Olkuszu. Tam bacz-
nie pilnowany przez żandarmów. Gdy tylko podleczył 
rany, przy pomocy dyrektora szpitala- Polaka, oraz pie-
lęgniarek, które dostarczyły sznur po  którym zsunął się 
z  pietra na  ziemię. Szczęśliwie zbiegł poprzez pobliskie 
targowisko, kolej, lasy i  pustynie do  Ryczówka. W  wiel-
kim ukryciu lizał jeszcze długo odniesione rany. Potem 
jednak oddał się w  szeregi „Jodły” i  pod dowództwem 
„Hardego” zasłynął jako jeden z wielu w AK.

Innym razem grupa handlarzy do  której należał też 
Józek Szeląg s. Michała (sasiad) w czasie powrotu z Rze-
szy, napotkał oddział żandarmerii, którzy krzycząc: 
halt, halt !!! zaczął okrążać ich. Okrążani myśleli tylko 
o  jednym: – Nie poddamy się. Lepiej zginąć na  miejscu 
od kuli faszysty niż poddać się. Nagle wszyscy rzucili się 
do ucieczki. Jeden tylko nie zdążył- Grzanka Stanisław 
z  Huciska Kwaśniowskiego. Padając na  łąkę przeczoł-
gał się pod dreny przepustowe i  tam się wcisnął. Leżał 

w  strumyku przepływającym tedy pod drogą. Niemcy 
zdenerwowani, że  nikogo już nie złapią otworzyli 
do  uciekających ogień z  karabinów ręcznych, a  jeden 
z  RKM- u.  Strzelał właśnie tam, gdzie leżał Stachu 
Grzanka. Nie przeczuwał nawet, ze  jeden z  nich leży 
we  wnętrzu dreny. Wtedy szczęście dopisało wszyst-
kim. Wyszli z zasadzki żywi i zdrowi.

W  podobnej obławie udało się uniknąć aresztowań 
we  wspomnianym Młynku (Młynach). Chłopcom udało 
się ukryć pod ścianami wewnątrz fundamentów przy-
szłego domu, które były zabezpieczone przez właściciela 
przed opadami, by nie niszczały, gdyż budynek ten zaczął 
budować przed wybuchem wojny. Tak mocno się przy-
kleili do tych fundamentów, że przechodzący Niemcy nie 
spostrzegli ich. Znów dopisało szczęście.

Coraz widoczniejsi stawali się partyzanci. Niemcy bali 
się bardzo z  nimi spotkać. Chyba ogarniał ich strach 
przed zemstą, za krzywdy wyrządzone Polakom. Bali się 
atakować przechodząca grupę, chociaż nasi zawsze byli 
ostrożni. Wiedzieli, ze  w  odwecie Niemcy mogą spalić 
nie tylko pojedynczy dom, ale i  całą wieś, a  mieszkań-
ców wywieść do  obozów zagłady. Niemcy też wiedzieli, 
co  grozi im  od  strony partyzantów. Niemcy nie mieli 
dobrego rozpoznania. Nigdy nie wiedzieli, czy trafili 
na  handlarzy czy na  partyzantów. Toteż zmienili tak-
tykę. Zaczęli łapać pojedynczych. Było to  koło Rokitna, 
gdzie grupa handlarzy po dostawie towaru opuściła miej-
scowość i  udała się do  pobliskiego lasu na  odpoczynek. 
W Rokitnie pozostał tylko wspomniany Józef Szeląg dla 
odbioru pieniędzy. Następnie miał dołączyć do  czekają-
cych w  lesie. I  tak się stało. Kiedy zbliżał się do  owego 
lasu, na jego skraju został nagle zaatakowany przez czte-
rech Niemców ubranych po  cywilnemu. Józek nie tra-
cąc przytomności, znienacka silnie odepchnął jednego 
z nich i wystarczyła mu ta jedna chwila nieuwagi Niem-
ców. Co sił w nogach kilkoma susami dopadł do gęstwiny 
i  coraz bardziej oddalał się od  zaskoczonych postawą 
Józka Niemców. Zaczęli strzelać, lecz ten w  głębi lasu 
czuł się już bezpieczniejszy.

Było i  tak, że  handlarze przechodzili przez „Młody 
Las” za Huciskiem i  tam natknęli się na śpiącego celnika 
z  karabinem w  ręku. Żeby nie narażać siebie i  innych 
zostawili go w spokoju.

Tak jak każda nawet najmniejsza jednostka, instytu-
cja czy organizacja, legalna czy nie legalna ma  swoją 
łączność, swój wywiad, tak samo było w  grupach par-
tyzanckich, czy handlarzy- przemytników. Józek Sze-
ląg z  grupy Kwaśniów i  Jasiu Plutka z  Ryczówka jako 
kontrahenci, na  umówionym spotkaniu przy granicy, 
w  obecności 65- letniego Walentego Jurczyka omawiali 

Młody żołnierz- Józef Szreniawa (z prawej), w wojsku 
prawdopodobnie w Kostrzynie nad Odrą, ok. 1946 r.
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warunki, sposób, miejsce i teren przerzutu tytoniu przez 
granicę w biały dzień. Tak się zagadali, że nie zauważyli 
nadchodzących celników. Niemcy ich nieuwagę wyko-
rzystali i zaatakowali z odległości ok. 60 m. Ale jak zwykle 
w  takich sytuacjach cała trójka miała tylko jedną myśl 
w głowie- uciekać. Błyskawicznie poderwali się i w nogi. 
Jeszcze Józek krzyknął: Nie razem!!! Niemcy nie mogąc 
ich dopędzić, repetowali karabiny i  mierząc „z  kolana” 
strzelali do  nich. Udało się. Znów uszli cało. Nawet 65- 
letni Walek jak z  dawnych carskich lat „szwarcowania” 
uciekał niby zając. 

Nieraz po takich wpadkach chłopcy postanawiali prze-
rwać przemyt, bo jak mawiali- szczęście sprzyja do czasu. 
Ale w  bezczynności nie pozostawali długo, bo  każdy 
miał rodzinę na  utrzymaniu, a  może i  żądza przygód 
nie pozwalała na  bezczynność. Przecież byli młodzi 
i  odważni. Chodzili różnymi szlakami, utartymi i  mniej 
znanymi, w różnych grupach- mniejszych i bardziej licz-
nych. Do  swego grona przyjmowali nowych członków, 

PARK KRAJOBRAZOWY 
ORLICH GNIAZD

W październiku, jak co roku będzie obchodzony kolejny 
„Dzień drzewa”. Jego tradycja sięga 1872 roku. Tak popu-
larną dziś nazwę jak- „szlak orlich gniazd” użyto i  zapi-
sano po raz pierwszy 150 lat temu, a określenie „pomnik 
przyrody” ma  ponad 200 lat. 35  lat mija od  utworzenia 
Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Poeta Zygmunt Krasiński przebywał w  dworku 
w  Złotym Potoku z  rodziną podczas wakacji w  1857 
roku, od maja do września, i tam zmarła najmłodsza jego 
ukochana córka 4-letnia Elżbietka. W  czasie krótkiej 
wizyty- ojcu, Wincentemu udaje się przekonać syna, 
aby w  Potoku założył swoje gniazdo rodzinne. Zyg-
munt Krasiński w  pięknych okolicznościach przyrody 
(Złotego) Potoka (u)  odnalazł spokój i  po  raz pierwszy 
w  życiu mógł poświęcić się wyłączne swojej rodzinie, 
z którą zwiedzali wszystkie atrakcje okolicy i nadawali 
romantyczne nazwy skałom, jaskiniom i  stawom. Zyg-
munt Krasiński wraz z dziećmi odkrył wejście do jaskini 

często młodocianych. Tak też poszedł z nimi mój młodszy 
brat Janek i  jego rówieśnik Staszek Kudela.

Po  zakupieniu tytoniu i  załadowaniu się, w  drodze 
powrotnej- oczywiście nocą, wychodzili z  lasu pod Wol-
bromiem w  kierunku Dłużca. Pierwsi szli: brat Janek, 
Staszek Kudela i Staszek Grzanka- zwany „Grzaneczka”. 
Jeszcze nie zdążyli przekroczyć szosy Wolbrom – Pilica, 
gdy nagle zostali oświetleni i  otoczeni przez Niemców. 
W  pewnej odległości szedł Józek z  resztą grupy. Józek 
szybko zorientował się w sytuacji i szepnął: padnij. Wszy-
scy przywarli do ziemi, a tu rakiety oświetliły całą okolicę. 
W momencie przygaśnięcia świateł wycofali się do  lasu. 
I w ten sposób uniknęli wpadki podczas okrążenia Dłużca. 
Janek, Stach Kudela i Stach Grzanka zostali zatrzymani 
i osadzeni w wiezieniu w Miechowie. Przebywali tam jako 
zakładnicy. Po bardzo trudnych staraniach i złożenia nie-
oficjalnie bardzo dużego okupu przez starszego brata Sta-
nisława, zakładnicy po miesiącu wrócili do swoich domów.

Józef Szreniawa
   

„Grota Niedźwiedzia”. Nakazał swoim pracownikom 
powiększyć wejście i  wewnątrz groty znaleźli kieł 
mamuta zaklinowany w  skale, oraz kości zwierząt 
w  tym ogromną czaszkę niedźwiedzia jaskiniowego. 
Znalezisko Krasiński przekazał do  Muzeum Natural-
nego Ziemi w  Warszawie. Okazało się, że  wśród kości 
znalazły się także kości renifera i nosorożca włochatego. 
Jaskinię tą Zygmunt nazwał „Grotą Niedźwiedzią”. Nadał 
też nazwę źródłom od imion dzieci Zygmunta i Elżbiety, 
oraz nazwał „Źródło Spełnionych Marzeń” i  staw „Sen 
Nocy Letniej”, a  także „Brama Twardowskiego” i  „Dia-
belskie Mosty”. Utrwalił również nazwę miejscowość 
jako Złoty Potok. Do  Złotego Potoka (u)  zawitał także 
na  zaproszenie hrabiego Zygmunta poeta, przyrodnik, 
turysta i guwerner Wiktoryn Zieliński (1814- 66), który 
udzielał korepetycji dzieciom Krasińskich. Tutaj napisał 
dramat „Dwie Ojczyzny” opisujący piękno przyrody Zło-
tego Potoku i  Bobrówki na  Ukrainie z  której pochodził, 

OPRACOWAŁ DZIATŁOWICZ JANUSZ
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Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd. Z połączenie Zespołu 
Jurajskich Parków Krajobrazowych, Parków Krajobra-
zowych Pogórza i  Popradzkiego Parku Krajobrazowego 
utworzono 30 stycznia 2009 roku Zespół Parków Krajo-
brazowych Województwa Małopolskiego.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd jest największym 
z  pośród wszystkich w  zespole. Granice parku biegną 
bardzo nieregularnie. Od  południa granicę wytyczają 
skałki jaroszowieckie i  kluczewskie, Pustynia Błędow-
ska i  całe pasmo Smoleńsko- Niegowonickie. Na  wscho-
dzie aż po Udurz, Podzamcze, skałki Rzędkowickie, Góry 
Zborów, Mirowa, Bobolic, a  na  północnym krańcu park 
obejmuje cały przełom Warty. 

Rezerwaty  
Na terenie parku utworzono 11 rezerwatów. Są to Micha-
łowiec, Chełm, Ruskie Góry, Sokole Góry, Góra Zborów, 
Smoleń, Ostrężnic, Parkowe, Bukowa Kępa, Kaliszak, 
i  Pazurek – położony pomiędzy Jaroszowcem, a  wsią 
Pazurek. W  fazie projektu jest jeszcze rezerwat Janusz-
kowa Góra – rezerwat leśny położony pomiędzy wsiami 
Rabsztyn i Podlesie. To tutaj, według legendy, z rabsztyń-
skiego zamku prowadzi podziemne przejście. To tutaj też, 
w lasach okalających Januszkowi Górę, podczas Powsta-
nia Styczniowego, w  kwietniu 1863 roku, stacjonował 
trzystu osobowy oddział powstańczy, dowodzony przez 
kpt. Anastazego Mossakowskiego. Nazwa – Januszkowa 
Góra, zwanej też Januszkówką, pochodzi ponoć od imie-
nia zbójnika Janusza, który tu  znalazł schronienie.- jak 
mówi legenda. Trwają też prace nad utworzeniem jesz-
cze jednego rezerwatu w  naszej okolicy, a  mianowi-
cie rezerwatu leśnego Góra Stołowa, położony pomię-
dzy Jaroszowcem a  wsią Golczowice. Niemal dokładnie 
po  przeciwnej stronie drogi prowadzącej z  Klucz do  sta-
cji Jaroszowiec Olkuski- patrząc na  południe, gdy przej-
dziemy pod linią kolejową podziemnym przejściem, 
znajdziemy się na  terenie rezerwatu „Pazurek”, utwo-
rzonego 1  sierpnia 2008 roku na  powierzchni niemal 
190 ha. Rezerwat ten jest również częścią Parku Krajo-
brazowego Orlich Gniazd wchodzącego w skład Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 
Znajduje się on także na obszarze Europejskiej Sieci Eko-
logicznej Natura 2000 „Jaroszowiec”. Krzewy i  drzewa 
ozdobne, a  nawet owocowe jakie rosną tam, na  skraju 
rezerwatu w  sosnowym borze, tuż przy linii kolejowej 
w  Jaroszowcu, to  pozostałość po  ośrodku wypoczynko-
wym PKP, jaki tu  funkcjonował przez kilkadziesiąt lat. 
Jego lokalizacja nie była przypadkowa. Z  uwagi na  uni-
kalny mikroklimat, właśnie w  Jaroszowcu powstało 
w 1934 roku sanatorium leczące gruźlicę.

PARK KRAJOBRAZOWY 
ORLICH GNIAZD

a  gdzie wyemigrowała jego rodzina. To  właśnie w  tym 
poemacie- „Dwie ojczyzny”, Wiktoryn Zieliński użył 
słów „szlak orlich gniazd”, które są  używane do  dziś 
w celu określenia tego wspaniałego krajobrazu, zespołu 
ruin zamków i  strażnic. Wiktoryn Zielinski – powsta-
niec z 1863 roku, lirnik ziemi częstochowskiej (dawniej-
-poeta liryczny, wędrowny bajarz ludowy na  Ukrainie 
i  Białorusi). W  dzieciństwie słyszał wiele opowieści 
o rodowej wsi Sygontce, położonej wśród jurajskich skał. 
Ze  szczególnym upodobaniem organizował wycieczki 
krajoznawcze do  ruin zamków. Przebywając w  Zło-
tym Potoku w  posiadłościach Zygmunta Krasińskiego, 
z którym zaprzyjaźnił się w latach młodości, wiele spa-
cerował po złotopotockim parku, po wsiach i bukowych 
lasach doliny Warty i Wiercicy. To czym się zachwycał, 
porównywał z  widokami bliskiej mu  również Ukrainy. 
Na podstawie tych doznań powstał ów poemat- „ Dwie 
ojczyzny „:

Krasna ziemia zadnieprzańska
nocną porą pośród gwiazd
Lecz piękniejsza nadwarciańska
ze swym szlakiem orlich gniazd...

Powiat olkuski jest częścią Jury Krakowsko- Częstochow-
skiej, a  od  1975 roku, w  wyniku zmian administracyj-
nych znalazł się w  województwie katowickim. Wielkie 
starania o  zabiegi przyrodników o  ochronę tej wyżyny 
ziściły się w  1956 roku, kiedy to  utworzono Ojcowski 
Park Narodowy. Obejmował on wtedy znikomy wycinek 
Jury. Pozostała część wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej 
(bo  i  tak ją  również się nazywa) ulegała dalszym proce-
som niszczenia przyrody i krajobrazu. Po ponad dwudzie-
stoletnich staraniach przyrodników i  architektów kra-
jobrazu, 5  stycznia 1978 roku objęto ochroną następny 
wycinek Jury z  części Wieluńskiej, powołując uchwałą 
Wojewódzkich Rad Narodowych w  Katowicach, Opolu 
i  Łodzi Załęczański Park Krajobrazowy obejmuje tereny 
leżące w  zakolu rzeki Warty, tzw. Łuk Załęczański. 
Dwa lata później- 20  czerwca 1980 roku uchwałą WRN 
w Katowicach powołano Zespół Jurajskich Parków Kra-
jobrazowych województwa katowickiego. 2  grudnia 
1981 roku powołano ZJPK województwa krakowskiego, 
a  17  czerwca 1982 roku ZJPK woj. Częstochowskiego. 
Ogółem powierzchnia tych trzech parków wynosiła 
ponad 240 tyś. ha, z  tego Parki Krajobrazowe stanowią 
ponad 102 tyś. ha, a tzw. „otulina”, czyli Obszar Chronio-
nego Krajobrazu- 142 tyś. ha. W  skład Zespołu Parków 
Krajobrazowych wchodzą następujące parki: Bielańsko- 
Tyniecki, Dłubniański, Rudniański, Tenczynki, Stawki, 
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Rezerwat „Pazurek” to  jeden z nielicz-
nych zachowanych fragmentów pra-
dawnej puszczy jaka przed wiekami 
otaczała Olkusz. Co  ciekawe, istnienie 
tych ogromnych niegdyś, naturalnych 
lasów zostało odnotowane w  źródłach 
historycznych. W  dokumencie z  1327 
roku wspomina się o Adamie i jego synu 
Bracieju z  Chrząstowic, którzy otrzy-
mali zezwolenie królewskie na  karczu-
nek sąsiedniego lasu zwanego Chme-
low, czyli Chmielowiec lub Chmielów, 
w  celu lokacji nowej osady. Taka osada 
powstała, a  od  imienia wspomnianego 
Bracieja wzięła nazwę Braciejówka. 
W  tym samym dokumencie czytamy, 
że las sięgał …do Jastrabe droki, co można 
przetłumaczyć jako: aż  do  Jastrzębiej 
drogi. Obecnie na  terenie rezerwatu 
znajduje się góra zwana Jastrząbką, któ-
rej nazwa wyraźnie nawiązuje do  opi-
sywanej w  średniowieczu „Jastrzębiej 
drogi”. Góra ta pojawia się także w „Opi-
sie włości pomorzańskiej” spisanej 
w  1534 roku przez Seweryna Bonera, 
starostę rabsztyńskiego. 

„Pierwsze ograniczenia prawne, 
dziś interpretowane jako przepisy 
chroniące przyrodę, pojawiły się już 
na  początku istnienia państwa pol-
skiego. Początkowo miały one jednak 
głównie znaczenie praktyczne – umoż-
liwiały zachowanie na  potrzeby kró-
lów i  innych możnowładców cennych zasobów środo-
wiska przyrodniczego, w tym przede wszystkim grubej 
zwierzyny łownej. Na przestrzeni wieków następowała 
ewolucja w  kierunku prowadzenia ochrony z  pobu-
dek konserwatorskich, estetycznych, historycznych 
i  naukowych. W  XI  wieku Bolesław I  Chrobry ograni-
czył polowania na  bobry. Najstarszym polskim doku-
mentem dotyczącym ograniczenia niekontrolowanego 
wykorzystania zasobów naturalnych jest „Statut Wiśli-
cki” (1347) wprowadzający kary za  wyrąb dębów, oraz 
drzew owocowych w  cudzych lasach. Za  panowania 
Władysława Jagiełły wprowadzono też ograniczenia 
w  wyrębie i  eksporcie drewna cisowego, oraz ustano-
wiono okres ochronny dla zwierzyny łownej trwający 
od  23  kwietnia do  końca żniw. W  1523 roku Zygmunt 
Stary unormował prawnie ochronę tura, żubra, bobra, 
sokoła wędrownego i  łabędzi, a  Stefan Batory w  1578 

roku wydał dekret wprowa-
dzający podczas tarła okresy 
ochronne dla ryb, oraz zakazu-
jący stosowania do  ich połowu 
pewnych typów narzędzi, 
w  tym sieci o  zbyt drobnych 
oczkach.”

Rezerwat „Pazurek” zaska-
kuje wszystkich wielością skal-
nych ostańców. Nagie skały 
wapienne przyjmują tu  zazwy-
czaj kształt stromych skalic, 
wręcz dziwacznych formach, 
a  także wąskich skalnych 
grzbietów zwanych grzę-
dami. Ciekawostką geologiczną 
występującą na  terenie rezer-
watu jest lej krasowy o  śred-
nicy 10  m  i  głębokości 5m. Naj-
większą powierzchnie zajmuje 
tu  oczywiście las bukowy. Lecz 
buków porastających rezerwat 
jest tu  kilka rodzajów: niżowy, 
sudecki, storczykowy. Jest i  las 
jaworowy. Bujna szata roślinna 
sprzyja występowaniu ok. 100 
gatunków zwierząt z  różnych 
grup systematycznych. Spot-
kać tu  można żaby, ropuchy, 
jaszczurkę zwinkę, czy choćby 
padalca, który z  uwagi na  brak 
kończyn, przez wielu jest nie-
słusznie uważany za węża. Jed-

nak w odróżnieniu od niego, ma uszy i ruchome powieki. 
Padalec podlega ochronie, ale w chwili zagrożenia może 
odrzucić swój ogon, który poruszając się jeszcze, odwraca 
uwagę napastnika i  umożliwia ucieczkę jaszczurce. 
Są tu również sarny, dziki, lisy, kuny, borsuki. Jest też ok. 
35  gatunków ptaków, a  wśród nich mysikrólik. To  naj-
mniejszy ptak gniazdowy w  Polsce. Jest też kowalik- 
jeden z  najmniejszych dzięciołów. Aby zwiedzić cały 
rezerwat najlepiej poruszać się wyznaczonym czerwo-
nym szlakiem, który tworzy pętle o długości 5 km, na któ-
rej znajduje się 12  przystanków z  opisem szlaku. Często 
wędrując leśnymi duktami, widzimy na  ich skrzyżowa-
niach wkopane betonowe słupki, o  niewielkiej wysoko-
ści. Są  to  słupki oddziałowe służące do  lepszej orientacji 
w terenie leśnym. Bo trzeba nam wiedzieć, że cały las jest 
podzielony na oddziały. Zwykle w południowo- zachod-
nim narożniku oddziału ustawiony jest taki słupek i stąd 

Przewodnik po rezerwacie

prof. Władysław Szafer
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wiemy, gdzie jesteśmy, gdy nie chodzimy szlakami lub 
zabłądzimy.

W  Polsce działania mające na  celu ochronę przyrody 
podjęto na szerszą skalę dopiero w XX wieku. Po zakoń-
czeniu I wojny światowej, w 1919 roku została powołana 
Państwowa Tymczasowa Komisja Ochrony Przyrody 
przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i  Oświecenia 
Publicznego. Organ ten, w  1926 roku został przekształ-
cony w Państwową Radę Ochrony Przyrody, a 1928 roku 
powstała, z  inicjatywy tejże rady – Liga Ochrony Przy-
rody. Po  zakończeniu I  wojny światowej w  Polsce było 
39  rezerwatów przyrody. W  wyniku działań Państwo-
wej Rady Ochrony Przyrody, oraz jej współpracowni-
ków, w  okresie międzywojennym uchwalono pierwsza 
w Polsce ustawę o ochronie przyrody (1934), utworzono 
4500 pomników przyrody i  180 rezerwatów. Do  1939 
roku powołano też sześć obszarów chronionych nazy-
wanych parkami narodowymi – Białowieski (1932), Pie-
niński (1932), Wielkopolski, Babiogórski i Tatrzański oraz 
Park Narodowy w  Czarnohorze w  Karpatach Wschod-
nich. W  1926 roku na  stanowisko przedstawiciela mini-
stra Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego ds. 
ochrony przyrody został wybrany profesor Władysław 
Szafer (1886- 1970).

Profesor Szafer walczył o  tworzenie parków narodo-
wych, rezerwatów i  pomników przyrody, zachowanie 
flory i  fauny polskiej. Przyczynił się do  powstania m.in. 
Tatrzańskiego, Ojcowskiego, Białowieskiego, i  Święto-
krzyskiego Parku Narodowego. Profesor upowszechnił 
w  kraju stworzoną przez Aleksandra Humboldta ideę 
ochrony drzew pomnikowych, jeszcze przed ogłosze-
niem ustawy o ochronie przyrody z 1934 r., która dopuś-
ciła możliwość ochrony niezwykłych okazów. Profesor 
Szafer kiedyś powiedział, że  „Najgroźniejszym wrogiem 
przyrody jest ludzka głupota i bezmyślność. Nigdy nie złożę 
broni i nigdy nie odłożę pióra by ratować polską przyrodę”. 
I właśnie tej idei poświęcił całe swoje życie. 

Po 1945 roku wielkim sprzymierzeńcem Liga Ochrony 
Przyrody wraz ze  swym miesięcznikiem „Przyroda 
Polska” stały się Lasy Państwowe. Ustawa o  ochronie 
przyrody z  dnia 16  kwietnia 2004 roku ustanowiła 
dziesięć form ochrony przyrody. Poza ochroną gatun-
kową roślin, zwierząt i  grzybów są  to  parki narodowe, 
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chro-
nionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki eko-
logiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumenta-
cyjne i  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Wszystkie 
te  formy ochrony przyrody można znaleźć na  Jurze 
Krakowsko- Częstochowskiej i w Parku Krajobrazowym 
Orlich Gniazd.

Wejscie do jaskini Maciwody. Fot. A. Dobrzański  
(za Epimenides)

Zjazd do jaskini. Fot. A. Dobrzański (za Epimenides)

Sala Chwiejna. Fot. A. Dobrzański (za Epimenides)
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Jaskinie
Najbardziej charakterystycznym i dominującym akcen-
tem krajobrazu Parku Orlich Gniazd są  białe, jurajskie 
skały wapienne. Drugą charakterystyczną cechą kra-
sowego krajobrazu jurajskiego są  liczne jaskinie. Na ok. 
1500 znanych obecnie w  Polsce jaskiń, na  wyżynie 
Krakowskiej znajduje się ponad 800, a w samym Parku 
Orlich Gniazd ok. 400. Najwięcej koło Strzegowej, 
Smolenia Niegowej. Najdłuższa w  Parku jest „Jaski-
nia Koralowa” w  Sokolich Górach (ok. 380 m). Nato-
miast najgłębszą na  całej wyżynie jest „Januszkowa 
Szczelina” k/  Rabsztyna (57  m,  dł. 180). Jaskinia została 
odkryta 22  listopada 1970 r.  przez H.  Imiałka, A.  Kuliga 
i J. Szarka którzy osiągnęli poziom -39 m. Znane obecnie 
dno jaskini osiągnięto 16  stycznia 1972 r.  Jego zdobyw-
cami byli Jerzy Górnik, Tadeusz Kisielowski i  Z.  Rysie-
cki. Do jaskini najlepiej dojść od drogi Olkusz-Wolbrom. 
Idąc od  strony Olkusza mijamy tory kolejowe za  Rab-
sztynem i  odgałęzienie drogi do  Troksa, po  czym skrę-
camy w prawo w leśny dukt. Na skrzyżowaniu leśnych 
duktów kierujmy się w  prawo. Ten dukt prowadzi już 
u podnóża Januszkowej Góry, gdzie prawie u jej szczytu 
znajduje się wejście.

Do równie ciekawych zalicza się tez jaskinię Mąciwody 
w  Kluczach (dł. 195 m,  gł. 23  m). Usytuowana nieopodal 
skały zwanej „Piecki”. Jaskinia ma pionowe rozwinięcie, 
a  wejście do  niej znajduje się w  jednej ze  studni w  Klu-
czach, zatem wejście tam wymaga użycia lin i  specjali-
stycznego sprzętu. Ponad to fakt znajdowania się studni 
na  prywatnej posesji wymusza uzyskanie zgody gospo-
darza. Do  wewnątrz jaskini prowadzi ocembrowana 
studnia, która na głębokości 5 m przechodzi w naturalną 
próżnię krasową. Dno położone na głębokości 19 metrów 
znajduje się już pod wodą. Próżnia o dnie wypełnionym 
wodą (płynącą w  kierunku południowo-wschodnim) 
po  kilku metrach tworzy syfon, w  którego najniższym 
punkcie jaskinia osiąga swą maksymalną głębokość, 
wynoszącą 22 m. Na wysokości 5 m nad dnem prowadzi 
w  głąb skały wąski korytarz, z  którego przez niewielki 
próg osiągamy szczelinę o  znacznej wysokości. Docho-
dzimy nią do obszernej sali- „Sala Chwiejna”, o dnie wzno-
szącym się do  góry, zasłanym piaskiem Z  sali odchodzą 
korytarze w  kierunku północnym i  wschodnim. Szata 
naciekowa występuje w  sali (polewy i  stalagmity) oraz 
w  niewielkich fragmentach studni wejściowej. Dno 
jaskini pokrywa rumosz skalny, głazy i piasek. 

Plan J. Mąciwody. Rys. Epimenides.
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Jaskinia została odkryta już w latach 
pięćdziesiątych podczas drążenia 
studni. Wówczas zawalono gruzem 
ciąg północno-zachodni. W  1975 wia-
domość o  jaskini dotarła do  M.  Bed-
narka, który 10 listopada wraz z J. Zyg-
muntem zwiedził wstępne partie 
jaskini. 29 maja 1976 r., grupa grotoła-
zów w składzie: W. Bochenek, S. Kacz-
marczyk, M. Kordeusz i I. Węgrzynow-
ski odkryła dalsze, aktualnie znane 
partie. W  syfonie były przeprowa-
dzone w  roku 1976 dwa nurkowania 
(W. Bochenek, G. Kapusta i A. Ociepka), 
jednak nie przyniosły one spodzie-
wanych rezultatów. Ostatnie odkrycia miały miejsce 
po  1986 roku. Było to  odkrycie 10  m  korytarzyka łączą-
cego studnie wejściową od poziomu -12 z boczną odnogą. 

Warto również wspomnieć o  „Wiercicy”- jaskini koło 
Złotego Potoku (gł. 31  m.  dł. 220m), w  której znaleziono 
kompletny szkielet niedźwiedzie jaskiniowego. Tam też 
znajdują sie źródła krasowe zwane wywierzyskami. Naj-
większe z nich to źródło rzeki Wiercicy (źródło Zygmunta 
i Elżbiety). W śród wielu swój urok ma też źródło Centurii 
w Hutka- Kankach, źródło Kaczenicy w Domaniewicach, 
czy Czarnej Przemszy w Bzowie.

Niewątpliwie do  najważniejszych elementów kra-
jobrazu w  Parku Orlich Gniazd należy zaliczyć duże 
obszary piaszczyste (32  km. kw.) Pustyni Błędowskiej. 
Znajduje się ona w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicz-
nej Natura 2000, której głównym celem funkcjonowa-
nia jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk 
roślin i  zwierząt, uważanych za  cenne dla dziedzictwa 
przyrodniczego Europy. Projekt realizowany przez 3 lata 
(2011- 2014) został zakończony, a  teren Pustyni Błędow-
skiej udostępniony turystom.

Ogólnie pojęta ochrona środowiska naturalnego, dba-
nie o  miejsca unikatowe, enklawy przyrody, sprzyjają 
właśnie rozwojowi turystyki. A warto wiedzieć, że ruch 
turystyczny w powiecie olkuskim posiada głębokie trady-
cje. To w Olkuszu już w 1911 roku zostało zorganizowane 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Jego założycielami 
byli: Antoni Minkiewicz, Jan Jarno, Jan Osmołowski, 
Zofia i  Jan Okrajnowie i  Regina i  Kazimierz Tacikowscy, 
a pierwsza siedzibą była „Resursa Obywatelska”, w której 
skupione było ówczesne życie kulturalne Olkusza. Przed 
wojną zarząd miejski w  Sosnowcu zbudował budynek 
dla koloni letnich, w Jaroszowcu w budynku sanatorium 
czasowo przebywali harcerze, w Cieślinie wybudowano 
Dom Turystyczny, a w Bydlinie w 1938 roku prowadzone 

było przez Polskie Towarzystwo 
Turystyczne schronisko na 25 miejsc. 
Od  ok. 1933 roku Ojców był trakto-
wany jako popularny kurort- uzdro-
wisko. A  wszystko to  dzięki pasji 
i ciężkiej pracy nieraz niewielu ludzi. 
Ludzi, którzy umiłowali przyrodę, 
widzieli to  piękno zawarte w  niej 
i postanowili o to piękno zadbać. Być 
może bez ich zapału nasz region nie 
byłby postrzegany jako unikatowy 
w skali kraju, a nawet Europy. 

Z pomysłem utworzenia na obsza-
rze Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej parku krajobrazowego wystą-

pił w  1948 r.  dr  Zygmunt Novák. Kierował on  pracami 
zmierzającymi do  zagospodarowania terenu Jury. Efek-
tem koncepcji planistycznych było powstanie w  latach 
50. i  60. szeregu rezerwatów przyrody. Parki krajobra-
zowe powstały dopiero w latach 1980-1982. Ich głównym 
celem była ochrona przyrody i kultury Jury w powiąza-
niu z racjonalnym wykorzystaniem dla potrzeb społecz-
nych i turystycznych. 

Zygmunt Novak urodził się 11  lipca 1897 roku w dwo-
rze w pobliskiej Tarnawie (gm.Trzyciąż). Był synem Mie-
czysława, dzierżawcy folwarku Tarnawa należącego 
do majoratu Imbramowickiego. Odebrał staranne wycho-
wanie w  rodzinnym dworze. Uczył się w  Carsko- Kró-
lewskiej I-ej  Wyższej Szkole Realnej w  Krakowie (dziś 
V  LO  im  Witkacego). Ukończył Politechnikę we  Lwowie 
w  1924 roku uzyskując tytuł: „inżyniera architektury”. 
Po  studiach pracował w  Warszawie, a  następnie prze-
niósł się do  Olkusza, gdzie pracował jako architekt sta-
rostwa jędrzejowskiego i  olkuskiego. Brał udział w  woj-
nie polsko- bolszewickiej (1919-20), a także w tej ostatniej 
(1939-45), gdzie był dowódcą załogi wojskowej dworca 
kolejowego w  Sosnowcu. Tam ich oddział został rozbity, 
a on przedostał się do Olkusza, a potem do rodzinnej Tar-
nawy. Po  wojnie rozpoczął pracę na  wydziale architek-
tury AGH w  Krakowie, później Politechnice. Ale od  ok. 
1948 roku szczególnie bliżej zajął się krajobrazem Jury 
Krakowsko- Częstochowskiej. W  1956 roku podczas 
Krajowego Zjazdu Państwowej Rady Ochrony Przyrody 
zaprezentował ideę Jurajskich Parków Krajobrazowych. 
Była to pierwsza tego typu koncepcja w Polsce. Następnie 
kierował pracami nad „koncepcją systemu parków kra-
jobrazowych w  Polsce południowej”. Nie dane mu  było 
jednak doczekać realizacji swoich zamierzeń. Zmarł 
15 czerwca 1972 roku w Krakowie. Zgodnie ze swoją wolą 
został pochowany w  Imbramowicach. Na  zawsze zosta-

Zygmunt Novak. Fot. Ilkusjana nr 7
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nie zapamiętany jako twórca krakowskiej szkoły archi-
tektury krajobrazu. 

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 
roku ustanowiła dziesięć form ochrony przyrody. 
Poza ochroną gatunkową roślin, zwierząt i  grzybów 
są  to  parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki kra-
jobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary 
Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, 
stanowiska dokumentacyjne i  zespoły przyrodniczo-
-krajobrazowe.

Pomniki Przyrody  
Gminy Klucze.
Dziesięć lat temu Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przy-
rody działające w szkole podstawowej w Kluczach, przy 
współudziale Gminnego Centrum Informacji wydało 
folder traktujący o  ochronie przyrody, a  w  szczegól-
ności przedstawiający „Pomniki Przyrody Gminy Klu-
cze”- bo  taki jest jego tytuł. Powyższa publikacja została 
wydana w  ramach projektu „Nie siedź w  domu, wyjdź 
i  posadź drzewo”. Spacerując po  naszych lasach mijamy 
tysiące drzew, ale wśród nich są  też drzewa niezwykłe, 
tzw. „pomniki przyrody”. W samych Kluczach jest ich sie-
dem. Czy coś o nich wiemy, gdzie rosną. Z pomocą przyszli 
nam młodzi sympatycy przyrody wydając tą publikację. 
Oto jej fragmenty i niektóre zdjęcia tam prezentowane. 

„Miejcie szacunek dla drzewa, które jest jednym wiel-
kim cudem i  które dla naszych przodków było rzeczą 
świętą. Wrogi stosunek do  drzewa jest cechą narodu 
o małej wartości i cechą człowieka nikczemnego”. 

Aleksander von Humboldt

Twórcą pojęcia „pomnik przyrody” jest Aleksander von 
Humboldt- niemiecki przyrodnik, podróżnik i  geograf. 
Jako jeden z  pierwszych zwrócił uwagę na  konieczność 
ochrony przyrody, a  terminu „pomnik przyrody” użył 
pod wpływem niezapomnianego wrażenia, jakie na nim 
wywarły olbrzymie, sędziwe drzewa oglądane w  Ame-
ryce Południowej podczas podróży w latach 1799-1804.

Pomnikami przyrody w  Polsce są  pojedyncze twory 
przyrody żywej i nieożywionej, lub ich skupiska o szcze-
gólnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 
historycznej lub krajobrazowej, oraz odznaczające się 
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je  wśród 
innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy 
gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, 
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaski-
nie. 

Na  terenach nie zabudowanych, jeżeli nie stanowi 
to  zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące 
pomniki przyrody podlegają ochronie, aż do ich samoist-
nego, całkowitego rozpadu. Również i  na  terenie gminy 
Klucze znajdują się pomniki przyrody. Są  nimi zarówno 
drzewa, ale również wapienne ostańce. Oto one: (nazwa, 
park, lokalizacja, data ustanowienia ochrony)
1. Lipa szerokolistna- otulina- Rodaki, ul  Wiejska. Data 

ochrony od 31.01.2002 r.
2. Buk pospolity- Orlich Gniazd- Klucze, pod Pożogami- 

od 31.01.2002 r.
3. Buk pospolity- Orlich Gniazd- Klucze, pod Pożogami- 

od 31.01.2002 r.
4. Buk pospolity- Orlich Gniazd- Klucze, pod Pożogami- 

od 31.01.2002 r.
5. Ostańce skalne- Orlich Gniazd- Jaroszowiec, nad 

kopalnią- od 13.04.2004 r.
6. Buk zwyczajny- Orlich Gniazd- Jaroszowiec, nad 

kopalnią- 31.01.2002 r.
7. Ostańce skalne- Orlich Gniazd- Klucze, góra Piecki- 

od 13.04.2004 r.
8. Ostańce skalne- Orlich Gniazd- Klucze, góra Maśnica- 

od 13.04.2004 r.
9. Ostańce skalne- Orlich Gniazd- Klucze, góra Winnica- 

od 13.04.2004 r.
10. Ostańce skalne- Orlich Gniazd- Klucze, góra Szczypy- 

od 13.04.2004 r.
11. Buk pospolity- otulina- Klucze, nad stawem Czerwo-

nym- od 31.01.2002 r.
12. Buk pospolity- otulina- Klucze, nad stawem Czerwo-

nym- od 31.01.2002 r.
13. Buk pospolity- otulina- Klucze, nad stawem Czerwo-

nym- od 31.01.2002 r.
14. Buk pospolity- otulina- Klucze, Dołki- od 31.01.2002 r.

Do listy kolejnych pomników przyrody w gminie Klu-
cze dopisać można Buka w  Golczowicach o  obwodzie 
pnia 317 cm  i  ostaniec skalny znajdujący się nieopodal. 
Również i  w  Chechle na  miejscowym cmentarzu rośnie 
ponoć od 350 lat sędziwa lipa. 

Do miana „pomnika przyrody” na terenie naszej gminy 
niewątpliwie pretenduje „Dąb Pamięci Jana Pawła II”- prze-
kazany przez burmistrza Wadowic dla Szkoły Podstawo-
wej Kluczach. Historia „Wadowickich Dębów Pamięci Jana 
Pawła II” narodziła się 18 maja 2005r., w dniu 85 urodzin 
Karola Wojtyły. Na wadowickim rynku spotkało się wów-
czas pięć tysięcy uczniów szkół noszących imię Jana Pawła 
II. Było to ogólnopolskie spotkanie Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II  pod patronatem J.  E.  Ks. Kardynała Franciszka 
Macharskiego. „Dąb Pamięci Jana Pawła II” rosnący przy 
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Buk zwyczajny  
– poz. 2 na liście zabytków przyrody

Buk zwyczajny  
– poz. 4 na liście zabytków przyrody

Klucze – skała Piecki – poz. 7 na liście zabytków przyrody Skałki – Klucze Szczypy – poz. 10 na liście zabytków 
przyrody

Buk – Nad kop. Jaroszowiec
– poz. 6 na liście zabytków przyrody

Skałki – Nad kop. Jaroszowiec
- poz. 5 na liście zabytków przyrody

Buk – Klucze Staw Czerwony  
– poz. 12 na liście zabytków przyrody
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kluczewskiej szkole podstawowej wyrósł z żołędzi pocho-
dzących z  dębu rosnącego w  kącie ogrodu po  sąsiedzku 
z kamienicą, w której mieszkał Wojtyła z rodzicami. Miej-
scowa legenda głosi, że pod nim kopał piłkę mały Karol. 
Spod niego to  zebrano żołędzie, wyhodowano kilka-
set sadzonek, popracowano nad uzyskaniem materiału 
genetycznego na kolejne i o  ich poświęcenie poproszono 
ówczesnego metropolitę krakowskiego. Każda sadzonka 
posiada stosowny certyfikat z nadanym kolejnym nume-
rem. Dąb z certyfikatem nr 356 rośnie od 2006 roku przed 
Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kluczach. 

Dzień Drzewa.
10  października w  Polsce jest obchodzony jako „Dzień 
Drzewa” W  2003 roku „Dzień Drzewa” obchodzono 
w  Polsce po  raz pierwszy pod hasłem; „ Dość słów, 
niech rosną drzewa” sadząc 1500 drzew na małopolskim 
odcinku szlaku Greenways (Kraków- Morawy- Wiedeń). 
W 2004 roku inicjatywa obchodów Dnia Drzewa została 
poszerzona o małopolski odcinek szlaku Bursztynowego, 
oraz region Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Na  tere-
nie Jury posadzonych zostało 2500 drzew w  gminach 
Klucze i Alwernia, oraz miejscowościach: Mników, Smar-
dzowice, Zabierzów, Kraków. Drzewa owocowe sadzili 
także członkowie stowarzyszenia „Środowisko i My”, oraz 
mieszkańcy gminy Wielka Wieś, pragnący w ten sposób 
zapoczątkować odbudowę sadów ze  „starymi” odmia-
nami drzew owocowych. Na  szlaku Bursztynowym, 
od  granicy polsko- słowackiej po  Kraków kilkaset dzieci 
i przedstawiciele organizacji pozarządowych i  lokalnych 
samorządów posadziło 1500 jarzębin.

Co  można zrobić? Zwróć uwagę na  drzewa rosnące 
w  twoim otoczeniu, szczególnie na  gatunki ginące, oraz 
wyróżniające się w otoczeniu swoim wyglądem, położe-

niem, historią. By drzewo zostało „pomnikiem przyrody” 
złóż wniosek do  swojego Urzędu Gminy podając lokali-
zację i motywy, jakimi kierowano się składając ów wnio-
sek. Motywem do  podejmowania ochrony pomnikowej 
są najczęściej okazałe rozmiary drzewa, a zwłaszcza gru-
bość jego pnia na wysokości 1,3 m. Wielkość drzewa jest 
tylko jednym z  powodów objęcia drzewa ochroną. Jeśli 
drzewo wyróżnia się z  otoczenia np. ciekawym kształ-
tem, stoi w interesującym, często odwiedzanym miejscu, 
to  również można uznać je  za  pomnik przyrody, mimo 
mniejszych rozmiarów. A  oto przykładowe wymiary- 
gatunek, obwód: brzoza brodawkowata, klon zwyczajny, 
osika, wiąz szypułkowy, górski, polny- 220 cm. Brzoza 
omszona- 190, buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy, jodła 
lipa, modrzew, sosna zwyczajna, świerk, wierzba biała- 
310, czeremch, czereśnia, głóg, jabłoń, leszczyna- 100, dąb 
szypułkowy, topola biała i czarna- 380, grab- 200, grusza, 
klon polny, jarząb pospolity- 160, jesion jawor- 250 cm. 

Od wielu lat gmina Klucze uczestniczy w działaniach 
na  rzecz środowiska naturalnego. Działania te  skupiają 
się głównie wokół palcówek oświatowych i  służą eduka-
cji ekologicznej społeczeństwa. […] W celu efektywności 
działań powołano w  7  szkołach podstawowych gminy 
Ekologiczne Kluby Europejskie, które wspólnie podejmują 
działania proekologiczne.[…] Co roku sadzone są drzewa 
ze  szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych. 
Sadzenie drzew przy szkołach sprzyja tworzeniu ostoi dla 
ptaków, gdzie wiesza się budki lęgowe i jesienią karmniki. 

„…bo trzeba pokochać swój najmniejszy skrawek ziemi, 
tak po prostu, na co dzień…”

Mira Stanisławska-Meysztowicz, Fundacja Nasza Ziemia

opracował Dziatłowicz Janusz

Certyfikat wadowickiego debu „Dąb Pamięci Jana Pawła II” przed SP w Kluczach
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ANDRZEJ KRAWCZYK

Po  fabryce papieru w  Kluczach, tej dawnej, pozostały 
już tylko wspomnienia. Ale nie o  niej, a  o  jej dawnym 
właścicielu- Stanisławie Szwarcsztajnie chciałbym przy-
pomnieć.

W 1918 roku akcjonariusze „Towarzystwa Aukcyjnego” 
Kluczewskiem Fabryki Papieru- czyli dzieci Ludwika 
Mauve postanawiają sprzedać fabrykę. Nabywa 
ją w 1919 roku Stanisław Szwarcsztejn. Jest on zdolnym, 
młodym przemysłowcem. Miał wtedy zaledwie 20  lat. 
Nie stanowiło to  jednak żadnej przeszkody w  zarządza-
niu fabryką. W  1920 roku sprowadził z  Rosji równie 
zdolnego fachowca- papiernika Stanisława Jabłońskiego 
i powierzył mu rolę dyrektora naczelnego. Sam coraz rza-
dziej przyjeżdża do  Klucz, gdyż jest pochłonięty swymi 
pasjami – a były to polowania i  rajdy samochodowe. 

Polował  z  możnymi np. w  dobrach Potockich, ale też 
tu  nad Białą Przemszą, z  nieodłącznym pomocnikiem, 
którym był Krawczyk Stanisław z Chechła- zwany Afryk. 
Ten Afryk wspominał jak to pewnego razu Szwarcsztaj-
nowi zapachniały ziemniaki pieczone w ognisku i wymie-
nił z pastuchami swoje kanapki z szynką na te specjały.

A na rajdy samochodowe Szwarcsztain jeździł ze swoim 
mechanikiem – Wacławem Kaszą z Klucz, który dbał o to  
aby „konie” zaklęte w motorze samochodu dawały z sie-
bie wszystko, a nawet więcej niż to założyli ich konstruk-
torzy. Kasza wspominał jak Szwarsztajn nie „wyrobił się” 
w  Kluczach na  skrzyżowaniu i  wylądował w  pobliskim 
ogródku.

Poniżej przytaczam artykuł Agnieszki Wraga traktu-
jący o  samochodowym sporcie w  Polsce przedwojennej 
i udziale w rajdach samochodowych naszego bohatera.

„Za początek polskiego sportu samochodowego uznaje 
się datę 18  V  1907 r.  Wtedy to, na  zebraniu w  warszaw-
skim hotelu „ Brystol”, powołano do  życia organizację 
zrzeszającą fanów automobilizmu – było to  Towarzy-
stwo Automobilistów Królestwa Polskiego, afiliowane 
przy Carskim Klubie Automobilowym w  Petersburgu. 
Powstanie TAKP otworzyło drogę do  tworzenia organi-
zacji automobilowych na ziemiach należących do innych 
zaborców Polski. Z datą 1 II 1908 r. powstał Galicyjski Klub 
Automobilowy, działający na  terenie Lwowa i Krakowa, 
afiliowany przy Austriackim Klubie Automobilowym 
w  Wiedniu. Już w  1918 r.  TAKP podejmowało starania 
utworzenia nowej organizacji zrzeszającej miłośników 
motoryzacji z całej Polski.

W  styczniu 1921 r.  utworzony i  zaakceptowany został 
statut nowego stowarzyszenia. Do  największych osiąg-
nięć nowo powołanego Automobilklubu Polskiego nale-
żało zorganizowanie już w 1921 r. Rajdu Samochodowego, 
który z czasem przekształcił się w Międzynarodowy Rajd 
Samochodowy, aby ostatecznie w  1960 r.  zmienić swoją 
nazwę na  Rajd Polski. Jest to  drugi po  Rajdzie Monte 
Carlo najstarszy rajd samochodowy na świecie. Na trasę 
liczącą około 600 km, prowadzącą z Warszawy do Biało-
wieży i z powrotem do stolicy Polski, wystartowało zale-
dwie 6-ciu zawodników. 

Sarcsztajn na trasie VI Rajdu, czerwiec 1927.
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Z roku na rok Rajd Polski stawał się coraz trudniejszy: 
w 1923 r.  jego trasa wynosiła już 2500 km. W roku kolej-
nym trasa liczyła aż  3700 km. W  dniach 5-10  VI  1927 
r.  AP  po  raz pierwszy zorganizował międzynarodowy 
rajd. Wówczas najlepszym polskim automobilistą był 
Stanisław Szwarcsztajn jadący na  Austro – Dajmlerze. 
Zawodnik ten już rok później pobił polski rekord pręd-
kości osiągając 148,5  km/h.  Wtedy to  walczyło na  trasie 
liczącej 2403 km 24 załogi. Trasa rajdu przebiegała przez 
Warszawę, Bydgoszcz, Gdynię, Poznań, Katowice, Zako-
pane i  Lwów.

Kolejny sezon (1928) był wyjątkowy z kilku powodów. 
W związku z przeprowadzaną bardzo dużą ilością zawo-
dów automobilowych na  terenie Polski postanowiono 
zorganizować Mistrzostwa Polski. Ponadto, od  tego 
samego roku przyznawany był zaszczytny tytuł członka 
Elity Polskich Jeźdźców Samochodowych. Wyróżnie-
nie to  w  okresie międzywojennym zdobyło zaledwie 
11  zawodników, którzy spełniali szczególne warunki 
określone statutem specjalnej komisji AP. Do  1931 
r.  członkami Elity zostali: hrabia Karol Raczyński, Hen-

ryk Liefeldt, Paweł Bitschan, Janusz Regulski, Wilhelm 
Ripper (ojciec Jana Rippera), hrabia Maurycy Potocki, 
hrabia Adam Potocki, Stanisław Szwarcsztajn, Jan Rip-
per i  Jerzy Widawski, a  w  1938 r.  Jako ostatni dołączył 
do tego zacnego grona Witold Rychter.

W VIII sezonie rajdowym AP w 1929 r. trasa rajdu roz-
poczynała się w  Warszawie i  biegła dalej przez Lwów, 
Nowy Sącz, Opawę, Pragę, Poznań, Gdynię, Grudziądz 
do Warszawy. Liczyła  3146 km. Startowało 25 samocho-
dów. Zwyciężył Adam hrabia Potocki na Austri – Daimle-
rze, a drugi był Stanisław Szwarcsztajn na Bugatti. 

W  1938 r.  do  rywalizacji przystąpiły 63  załogi. Trasa 
liczyła 3815 km  ze  startem w  Warszawie  i  dalej przez 
Białystok, Grodno, Wilno, Nieśwież, Białowieżę, War-
szawę, Lwów, Stryj, Zakopane, Katowice, Łódź, War-
szwę, Poznań, Chjnice, Gdynię, Grudziądz do Warszawy. 
Rajd ten był największym w historii Międzynarodowym 
Rajdem AP, o  zmienionej nazwie – Grand Prix Polski.  
Najlepszym okazał się Jan Ripper na  Fiacie 1100, a  Sta-
nisław Szwarcsztajn był drugi na  Lancia-Aprilia. Nieba-
wem wojna położyła kres rozwojowi polskiego moto-
sportu. Tyle Agnieszka Wraga.    
 

PS 
Stanisław Szwarcsztajn urodził się 28.II.1899 r  w  Pol-
sce. Rodzice Maurycy i  Leokadja z  domu Zabłudowska. 
Po  drugiej wojnie światowej przebywał w  Brazylii. Nie 
wiadomo nic o  miejscu i  dacie jego zgonu. W  sieci jest 
jego kilka zdjęć, które prezentujemy.

Po przejażdżce  na trasie Warszawa-Klucze w Harley 
Davidson. Od lewej: kierowca, Plotnikoff w przyczepie,  
co wyjaśniają  jego czyste spodnie i Szwarcsztajn

S. Szwarcsztajn w karykaturze

Na terenie fabrycznym córki (?) Szwarcsztajna.
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152 km/h

„Przegląd Sportowy” z  1929 roku obszernie opisywał 
przebieg Automobilowych Mistrzostw Polski, a w nume-
rze z 31 sierpnia tak pisał o wyścigach i ich uczestnikach: 

„Po raz pierwszy w roku bieżącym zawody tytuł auto-
mobilowego mistrza Polski przybrały charakter praw-
dziwej konkurencji. Stało się to  na  skutek powiększenia 
liczby kierowców polskich posiadających specjalne wozy 
sportowe i  wyścigowe, którzy zawiązali między sobą 
od  samego początku tegorocznego sezony niesłychanie 
pasjonującą walkę o pierwszeństwo.

Począwszy od  wyścigu płaskiego w  Łodzi, który roze-
grany został 12  maja niespodzianki i  sensacje sypały się 
jak z rogu obfitości. Wbrew wszelkim przewidywaniom, 
które typowały na  zwycięzcę niepokonanego dotąd 
w  biegach płaskich inż. Liefeldta, w  wyścigu łódzkim 
zwyciężył Stanisław Szwarcsztein, osiągając doskonałą 
przeciętną szybkość 152 km/h. Drugie miejsce na znacz-
nie słabszym samochodzie zajął młody Jan Ripper, 
a trzeci był Edward Zawidowski. 

Drugą imprezą liczącą się do  mistrzostwa był wyścig 
górski na  Krzyżówce pod Krynicą rozegrany w  dniu 
2.czerwca. Tu  poczuł się w  swoim żywiole Jan Ripper, 
który nie ma  u  nas równego sobie kierowcy w  jeździe 
górskiej i  wygrał wyścig z  przewagą 11  sekund nad Lie-
feldtem. Z  pozostałych pretendentów do  mistrzostwa 
nie startował Zawidowski, który uległ poważnemu 
wypadkowi, wywracając się do  góry kołami na  zakrę-
cie podczas treningu. Fakt ten podziałał bardzo ujemnie 
na  Szwarcszteina, który jechał w  wyścigu na  identycz-
nym samochodzie uzyskując trzecie miejsce. Od  tego 
czasu datuje się ogólny spadek formy u Szwarcszteina. […]

Następna rozgrywka o  mistrzostwo nastąpiła w  dniu 
11 sierpnia podczas Międzynarodowego Wyścigu Tatrzań-
skiego. W  wyścigu górskim znowu triumfował Ripper, 
któremu w dodatku na rękę była w tym dniu niepogoda. 
Pobił bezkonkurencyjnie Liefeldta i Szwarcszteina. Zawi-
dowski klasyfikował się na bardzo słabym miejscu. Tym 
większą niespodziankę stanowiło zatem olśniewające 
zwycięstwo Zawidowskiego w  rozegranym 25  sierpnia 

międzynarodowym wyścigu płaskim we Lwowie. Młody 
kierowca wykazał w pełni tam swój wielki talent osiąga-
jąc również przeciętna szybkość 152 km/h.  Drugie miej-
sce zajął Ripper, a trzecie Szwarcsztein. 

Wyścig lwowski był ostatnią imprezą wchodzącą 
w skład zawodów o Mistrzostwo Polski. Po zsumowaniu 
punktów okazało się, że najlepszym kierowcą jest Jan Rip-
per, który ze wszystkich imprez w tym roku wyniósł dwa 
pierwsze miejsca, dwa drugie i  jedno czwarte, otrzymu-
jąc w sumie 10 pkt. Drugi w ostatecznej klasyfikacji jest 
Stanisław Szwarcsztein z 12 punktami, trzeci Zawidow-
ski z 18 punktami i czwarty Liefeldt z 29 punktami. W ten 
sposób mistrzem polski na  rok 1929 będzie Jan Ripper, 
co  zatwierdzone zostanie oficjalnie dopiero w  grudniu 
na dorocznym zjeździe polskich klubów automobilowych. 

 W dalszej części artykułu pada wiele pochlebstw pod 
adresem automobilowego mistrza polski. Redaktor „Prze-
glądu Sportowego”- Marcjan Krynicki pisze dalej również 
o wicemistrzu Polski: 

Najpoważniejszym konkurentem Rippera do  tytułu 
mistrza był sympatyczny Stanisław Szwarcsztein, 
ceniony przez wszystkich za swego prawdziwego ducha 
sportowego. Przegrał on  tylko skutkiem spadku formy 
w drugim wyścigu co nie pozwoliło na zabłyśnięcie peł-
nią jego talentu”.[…] 
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NA JURAJSKIM SZLAKU

ELŻBIETA SZATAN

3  lipca w  Gminnej Bibliotece Publicznej w  Kluczach 
odbyła się promocja tomiku poezji „Na Jurajskim Szlaku” 
autorstwa Stanisławy Janickiej z  Klucz, członkini Koła 
Literackiego „Strofy” działającego przy GBP w Kluczach. 
Pani Stanisława ur. się w  Wolbromiu. Lata dzieciństwa 
i  młodości spędziła w  Łobzowie. Od  1988 r.  mieszka 
w  Kluczach. Przez 35  lat pracowała w  służbie zdrowia. 
Cechuje ją  wrażliwość na  piękno otaczającej przyrody, 
które zaowocowało potrzebą pisania wierszy. 

W  spotkaniu uczestniczyli członkowie Koła Lite-
rackiego „Strofy” w  Kluczach, Klubu Pracy Twórczej 
w Olkuszu, oraz znajomi i przyjaciele poetki. Nie zabrakło 
ciepłych słów gratulacji skierowanych przez dyrektora 
GBP do  poetki, która w  swojej twórczości uwidoczniła 
słowa o  szczęściu, nadziei, miłości, tęsknocie. Wrażliwa 
poezja Pani Stanisławy Janickiej zawarta w tomiku Poe-
zji „Na  Jurajskim Szlaku” pokazała iż  jest to  wytrawna 
poetka, doskonale potrafiąca przekazać potężny ładu-
nek emocji zaklęty w  słowo pisane – słowem żywym. 
Na  zakończenie poetka otrzymała gratulacje od  uczest-
ników z  życzeniami „dobrego nastroju oraz zapamięta-
nia że warto chwytać marzenia, które czasami jak motyle 
ulatują daleko”.
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Na jurajskim szlaku

To właśnie było w sierpniu

zupełnie w środku nocy

szum, wicher, brak światła

jak sztorm na północy.

Nie trwało to zbyt długo

lecz skutki były straszne

mnóstwo drzew połamanych

dachy leciały z wiatrem.

Trudno opisać tę chwilę

ogarnąć to wszystko wzrokiem

bo ciemność i przerażenie

zatykało dech w piersi potem.

Dopiero wczesnym rankiem

gdy jasność już nastała

można było zobaczyć

jak hałda gruzu została.

Pomoc szybko przybyła

ciężki sprzęt – mnóstwo osób

ale strat poniesionych

obliczyć nie sposób.

Nawałnica



Jesień w ogrodzie

Nadeszła jesień, owoców mnóstwo

pożółkły liście, robi się pusto

tam w środku ogrodu

kiść winogron się mieni

trzeba szybko zebrać

te skarby jesieni.

W następnym rzędzie

wiszą duże śliwy

które wczesnym rankiem

nalot mają siwy.

Zaś przy małej studni

jabłuszka zwisają

proszą o zerwanie

bo już ciężko mają.

Stanisława Janicka


