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65 LAT GMINY KLUCZE
– CZ. I.

Z  chwilą powstania odrodzonego państwa polskiego 
powiat olkuski wszedł w skład województwa kieleckiego 
utworzonego w 1919 roku. W okresie międzywojennym 
następują stopniowe zmiany w  podziale administracyj-
nym. Powiększa się Olkusz o  sąsiednie wsie z  terenów 
gminy Rabsztyn i  Bolesław. Osada Wolbrom dostaje 
prawa miejskie w 1930 roku.

„W  latach 1939- 1945 przez terem powiatu olkuskiego 
przebiegała granica między Rzeszą Niemiecką a  Gene-
ralną Gubernią. Zachodnia część powiatu olkuskiego 
włączona do  Rzeszy tworzyła powiat olkuski – Kreis 
Ilkenau, należący do  rejencji katowickiej. Powiat ten 
tworzyły gminy Bolesław (z Kluczami i Chechłem), Sław-
ków, część gminy Ogrodzieniec i  Rabsztyn. Wschodnia 
zaś część powiatu olkuskiego włączona do  Generalnej 
Guberni należała do powiatu miechowskiego w dystryk-
cie krakowskim. Były to gminy: Cianowice, Dłużec, Jan-
grot, Kidów, Kroczyce, Minoga, Pilica, Skała, Sułoszowa 
i Żarnowiec.

W 1945 roku dekretem Prezydenta KRN z dnia 7  lipca 
powiat olkuski wyłączono z  województwa kieleckiego 
i  włączono do  krakowskiego. Po  wyzwoleniu obserwuje 
się wzmożone dążenia do  utworzenia nowych gmin 
w Jerzmanowicach, Przegini, Białym Kościele, Imbramo-
wicach i  Kluczach. Nowa władza ludowa uznała argu-
menty niektórych wsi i  z  dniem 1  stycznia 1950 roku 
w powiecie olkuskim utworzono dwie nowe gminy: Klu-
cze i  Przeginia. Klucze wraz z  Chechłem, będące dotąd 
w  granicach administracyjnych gminy Bolesław, stano-
wiły niejako enklawę i  były oddzielone od  Bolesławia 
terenem gminy Rabsztyn.

Powierzchnia gminy Bolesław wynosiła wtedy 184 
km  kwadratowe i  należało do  niej 18  gromad, a  w  1946 
roku zamieszkiwało ją 14,5 tyś. mieszkańców. Przeważały 
tu ziemie piaszczyste, częściowo skaliste, pokryte lasami. 
Dlatego też większość mieszkańców starała się znaleźć 
pracę poza rolnictwem i  to w nielicznych zakładach jak: 
Kopalnia Galmanu w Bolesławiu, Fabryki Papieru i Celu-
lozy w Kluczach i Fabryce Drutu i Gwoździ w Laskach.”

Przynależność do  Gminy Bolesław i  ten niekorzystny 
dla Klucz układ terytorialny już w  latach trzydziestych 
chciano zmienić. W  archiwum kieleckim zachowało się 
pismo starosty powiatu olkuskiego- Czesława Brzostyń-
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skiego z dnia 27 października 1937 roku do Urzędu Woje-
wódzkiego Wydziału Samorządowego w Kielcach, które 
jest uzasadnieniem odmownej decyzji w  sprawie utwo-
rzenia samodzielnej gminy Klucze. 

Czytamy w  nim: „Przedstawiając akta przedmiotowe 
donoszę, że  sprawa utworzenia gminy Klucze poprzez 
wyłączenie tej miejscowości oraz gromady Chechło z obec-
nej gminy Bolesław, następnie wyłączenie gromady Gol-
czowice z  gminy Rabsztyn oraz gromad Rodaki i  Cieślin 
z  gminy Ogrodzieniec- w  obecnych warunkach finanso-
wych i  budżetowych tych gmin jest wysoce nieaktualne. 
Gmina Bolesław aczkolwiek największa z  gmin wiejskich 
w  pow. Olkuskim ma  na  ogół bardzo lichą glebę, a  duże 
nasilenie bezrobotnych w  związku z  unieruchomieniem 
od  szeregu lat kopalń rudy cynkowej i  równoważy swój 
budżet tylko dzięki posiadaniu na  swoim obrębie Fabryki 
Papieru i  Celulozy w  Kluczach. Wyłączenie w  obecnych 
warunkach gromady Klucze z  gminy Bolesław stworzy-
łoby beznadziejny stan w  budżecie gminnym, biorąc jesz-
cze pod uwagę fakt, że  gmina Bolesław w  bieżącym roku 
rozpoczęła w  samym Bolesławiu budowę 7-  mio klasowej 
szkoły powszechnej.

Gminy Ogrodzieniec i  Rabsztyn posiadają od  szeregu 
lat budżety deficytowe, przy czym gmina Ogrodzieniec 
ma także duże bezrobocie w związku ze stagnacją w prze-
myśle. Z czterech zakładów przemysłowych znajdujących 
się na  terenie gminy czynne są  tylko dwa: cementownia 
„Wiek” i cegielnia Braci Pilarskich zatrudniających ok. 300 

Pismo starosty olkuskiego Czesława Brzostowskiego z 1937 r.
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ludzi. Cementownia „Firler” fabryka wyrobów cemen-
towych- azbestowych J.  Jack, które zatrudniały ok. 700 
ludzi, nieczynne są od szeregu lat.

Gmina zaś Rabsztyn pozbawiona przemysłu, przy swo-
jej lichej piaszczystej glebie i  niezamożności mieszkańców 
korzysta z  zasiłków z  budżetu Powiatowego Związku 
Samorządowego w  Olkuszu i  z  Komunalnego Funduszu 
Pożyczkowo- Zapomogowego i  w  ten sposób pokrywając 
swoje niedobory budżetowe.

Dopiero w miarę dalszego pomyślnego rozwoju przemy-
słu i  podniesieniu dochodowości gospodarstw rolnych (…) 
będzie można za parę lat przystąpić do ewentualnej zmiany 
granic wymienionych gmin przez utworzenie nowej gminy 
Klucze. W obecnych warunkach jest to zupełnie niewska-
zane”.

Starosta: Brzostyński.

Dopiero pięć lat po zakończeniu wojny, Klucze stają się 
gminą wiejską z  własną Gminną Radą Narodową. Choć 
starania, jak widać z powyższego pisma trwały kilkana-
ście lat, to dopiero wtedy, w 1950 roku utworzono gminę 
Klucze z  połączenia 7  gromad, należących poprzed-
nio do  różnych gmin. Z  gminy Bolesław włączono gro-
mady Chechło i  Klucze, z  gminy Dłużec gromadę Cie-
ślin, z  gminy Jangrot gromadę Kolbark, oraz z  gminy 
Ogrodzieniec Kwaśniów Dolny i  Górny, a  z  gminy Rab-
sztyn gromadę Golczowice. Wykaz gromad PRL z 1 lipca 
1952 roku prezentuje 187 gromad należących do 15 gmin 
ówczesnego powiatu olkuskiego. W  tym spisie znajduje 
się i  gmina Klucze z  wyżej wymienionymi gromadami. 

Taki stan rzeczy utrzymuje się do końca 1954 roku, kiedy 
to zamiast gmin powstają gromady, a w nich Gromadzkie 
Rady Narodowe (GRN). 

Gromadę Klucze z siedzibą GRN w Kluczach utwoGro-
madę Klucze z siedzibą GRN w Kluczach utworzono jako 
jedną z 8759 gromad na obszarze Polski na mocy uchwały 
z dnia 6 października 1954. Składała się z obszaru dotych-
czasowej gromady Klucze (bez gromady Jaroszowiec). 
Dla gromady ustalono 24 członków GRN. 31 grudnia 1961 
do  gromady Klucze przyłączono obszary zniesionych 
gromad: Chechło, Rodaki i Kwaśniów Górny. 30 czerwca 
1962 z gromady Klucze wyłączono wieś Cieślin włączając 
ją do gromady Jaroszowiec.

Gromadę Jaroszowiec z  siedzibą GRN w  Jaroszowcu 
utworzono na mocy tej samej uchwały. W jej skład weszły 
obszary dotychczasowych gromad Kolbark i Golczowice, 
oraz gromadę Jaroszowiec z  dotychczasowej gromady 
Klucze, a także obszar dotychczasowej gromady Bogucin 
Duży ze zniesionej gminy Rabsztyn. Dla gromady usta-
lono 17 członków gromadzkiej rady narodowej. 31 grud-
nia 1961 do gromady Jaroszowiec przyłączono wsie Bydlin 
i Krzywopłoty ze zniesionej gromady Bydlin. 30 czerwca 
1962 do gromady Jaroszowiec przyłączono wieś Cieślin 
z gromady Klucze.

Gromadę Klucze z siedzibą GRN w Chechle utworzono 
z  dotychczasowej gromady Chechło. Dla gromady usta-
lono 15  członków GRN. Gromadę zniesiono 31  grudnia 
1961, a  jej obszar włączono do  gromady Klucze. Gro-
mada przetrwała do  końca 1972 roku, czyli do  kolejnej 
reformy administracji. 1  stycznia 1973 reaktywowano 

Olkusz w połowie XIX w. Opis królestwa Polskiego…T.I. Warszawa 1850. [200 lat powiatu olkuskiego]
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gminy, a  w  tym gminę Klucze- uchwałą Wojewódzkiej 
Rady Narodowej Krakowie z 6 grudnia 1972 roku.

Administracja.
W  dawnej Polsce odpowiednikiem gminy jednowiosko-
wej na wsi była gromada. Słowo „gromada” było również 
używane jako określenie mieszkańców jednej parafii lub 
warstwy ubogich mieszkańców miast. Słownik staropol-
ski podaje kilka znaczeń słowa – pospólstwo. To: towa-
rzystwo, społeczność, gmina, zebranie, bractwo, zjazd, 
schadzka. Te  znaczenia już od  niepamiętnych czasów 
były używane przez społeczności wiejskie dla określenia 
się samych, od  różnych związków i  zgromadzeń. Spoty-
kali się i  radzili, a  cel przyświecał im  jeden- polepszenie 
własnego bytu i  rozwiązania współczesnych im  proble-
mów. 

Historia podziału administracyjnego Polski sięga XIII 
w., kiedy to  rozpoczął się proces scalania kraju po  roz-
biciu dzielnicowym. Jednak początek intensywnego 
rozwoju władz samorządowych następuje w XVI w. ale 
dopiero prawo z  1791 roku nakazywało utworzenia 
w  miastach zgromadzeń uchwalających, składających 
się z  właścicieli nieruchomości, którzy wybierali magi-
strat miejski i  powoływano samorząd. Organem samo-
rządowym na wsiach były zaś gromady, którymi zarzą-
dzali wójtowie i  przysiężni podlegający właścicielowi 
wsi. Wtedy to  kraj podzielony był na  24  okręgi zwane 
wydziałami.

Uwłaszczenie chłopów w  Królestwie Polskim 
po Powstaniu Styczniowym 1864 roku wiąże się z prze-
prowadzoną przez rząd carski w  Królestwie Polskim 
zmianą ustroju administracyjnego wsi. W  1864 roku 
utworzone zostały gminy zbiorowe posiadające znaczne 
powierzchnie, w  których w  sprawach lokalnych gminy 
decyduje ludność wiejska, bez udziału ziemiaństwa. 
Przed 1864 rokiem istniały gminy jednostkowe posia-
dały niewielki obszar, w  których władzę sprawował 
wójt, będąc jednocześnie obszarnikiem. Jednak od 1864 
roku do  gmin zbiorowych należą też wsie stanowiące 
gromady i folwarki złączone w jedną całość terytorialną. 
Zwierzchnikiem pozostał dalej wójt, któremu podlegali 
sołtysi jako przedstawiciele gromad. Władzą uchwało-
dawczą było w gromadzie zebranie gromadzkie, a w gmi-
nach zebranie gminne. Prawo do  udziału w  zebraniu 
gromadzkim posiadali wszyscy pełnoletni gospodarze 
zamieszkujący gromadę, natomiast w  zebraniu gmin-
nym brali udział gospodarze pełnoletni, właściciele 
co  najmniej 3-  morgowego gospodarstwa. Do  udziału 
w  zebraniu gminnym wykluczeni byli przedstawiciele 

władz policji, duchowni, sędziowie oraz kupcy i  prze-
mysłowcy nie posiadający własności ziemskiej w  gro-
madach. Zebrania gromadzkie decydowały w sprawach 
majątku gromadzkiego, wspólnot ziemskich, w  spra-
wach oświaty, jak również i opieki społecznej. Zebrania 
te wybierały sołtysów i pełnomocników. Zaś do kompe-
tencji zebrania gminnego należało decydowanie o spra-
wach całej gminy w  zakresie jej majątku i  gospodarki, 
wybór wójta, oraz pisarza- urzędnika gminnego, którego 
mógł również powołać wójt, gdyż w  latach 1864- 1915 
korespondencja urzędów gminnych prowadzona była 
w  języku rosyjskim. Wójt sprawował władzę admini-
stracyjną w  gminie i  kontrolował działalność urzędu 
gminnego, rozkład ciężarów skarbowych i  opłat, prze-
prowadzał egzekucję wyroków sadowych i sam nakłada 
kary niższej rangi.

W  latach 1864- 76  przewodniczył sądowi gminnemu 
istniejącemu w  każdej gminie. Od  1876 roku powołano 
okręgi sadów gminnych obejmujących kilka gmin. Soł-
tys egzekwował nałożone wyroki i przeprowadzał pobór 
podatków. Wtedy językiem urzędowym w  Urzędzie 
Gminnym był język rosyjski. Kontrolę nad działalnością 
gminy sprawował Naczelnik Powiatu. On  to  zatwier-
dzał wybór wójtów i  sołtysów i  wpływał na  decyzje 
samorządu gminnego. Taki układ administracyjny ist-
niał do  1918 roku, nie ulegając większym zmianom. 
W czasie I wojny światowej powiat olkuski okupowały 
wojska austriackie. Władza naczelną w powiecie, okre-
ślanym jako obwód był komendant obwodowy- powia-
towy w 1917 roku. W 1918 roku utworzono w gminach 
wiejskie rady gminne wybierane na zebraniu gminnym. 
W gromadach nadal działają zebrania gromadzkie i soł-
tysi.

Zasadnicze zmiany w ustroju administracyjnym gmin 
wprowadziła ustawa z  1933 roku, która wprowadziła 
w  gromadach liczących ponad 200 mieszkańców rady 
gromadzkie, jako ciało uchwałodawcze. Te rady gromadz-
kie wybierane przez ludność gromady posiadały 5-  cio 
letnią kadencję, a  w  jej skład wchodzili sołtysi, pod-soł-
tysi, oraz radni gromadzcy w liczbie od 12- 30 członków. 
Owe rady gromadzkie wybierały sołtysów na okras 3 lat. 
Wybierali też zarząd gminny i  sprawowali nad nim 
kontrolę. Do  zarządu gminnego należeli: wójt, pod-wójt, 
dwóch ławników, oraz urzędnik- sekretarz. W  mniej-
szych gromadach uchwały podejmowały nadal zebra-
nia gromadzkie.

W okresie II wojny światowej na terenach włączonych 
do  Rzeszy Niemieckiej władze niemieckie wprowadziły 
w gminach urząd komisarza. Na początku okupacji języ-
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kiem urzędowym był język polski obok niemieckiego, 
jednak w 1940 roku zniesiono język urzędowy wyłącznie 
na  niemiecki. W  Generalnej Guberni gminy zachowały 
ograniczony samorząd i  zachowały język polski jako 
drugi urzędowy. W  1944 roku ukształtowała się pod-
ziemna Powiatowa Rada Narodowa w Olkuszu reprezen-
tująca postępowe ugrupowania polskie walczące z  oku-
pantem. W  ślad za  tym powstały podziemne gminne 
i miejskie rady narodowe.

Po wyzwoleniu, w okresie Polski Ludowej samorządy 
osiągają pełnię władzy. W  latach 1944- 50  dalej wła-
dzę samorządową sprawują Gminne Rady Narodowe 
(GRN), w  których to  członkowie są  delegatami partii 
politycznych, organizacji społecznych i  gromad wiej-
skich w liczbie od 16- 36. GRN wyłaniały ze swego grona 
prezydia, będące organem wykonawczym i  składające 
się z przewodniczącego GRN, jego zastępcy i 3 członków. 
Byli oni zatwierdzani przez Starostę Powiatowego. GRN 
powoływały komisje z których najważniejszymi wyda-
wały się być w  owym czasie, komisja kontroli społecz-
nej i oświaty. 

20  marca 1950 roku ustawą zostały wprowadzone 
zmiany w ustroju administracji państwowej. Najniższym 
szczeblem w  terenowych radach gminnych w  gminach 
zbiorowych, pozostały Gminne Rady Narodowe podlega-
jące Powiatowym Radom Narodowym. Te miały czuwać 
nad tym, by w gminach realizowano zasady centralizmu 
demokratycznego, tak charakterystycznego dla państwa 
socjalistycznego. W  myśl ustawy Gminne Rady Naro-
dowe powinny powołać stałe i nie stałe komisje. Komisje 
stałe to: zdrowia, pracy i pomocy społecznej, gospodarki 
drogowej, finansowo- budżetowa, oświaty i  kultury, 
urządzania osiedli i  rolnictwa. Gminne Rady Narodowe 
zakończyły swą działalność z dniem 31 grudnia 1954 roku 
przekazując swoje kompetencje Gromadzkim Radom 
Narodowym zgodnie z  ustawą z  25  września 1954 roku 
o reformie podziału administracyjnego wsi. Tak więc lata 
1864 i  1954 zamykają 90-cio letni okras istnienia gmin 
zbiorowych w powiecie olkuskim.

Nowo utworzone gromady posiadały terytoria znacz-
nie mniejsze od wcześniejszych gmin zbiorowych i obej-
mowały obszar kilku wsi.. W 1955 roku w powiecie olku-
skim zamiast dotychczasowych 15  gmin i  dwóch miast 
istniało 59  gromad, jedno osiedle- Sławków i  dwa mia-
sta- Olkusz i  Wolbrom. W  wyniku późniejszych popra-
wek liczba gromad nieco się zmniejszyła, by w 1966 roku 
wynosiła 27  gromad, 4  miasta i  jedno osiedle. Wtedy 
do Gromady Klucze należały: Chechło, Klucze, Kwaśniów 
Dolny i Górny, Rodaki i Ryczówek. Do Gromady Jaroszo-

wiec należały: Bogucic Duży, Bydlin, Cieślin, Golczowice, 
Jaroszowiec, Kolbark i Krzywopłoty.

Powrót do przeszłości.
W  chwili, gdy oddajemy do  rąk Państwa kolejny- 
17-ty numer „Klucza do Wspomnień” kończy się właśnie 
2015 rok. 65  lat temu kończył się właśnie pierwszy rok 
działalności Gminnej Rady Narodowej w  nowo utwo-
rzonej gminie Klucze. Kończył się właśnie rok 1950. 
Rok dla Klucz jako stolicy gminy pełen zmian i nowych 
wyzwań. Od  teraz wspólnie z  siedmioma gromadami 
mogliśmy stanowić o swoich potrzebach, celach i  sposo-
bach ich realizacji. Wiele inwestycji rozpoczętych konty-
nuowano, ale w  obecnej sytuacji należało wytyczyć już 
własne priorytety i nowe kierunki działań. Co się działo 
w  samych Kluczach i  w  Gminie Klucze przez ten 1950 
rok. Co się działo trochę przed i trochę po tej dacie, zapi-
sano tu  i  ówdzie. Oto kilka opisów czym zajmowały się 
nowe władze Gminy Klucze, jakimi problemami żyli jej 
mieszkańcy.

Zima roku 1949/50  okazała się być bardzo sroga. 
W  styczniu jak i  w  lutym temperatura spadała do  – 
25  stopni. Niektóre szkoły w  kraju przerywały naukę. 
Choć w kronie naszej szkoły podstawowej nie ma o tym 
żadnej wzmianki. 31  grudnia 1949 r.  wypadł w  sobotę. 
Obywatele naszych pobliskich gromad skończyli pracę. 
Zapewne przygotowywali się do  zabaw noworocznych. 
Ci mieszkańcy, którzy byli liderami w Kluczach i okolicz-
nych wsiach – a więc sołtysi, przedstawiciele organizacji 
politycznych i działacze społeczni wiedzieli, że 1 stycznia 
(niedziela) będą wiwatować na  chwałę i  za  pomyślność 
nowej gminy. W poniedziałek 2 stycznia poszli do pracy. 
Zwłaszcza ci , którzy pracowali w administracji zapewne 
poczuli się pewniejsi i dumniejsi z tego co się stało. Można 
sobie dziś tylko wyobrazić jak się przygotowywano 
w  Kluczach z  organizacją nowego, własnego Urzędu 
Gminy, który zajął miejsce w  dworku, gdzie mieszkała 
kiedyś Selma Mauve.- wdowa po Ludwiku.

Gminna Spółdzielnia.
„Na  przeciwko nowo utworzonego Urzędu Gminy 
w  Kluczach, w  dworku, gdzie mieszkali jeszcze 5  lat 
temu Wiera i  Borys Dietel (tym z  wieżyczkami), zaraz 
po  wyzwoleniu zaczęła organizować się Gminna Spół-
dzielnia w  Kluczach”- opowiadał mi  nad rybnymi sta-
wami hodowlanymi na  Papierni, w  listopadzie 2009 
roku, Pan Franciszek Kulawik.

„Pracowałem w  tworzącym się GS-ie  od  1945 roku 
jako chłopiec i  widziałem jak nowo utworzony Urząd 
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65 lat Gminy Klucze

Gminy w  pierwszej kolejności starał się zaspokoić naj-
ważniejsze potrzeby społeczne i  zaopatrzyć w  żywność 
ludność w  całej gminie. Na  szefa GS- u  powołano pana 
Curyłę, który prowadził przed wojną sklep na  ulicy 
Bolesławskiej, koło domu pana Woźniczki. Pracowałem 
w  GS-ie  w  magazynie już jako piętnastoletni chłopiec, 
Kierownikiem magazynu był pan Marczewski, a  jego 
żona księgową. Biura były od  strony głównego wej-
ścia (wschodu). Rzeźnia była z  tyłu, w  piwnicach. Póź-
niej rzeźnię zlikwidowano i  przeniesiono z  budynku- 
pałacyku do  budynku gospodarskiego, gdzie wcześniej 
trzymano krowy. Mieszkałem właśnie w  tym budynku 
razem z  rodzeństwem i  rodzicami. Wejście mieliśmy 
od  lewej strony, a  na  górze było siano. W  parku, gdzie 
jest obecnie restauracja, były komórki, gdzie hodowano 
króliki i kury. W tym też miejscu po wojnie zrobiono bar-
dzo dużą „lodówkę”- jeśli tak to  można nazwać, a  raczej 
chłodnię. W skarpie wykopano i wymurowano piwnicę. 
Zimą wycinano kostki lodu jak pustaki i  ową piwnicę 
obkładano, izolowano trocinami i  przysypywano zie-
mią. W ten to sposób całe lato było tam chłodno. Miałem 
wtedy 15 lat, gdy mój wujek jeździł do Olkusza po towar. 
Zaraz po  wojnie „ przychodziły” paczki z  Ameryki tzw. 
UNRRA- (tak jakby dziś pomoc Unii Europejskiej). Były 
w  nich różności: słodycze, konserwy, żywność, ubrania. 
Paczki te  przychodziły do  Olkusza pociągiem, a  powiat 
rozdzielał je na poszczególne wsie do sklepów. Marczew-
ski jako kierownik magazynu prowadził dokumenta-
cję, a  ja  ten towar wydawałem na  poszczególne sklepy 

w gminie- jeszcze wtedy Bolesław, a wujek Kulawik roz-
woził go po wsiach. Później poszedłem do pracy w fabryce 
papieru, żeby nauczyć się jakiegoś zawodu. Pracowałem 
tam 3  lata i  w  1949 roku poszedłem do  wojska. Po  woj-
sku wróciłem do  „Papierni”, ale jako kierowca. Nie pra-
cowałem tam jednak długo. Przeniosłem się po  roku 
do  firmy budowlanej, która odbudowywała i  rozbudo-
wywała naszą fabrykę. Zarabiałem tam dużo więcej, ale 
jeździło się nieraz dzień i noc, i nie raz spało się w samo-
chodzie. Odbudowywało się kraj ze zniszczeń. Takie były 
ówczesne potrzeby. Kto by  dziś o  tym pamiętał”- podsu-
mował Pan Franciszek Kulawik.

Elektryfikacja Kwaśniowa.
„Wiosna 1947 roku zwołano zebranie wiejskie w  Kwaś-
niowie Dolnym na  którym powołano komitet elektryfi-
kacyjny. W skład komitetu weszli: Piotr Płonka, Tomasz 
Mudyna, Jan Adamik i  Stanisław Adamik s.  Hipolita. 
W tym samym czasie zorganizowano zebranie w Kwaś-
niowie Górnym, które odbyło się w  domu Wincentego 
Jurczyka. Do komitetu elektryfikacyjnego w Kwaśniowie 
Górnym zostali powołani: Roman Smętek s. Jana, Jan Jur-
czyk s. Macieja, Roman Jurczyk i Stanisław Polak s. Jana. 
Na  zebraniu tym ustalono pierwszą składkę w  wysoko-
ści 2000 zł  z  każdego domu. Komitet organizacyjny dał 
przykład i  jako pierwsi wpłacili ową kwotę. Pierwszym 
krokiem działalności komitetu było gromadzenie środ-
ków na  zakup materiałów potrzebnych do  elektryfika-
cji. Na  początek zakupiono w  Nadleśnictwie Olkusz 100 
sztuk drzewa na  słupy. Drzewo to  pochodziło z  miejsca 
za  „Suchą Górą”, gdzie Niemcy zmagazynowali ogromne 
ilości amunicji wszelkiego kalibru i materiałów wybucho-
wych, a w nocy 17/18 stycznia 1945 r. wysadzili w powie-
trze, tworząc zaporę ogniową dla nacierającego frontu. 
Drzewo to  nie nadawało się do  przetarcia, bo  zawierało 
w  sobie pełno odłamków z  rozrywającej się amunicji 
i dlatego było sprzedawane nieco taniej. Zwózka drzewa 
odbywała się w  ramach szarwarku. Na  miejscu drzewo 
było przycinane według długości i  szerokości na  slupy, 
a  odpady w  drodze licytacji zakupił Jan Smętek s.  Fran-
ciszka (...)

W  połowie 1947 roku ukończyłem służbę wojskową 
i  powróciłem do  Kwaśniowa. W  pierwszych tygodniach 
nie mogłem przywyknąć do  lampy naftowej. Przyzwy-
czajony do  elektryczności i  „wygód” w  koszarach, jak 
również w mieście, gdzie była świetlica, radio, kino i moż-
liwości do godnego życia. Lato i jesień zeszły na zajęciach 
przy pracach polowych. Gorzej było, gdy przyszły późno-
jesienne i  zimowe wieczory. Czytanie książek przy lam-

Pani Heide Dietel idąca chodnikiem w maju 1980 r. w trakcie
pobytu w Kluczach. W tle budynek Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”. Z albumu H. Dietel.
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pie naftowej, przy której również młodsi bracia odrabiali 
lekcje, a mama cerowała skarpety i inną odzież, nie było 
wygodne. O  radiu słuchawkowym można było tylko 
pomarzyć, bo przemysł krajowy takowych nie produko-
wał.(...)

Rozmawialiśmy niejednokrotnie o  elektryfikacji 
ze  Stanisławem Gieszczykiem- późniejszym inżynierem 
rolnictwa i  tak przeszedł nam na  rozważaniach cały 
1948 i  1949 rok. Pewnego razu ktoś mi  nie znany poru-
szył sprawę elektryfikacji w  prasie. Wtedy ja  wspólnie 
z  Gieszczykiem w  1950 roku napisaliśmy do  Kancelarii 
Prezydenta PRL prośbę o  interwencję w  naszej sprawie. 
W  tym to  roku utworzona została nowa Gmina Klucze 
z  siedzibą w  Kluczach. Nasze wsie: Kwaśniow Górny 
i  Dolny zostały przeniesione z  gminy Ogrodzieniec 
do nowo utworzonej gminy Klucze. Ja od roku pełniłem 
funkcję sołtysa w Kwaśniowie Górnym. Z racji częstych 
wyjazdów do Klucz miałem sposobność spotykania z kie-
rownikiem placówki energetycznej Edwardem Gajdą, 
który był radnym gminnym. W  częstych rozmowach 
z  nim wypytywałem o  możliwość elektryfikacji Kwaś-
niowa. Doradził mi wtedy, bym wszelkie wnioski składać 
do  Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w  Olkuszu.
(...) Tam poinformowano nas, że  nasz plan nie wejdzie 
do realizacji na rok 1952 i zostanie odłożony na następne 
lata. Na  domiar złego w  1953 roku zmarł nagle sołtys 
Kwaśniowa Dolnego- Antoni Wawrzyńczyk, z  którym 
dotąd współpracowałem. Na  jego miejsce został powo-
łany Stanisław Polan- wielce oddany sprawom wsi.(...)

W  1952 roku mieszkańcy Kwaśniowa Dolnego koń-
czyli budowę remizy i  szkoły. My  zaś z  nowym sołty-
sem – Stanisławem Polanem odbywaliśmy wędrówki 

do  Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w  Olku-
szu, Zakładu Energetycznego w  Jaworznie i  Krakowie. 
Wspierał nas w  naszych wysiłkach również kierownik 
placówki w  Kluczach pan Gajda. On  sam nam mówił, 
ze to na pewno może potrwać … itd. My jednak nie usta-
waliśmy w  swych wysiłkach. Traciliśmy własny czas 
i własne pieniądze, bo przecież kasa komitetu była pusta. 
Ale nam się chciało.” (...)–wspominał Jozef Szreniawa 
i Władysław Karolczyk z Kwaśniowa Górnego. „Wreszcie 
nadeszły Święta Bożego Narodzenia 1954 roku. Wpraw-
dzie w kilkunastu biedniejszych domach światła jeszcze 
nie było, ale w pozostałych świeciły się już żarówki elek-
tryczne. Niektóre choinki były już oświetlone żarówecz-
kami. W te święta więcej niż zwykle krewnych z miasta 
odwiedziło swoje rodziny w Kwaśniowie. W niektórych 
domach od  rana do  nocy słychać było melodie płynące 
z  aparatów radiowych. Zwolennicy muzyki nie mogli 
się nią nasycić. Zbierano się po  domach by  posłuchać 
„Mazowsza”, „Śląska” i  innych audycji z Katowic. Radości 
nie było końca. Wspominano dawne oświetlenie w cha-
tach. Gospodynie zaczęły kupować żelazka i  kuchenki 
elektryczne. Nie trzeba było już tak wcześnie wstawać 
rano i palić w piecu. Wystarczyło na parę minut włączyć 
kuchenkę i już herbata była gotowa. Jedna mała żarówka 
oświetlała w izbie każdy kąt. A ja cieszyłem się, że wresz-
cie żarówki zaświeciły pod kwaśniowskimi strzechami”.
(…)

Źródła:
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wsi olkuskiej – 
Barbara Gościniewicz.

200 lat powiatu olkuskiego- 
Jerzy Nagawiecki; Marcin Sepiał.

Gminy wiejskie zbiorowe powiatu olkuskiego – 
A.P. Katowice

Dzieje ustrojowe w Królestwie Polskim – 
A.P. w Katowice.

Historia administracji gminy Bolesław – 
A.P. w Katowice. 

Elektryfikacja mojej wsi- 
Władysław Karolczyk.

Wspomnienia- 
Kulawi Franciszek.

Brygada robotników prowadząca elektryfikację wsi.
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Oficjalnie otwarcie Szkoły Przemysłowej przy Fabryce 
Celulozy i Papieru w Kluczach nastąpiło 3 września 1946 
roku, ale już na przełomie roku 1945/46 rozpoczęto zajęcia 
tzw. „roku zerowego”. Systematyczna nauka rozpoczęła 
się 11  lutego 1946. Dziś, czyli na przełomie 2015/16 roku, 
zapewnie hucznie obchodzilibyśmy 70 lecie jej istnienia. 
Obchodzilibyśmy…- ale stało się inaczej.
Z  dniem 1  września 1959 roku po  odejściu dyrektora 
Franciszka Morawskiego do  pracy w  Olkuszu, Kurato-
rium Okręgu Szkolnego w  Krakowie powierzyło mi  funk-
cję dyrektora Zasadniczej Szkoły Przemysłu Papierni-
czego. Po  objęciu obowiązków uruchomiłem w  szkole 
nowy kierunek kształcenia- „ślusarz- mechanik”. Od  roku 
1959/60  szkoła kształciła w  dwóch kierunkach: papierni-
czym i  ślusarskim. W  latach 60- tych do  szkoły uczęsz-
czało ok. 200 uczniów. Zaczęły się więc trudności lokalowe, 
w  związku z  tym na  początku 1962 roku poczyniłem sta-
rania w  Ministerstwie Leśnictwa i  Przemysłu Drzewnego 
o otrzymanie środków na budowę internatu. Otrzymałem 
wtedy 2,5 mln. zł., jednak realizacja budowy przeciągnęła 
się na  koniec lat 60- tych i  początek 70- tych. Internat 
powstał nie obok szkoły, jak planowałem, lecz w centrum 
Klucz- wspomina przy okazji jubileuszu 50- lecia szkoły 
jej były dyrektor- Jerzy Pawlak.

Lata sześćdziesiąte przyniosły kolejne zmiany w gospo-
darce kraju jak i w oświacie. „W styczniu 1961 roku obra-
dowało VII Plenum PZPR na  którym przegłosowano 
wytyczne do dalszej reformy szkolnictwa. Uchwała Ple-
num zalecała miedzy innymi wprowadzenie 8-  klaso-
wej szkoły podstawowej, znaczny rozwój szkolnictwa 
zawodowego, dostosowanie planów kształcenia robot-
ników kwalifikowanych i  techników do  faktycznych 
potrzeb gospodarki narodowej, rozwijanie sieci szkół 
przyzakładowych, rozszerzenie dla uczniów techników 
i  liceów zawodowych praktyk organizowanych bezpo-
średnio w  zakładach pracy, oraz przygotowanie kadry 
nauczycielskiej niezbędnych do przeprowadzenia dalszej 
reformy szkolnictwa.

W  roku szkolnym 1960/61  w  związku ze  zmianami 
w  kierunkach kształcenia wprowadzono jeden kieru-
nek: „aparatowy przemysłu celulozowo- papierniczego”, 

a  w  związku z  tym szkoła zmieniła nazwę na  „Zasad-
niczą Szkołę Przemysłu Papierniczego”. W  następnym 
roku dzięki staraniom dyrektora Jerzego Pawlaka 
otwarto Technikum Celulozowo- Papiernicze dla pra-
cujących o  specjalności: „Technologia celulozy i  papieru”. 
Byli do niej przyjmowani absolwenci ZSZ. Nauka trwała 
3  lata, a absolwenci otrzymywali dyplom Technika. Kie-
runek ten umożliwiał dalszą kontynuację nauki pracow-
nikom FCiP. Technikum dla pracujących funkcjonowało 
do 1980 roku ciesząc się różnym zainteresowaniem pra-
cowników. W pierwszym roku szkolnym 1961/62 naukę 
podjęło 42  osoby, by  w  kolejnych latach liczba ta  spadła 
nawet do  15  w  1971/72. Dopiero w  roku 1975/76  nagle 
wzrosło zainteresowanie owym technikum, gdyż uczyło 
się wtedy 82 osoby, a w roku 1977/78- 94. Później znów 
zanotowano tendencje spadkową.

Gdy wprowadzono nowy kierunek nauczania- „ślusarz” 
w  roku szkolnym 1959/60, gwałtownie wzrosła liczba 
chętnych do  nauki tego zawodu. Do  trzech klas pierw-
szych przyjęto 99 osób. Z pośród ogólnego stanu uczniów 
na  początku tego roku było 71  chłopców i  28  dziewczy-
nek. 45- ciu uczniów było z  Klucz i  najbliższych okolic, 
a  54  przyjezdne. Następne lata charakteryzowały się 
podobnymi statystykami przyjęć do szkoły, jednak ogra-
niczono przyjęcia młodzieży z  odległych miejscowości 
do  ok. 30- tu  ze  względu na  brak miejsc w  internacie. 
Dyrekcja starała się sprostać tym trudnościom, zdając 
sobie sprawę, że są to tylko działania tymczasowe.

JEDNA Z NIEWIELU NA WSI
– CZ. II.

Jerzy Pawlak,
dyr. Zasadniczej Szkoły 
Przemysłu Papierniczego
w Kluczach

OPRAC. DZIATŁOWICZ JANUSZ
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„Na  pomieszczenia internatu przeznaczono nawet 
świetlicę, a  sprzęt tam zgromadzony przeniesiono do sal 
lekcyjnych i  częściowo do  sali gimnastycznej, w  której 
były prowadzone zajęcia pozalekcyjne. Kłopoty loka-
lowe internatu, odczuwała cała szkoła. Kłopoty miały 
się skończyć dopiero w  chwili wybudowania nowego 
budynku internatu. Starania o  jego budowę wznowił 
w  1962 roku dyrektor szkoły- Jerzy Pawlak, który uzy-
skał w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
w  Łodzi na  ten cel dotację w  wysokości 3  mln. zł. Bra-
kujące środki należało pozyskać z  Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Krakowie”.

Budowa tej ważnej dla szkoły i  środowiska placówki 
przeciągała się jednak znacznie w czasie, aż do 1971 roku. 
W tym czasie do szkoły zgłaszały się nowe roczniki, coraz 
liczniejsze. W  1964 roku szkoła liczyła 240 uczniów. 
Zaszły zmiany również na stanowisku dyrektora szkoły.

31 sierpnia 1964 roku zrezygnowałem z funkcji dyrektora 
ze  względu na  moje poglądy- inne niż ówcześnie obowią-
zujące we  władzach politycznych. Od  1  września byłem 
nauczycielem przedmiotów zawodowych. W  1968 roku 
ukończyłem Studium Nauczycielskie, kierunek: matema-
tyczno- fizyczny – przypomina przy okazji jubileuszu 
50- lecia szkoły jej były dyrektor Pan Jarzy Pawlak. 
Na  krótko następnym dyrektorem szkoły zostaje Jan 
Fuławka (1.IX.1964- 30.IV.1965), a następnie Bohdan Kacz-
kowski (1.V.1965- 31.VIII.1965). Od 1 września dyrektorem 
Zasadniczej Szkoły Przemysłu Papierniczego w Kluczach 
zostaje Pani Danuta Kaczkowska.

Miałam wtedy 29  lat, kiedy 1 września 1965 roku znala-
złam się w  Szkole Papierniczej w  Kluczach. Piszę „znala-
złam się” gdyż było to dla mnie samej zaskoczeniem, ponie-
waż nie miałam kwalifikacji pedagogicznych i nie chciałam 
opuszczać swojej rodzinnej Częstochowy–opisała swe 
wspomnienia Pani dyrektor- mgr  inż. Danuta Kaczkow-
ska w  wydanym przez szkołę folderze z  okazji 50- lecia 
szkoły na „Papierni”.

„Z zawodu byłam inżynierem papiernikiem i już 7 lat pra-
cowałam w  fabrykach na  stanowiskach produkcyjnych. 
Oprócz tego od  trzech lat pracowałam jako dochodzący 
nauczyciel fizyki i  chemii w Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Częstochowie. Z dokumentacji szkolnej znalazłam tylko 
dziennik, a  metody nauczania stosowałam na  zasadzie 
naśladowania moich nauczycieli z  liceum Ogólnokształcą-
cego w Częstochowie.

Zasadnicza Szkoła Papiernicza posiadała wówczas dwa 
kierunki nauczania: aparatowy przemysłu celulozowo- 
papierniczego oraz ślusarz. Do  szkoły uczęszczało wtedy 
258 uczniów i zatrudnionych było 7 nauczycieli etatowych 

Absolwenci z 1959 roku Zasadniczej Szkoły Papierniczej z gronem 
pedagogicznym. W pierwszym rzędzie stoją: dr Smirnow (z lewej, 
za nim dyr. Franciszek Morawski, dyr. Jerzy Pawlak  
(w środku) i dyr. Jerzy Pojda (z prawej). 

Nauczyciel chemii Jerzy Pawlak w pracowni chemicznej.(1959 r.)

Praktyczna nauka zawodu w warsztacie szkolnym.
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i 14 dochodzących. W budynku mieścił się internat zajmu-
jąc 3  sale lekcyjne przeznaczone na  sypialnie. Taki stan 
techniczny i  organizacyjny zastałam, ale jak zwykle liczą 
się jeszcze ludzie, którzy decydują o ostatecznym wyniku. 
Do osób z którymi zetknęłam się na wstępie i które zacho-
wałam w pamięci należą: Pani Maria Ścieżko- gł. księgowa, 
Helena- Zych Kalisiowa- kier. internatu, oraz ś.p. Aleksan-
der Polan- kier. warsztatów. (…)

A więc te trzy osoby, życzliwość władz Fabryki Celulozy 
i  Papieru (FCiP), której dyrektorem był wówczas Zenon 
Krzemiński, a  jego zastępcą do  spraw techn. dyr. Marian 
Wójcik, Kuratorium Oświaty w Krakowie reprezentowane 
przez panią wizytator inż. Genowefę Rogalską, władze 
powiatowe w Olkuszu i gminy Klucze były moim najwięk-
szym kapitałem. Życie niosło nowe zmiany i  wymagania. 
Nadmiar dziewcząt stanowił wtedy podstawę naboru 
do  szkoły. Istniała więc konieczność znalezienia takiego 
kierunku nauczania, które umożliwiłyby zdobycie zawodu 
nie zawsze związanego wyłącznie z papiernią.

W tym celu w 1968 roku powstał nowy kierunek kształ-
cenia- chemik laborant. Oczywiście wymagało to  stwo-
rzenia odpowiedniej bazy do  nauczania chemii ogólnej, 
a  zwłaszcza analitycznej. Było to  zadanie dla nowych 
fachowców. Dlatego zatrudniono nowych nauczycieli 
z wyższym wykształceniem chemicznym i pedagogicznym: 
Barbarę Ślęzak- Kiszko, Janinę Mączka- Czerwinską, Annę 
Kocjan i Alicję Sowińską. Pani Barbara Kiszko została kie-
rownikiem nowo tworzącego się wydziału i kierowała jego 
tworzeniem. Już w  kolejnym roku (1969) wybudowano 
Olkuskie Zakłady Wapienno- Piaskowe. Stworzyło to nowe 
możliwości i potrzebę kształcenia o specjalności- produkcja 
ceramiki budowlanej”.

Bardzo istotnym elementem w  dalszym kształce-
niu młodzieży na  poziomie szkoły zawodowej było to, 
że  od  1968 roku przyjmowano młodzież już po  szkole 
podstawowej, ale już ośmioklasowej. Młodzież była o rok 
starsza, bardziej dojrzała do  podjęcia decyzji o  wyborze 
zawodu.

W roku szkolnym 1969/70 zostały wprowadzone dwa 
nowe kierunki: ceramika budowlana- kształcąca mło-
dzież dla ówczesnego Krakowskiego Przedsiębiorstwa 
Ceramiki Budowlanej (wcześniejsze Zakłady Wapienno- 
Piaskowe), oraz aparatowy procesów chemicznych nieor-
ganicznych dla Huty Szkła Walcowanego w Jaroszowcu. 
Nauka na tych kierunkach trwała dwa lata. W związku 
z  tym, że  szkoła praktycznie przestała szkolić w  specjal-
nościach związanych z przemysłem papierniczym, dyrek-
cja szkoły wystąpiła z  pismem do  kuratorium w  Krako-
wie o  zmianę nazwy szkoły i  z  dniem 1  września 1971 

Uczennice Maria Mielko i Henryka Stankiewicz w pracowni 
chemicznej.

Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych.
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roku szkoła nosiła już nazwę: „Zasadnicza Szkoła Zawo-
dowa” w Kluczach.
Po  zmianie nazwy szkoły i  wprowadzeniu nowych kie-
runków „szkoła cieszyła się jeszcze większym „wzięciem”, 
co dało się zauważyć po jeszcze większym naborze, ale nie-
stety internat był owym „wąskim gardłem”. Na  szczęście 
30 września 1971 roku został oddany do eksploatacji nowy 
budynek internatu na 150 miejsc. Jego budowę zainicjował 
w 1962 roku ówczesny dyrektor tej szkoły, Pan Jerzy Paw-
lak- wspomina dalej Pani dyrektor Kaczkowska.

„Koszt tej inwestycji wyniósł 8.730 tys. zł. Internat 
był budynkiem trzypiętrowym. Na parterze znajdowała 
się stołówka wraz z zapleczem, świetlica, pomieszczenia 
administracyjne, dwie izolatki, oraz od strony północnej, 
dwa mieszkania służbowe (rodzinne). Na każdym piętrze 
mieściło się dwanaście pokoi sypialnych, cztero i pięcioo-

sobowych, halle, sala telewizyjna, pokoje do nauki, pral-
nia, prasowalnia, umywalnie oraz natryski i ubikacje.  
Ponadto budynek był podpiwniczony, gdzie znajdowała 
się kotłownia centralnego ogrzewania, kotły na  ciepłą 
wodę, pomieszczenia gospodarcze i  hydrofornia. Później 
część podpiwniczenia została zaadoptowana na  klub 
nauczyciela, harcówkę, ciemnię fotograficzną oraz kącik 
pamięci narodowej poświecony powstańcom warszaw-
skim”.

„Powstanie nowego internatu stworzyło również nowe 
szanse dla samej szkoły. Niemal wszyscy nauczyciele 
„dochodzący”, a  było ich 19- tu  zostali etatowymi, w  peł-
nym wymiarze godzin. Takie były ówczesne potrzeby, gdyż 
do  szkoły uczęszczało 248 uczniów. Tu  pragnę zauważyć- 
dodaje Pani dyr. Kaczkowska, że  nie zmieniła się tylko 
ilość, ale i powstała wtedy nowa jakość szkoły. Zatrudniony 
wówczas (1969 r.) Pan mgr inż. Bolesław Huras, bez reszty 
poświecił się pracy dydaktyczno- wychowawczej z  mło-
dzieżą. Internat stał się ośrodkiem życia społeczno- kultu-
ralnego dla całego środowiska.  Pragnę w  tym miejscu 
wspomnieć o  pewnym ewenemencie, jakim były „nocne 
spotkania” ks. Proboszcza Stanisława Pułki ze mną. Celem 
ich był dobrze pojmowany interes ogółu w imię głoszonych 
haseł o jednolitym froncie oddziaływania wychowawczego. 
Czas był jak pamiętamy taki, że w tym jednolitym froncie 
ksiądz był oficjalnie izolowany. Dlatego spotykaliśmy się 
pod osłona ciemności, aby wymienić poglądy w  ważnych 
kwestiach przed podjęciem decyzji. Któż bowiem lepiej zna 
ludzi niż ksiądz swoich parafian. Bezinteresownie służył 
radą, za co mu po latach oficjalnie dziękuję. Nie jest to gest 
spóźnionej odwagi i  chęci nadania sobie barw kombatan-
ckich. Każde z  nas pozostało sobą i  na  swoim miejscu, ale 
tylko chęć niesienia pomocy w  imię miłości bliźniego była 
wyznaniem naszej wspólnej wiary. Życie biegło naprzód, 
a  wraz z  nim należało szukać nowych rozwiązań, aby 
szkoła była przygotowana na każde wyzwanie, żeby była 
nowoczesna i potrzebna nie tylko teraz, ale i w przyszłości.

Moi prywatni znajomi w owym czasie z Krakowa i Kato-
wic doradzili mi  i  pomogli w  utworzeniu jeszcze innego, 
nowego kierunku nauczania- elektromonter. Wygasał zaś 
kierunek- aparatowy przemysłu celulozowo- papierni-
czego, który ponownie został wprowadzony w roku szkol-
nym 1975/76. By  wprowadzić nowy kierunek należało 
zacząć od  modernizacji budynku, by  uzyskać pomieszcze-
nia pod nowe pracownie. (…) Trzeba nam pamiętać, że  nie 
było wtedy łatwo o materiały, ani o  ludzi do pracy. Szereg 
nie życiowych przepisów czyniło każdą inicjatywę kar-
kołomnym wyczynem. Niezastąpiona Pani Maria Ścieżko 
musiała balansować na  granicy przepaści między rzeczy-
wistością, a  często nieżyciowymi przepisami. Zawsze jed-

Internat tuż po wybudowaniu w 1971 r.
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nak zwyciężał zdrowy rozsadek, oszczędność i  gospodar-
ność.”

„Oddanie do  użytku w  1971 roku nowego budynku 
internatu spowodowało ponowną modernizacje bazy 
szkolnej. Ma  piętrze urządzono dwie pracownie che-
miczne, pracownię fizyczno- elektrotechniczną, huma-
nistyczną, bibliotekę. Na  parterze: pracownię matema-
tyczną i  rysunku technicznego, pracownie technologii 
ślusarstwa, gabinet dyrektora z  sekretariatem, pokój 
nauczycielski, pokój księgowości i  świetlicę. W  podpiw-
niczeniu zaś znalazła swe miejsce hala warsztatowa, 
magazyn sprzętu sportowego, archiwum, szatnie, natry-
ski i pozostały pomieszczenia po  jadalni i kuchni”.

Od  chwili otwarcia nowego kierunku nastąpiło jesz-
cze większe zainteresowanie młodzieży naszą szkołą. 
Następował dalszy wzrost liczby uczniów. Rocznik 
1970/71  liczył 253 uczniów, rocznik 1971/72- 236 ucz-
niów, zaś kolejny 1972/73- 308, by  w  1973/74  osiągnąć 
największą frekwencję wynosząca 314 uczniów. Wtedy 
zostali zatrudnieni czterej absolwenci Technikum Prze-
mysłowego z  Nowej Huty. Liczba nauczycieli wzrosła 
do 23”.

„W  roku 1974 następuje otwarcie dwóch najnowocześ-
niejszych wówczas w  powiecie olkuskim pracowni pod-
staw elektrotechniki i pomiarów elektrycznych. Ogólna ich 
wartość przekroczyła 1  mln ówczesnych złotych. Projek-
towali i kierowali pracą młodzieży wspomniani absolwenci 
z Nowej Huty: Gustaw Kmietowicz, Stanisław Sroczyński, 
Kazimierz Peciak i Jerzy Młynarczyk. Pomoc w wyposaże-
niu i sprzęt do owych pracowni szkoła otrzymała od Przed-
siębiorstwa „Elektromontaż nr  3”  z  Katowic. Robocizna 
była młodzieży pod kierunkiem nauczycieli i  osiągnęła 
wartość ok. 300 tyś zł. po godzinach normalnej nauki”.(…)

„Pracownie te  zlokalizowano w  pomieszczeniach 
byłego zaplecza kuchennego. Po zaadoptowaniu pomiesz-
czenia łaźni Pan S.  Sroczyński i  G.  Kmietowicz przystą-
pili do  budowy nowej pracowni- maszyn i  urządzeń 
elektrycznych, którą jak poprzednio wykonywała mło-
dzież w ramach wolnego czasu i rezerw w zajęciach prak-
tycznych. Pracownie tę  oddano do  użytku w  1979 roku. 
W  latach 1974- 76  zorganizowano dodatkowo gabinet 
matematyczno- rysunkowy w  sali na  pierwszym pię-
trze, do której stoliki rysunkowe zostały zaprojektowane 
i  wykonane przez nasze warsztaty szkolne. Zorganizo-
wano również dwie pracownie humanistyczne: języka 
polskiego i rosyjskiego, historii oraz wychowania obywa-
telskiego i przysposobienia obronnego. (…)

Za  szkołą znajduje się boisko szkolne, wybudowane 
jeszcze w  1962 roku w  czynie społecznym przy dużej 
pomocy FCiP oraz pobliskiej jednostki wojskowej. W 1976 

Jedna z niewielu na wsi

Pracownia technologii chemicznej, technologii celulozy i 
papieru.

Sala lekcyjna rysunku i matematyki.

Lekcja elektro- techniki w pracowni maszyn i urządzeń 
elektrycznych.

Pracownia Przysposobienia Obronnego.(1972 r.)
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Szkła Walcowanego w Jaroszowcu, Sławkowska Fabryka 
Wyrobów z Drutu, Cementownia „Wiek” w Ogrodzieńcu, 
szkoły i  usługi dla miejscowej ludności. Dla przykładu 
w  1973 roku wyprodukowano: skrzynie duże – 103 szt. 
po 163 zł; śruby M-10 – 880 szt. po 6 zł; śruby M-22 x 50 – 
281 szt. po  8  zł; nożyce do  drutu – 20  szt. po  135 zł; 
rynienki chłodnicze – 32  szt. po  489 zł; kraty okienne – 
6  szt. po  420 zł; kraty okienne duże – 3  szt. po  1500 zł; 
stoły pod papier – 24  szt. po  200 zł; sito do  sortowania 
– 1 szt. za 7000 zł. Każda lekcja zajęć praktycznych posia-
dała trzy cele: poznawczy, kształcący i  współzależności, 
a  zawsze chodziło o  przyswojenie uczniom wykonywa-
nia różnych czynności jak i opanowanie pewnych nawy-
ków”.

Do  roku 1954 szkoła nie posiadała etatowego kierow-
nika warsztatów szkolnych, a zajęcia odbywały się tylko 
w fabryce–o czym już wspominałem. Dopiero w 1954 roku 
organizacją warsztatów szkolnych zajął się Pan Marian 
Walotek jako etatowy kierownik. Od 1965 roku kierow-
nikiem warsztatów był Pan Aleksander Polan, a od 1974 
roku Pan Krzysztof Sosnowski. W  1976 roku warsztaty 
szkolne zostały przejęte przez Zespół Szkół Mechaniczno- 
Samochodowych w Olkuszu- jako filia w Kluczach, a etat 
kierownika warsztatów szkolnych został zlikwidowany. 
Szkoła powtórnie uruchomiła warsztaty szkolne w dniu 
1  września 1981 roku, łącznie z  etatem kierownika war-
sztatów, które objął ponownie Pan Krzysztof Sosnowski.
(…)

Za  swoją aktywną działalność dla młodzieży i  środo-
wiska, zakład opiekuńczy- Fabryka Celulozy i  Papieru 
w  Kluczach ufundowała szkole sztandar. Uroczystość 
wręczenia sztandaru nastąpiła 19  czerwca 1973 roku. 
Władze państwowe nadały jej imię „Janusza Korczaka”.

„Przyznano to zaszczytne imię mając na uwadze prak-
tyczne realizowanie w pracy dydaktycznej, wychowaw-
czej i  opiekuńczej wybranych elementów „korczakow-
skiego systemu”. Widząc pracę Klubu Pomocnej Ręki, 
Szkolnego Kola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, samo-
rządu szkolnego i  internatowego. Niedoścignionym lide-
rem i  organizatorem we  wszystkich tych organizacjach 
był Pan Bolesław Huras- … uczeń klasy maturalnej (1959 
r.) Technikum Celulozowo- Papierniczego we  Włocławku, 
gdy po otrzymaniu dyplomu technika- technologa, później 
sam (w 1967 r.) chciałem samodzielnie zmierzyć się z prob-
lemami życia zawodowego i  społecznego. Swoją wiedzę 
i  dotychczasowe doświadczenia przeciwstawić rzeczywi-
stości, aby wiedzieć, jak wejść w  oczekujący mnie świat 
rozmaitych ról zawodowych i  społecznych, ale ciągle 
ze świadomością, że dopiero tam nastąpi zderzenie i wery-

roku boiska do  siatkówki i  koszykówki zostały wyasfal-
towane dzięki pomocy Kluczewskim Zakładom Papier-
niczym (KZP). W  okresie zimowym boisko to  pozwalało 
na  organizowanie lodowiska umożliwiającego naukę 
jazdy na łyżwach i grę w hokeja”. (…)

Warsztaty szkolne kierowały się własnym rzeczo-
wym planem pracy i rozliczeniem finansowym. W szko-
łach zawodowych do  roku 1956 produkcja warsztatów 
szkolnych podlegała Centralnemu Urzędowi Szkolni-
ctwa Zawodowego i była planowana centralnie. Później 
zachodziły kolejne zmiany i  wtedy już same warsztaty 
szkolne określały swój plany szkoleniowo- produkcyjne, 
plany dochodów i wydatków na dany rok, na podstawie 
wskaźników Narodowego Planu Gospodarczego.(…) Plan 
produkcji był zasadnicza częścią planu szkoleniowo- 
produkcyjnego warsztatu szkolnego. Przy ustaleniu cen 
zbytu warsztat szkolny kierował się urzędowymi kata-
logami cen, cennikami towarów i  cennikami kosztów 
własnych. Gdy powstały w  1952 roku nasze warsztaty 
szkolne były „ gospodarstwem pomocniczym typu C”. Jak 
wynika ze sprawozdania naszych warsztatów szkolnych 
za rok 1973 plan szkoleniowo- produkcyjny został wyko-
nany na kwotę 220 tyś zł. Na tą kwotę składało się około 
30 pozycji asortymentowych zamówionych przez pobli-
skie zakłady pracy. Zysk ze  sprzedaży w  całości pokry-
wał działalność szkoleniową warsztatu i realizacje planu 
nauczania praktycznej nauki zawodu.(…)

Produkcja naszego szkolnego warsztatu była produk-
cją małoseryjną, przeznaczoną dla pobliskich zakładów 
pracy jak: Fabryka Celulozy i  Papieru w  Kluczach, Huta 

Bolesław Huras.
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fikacja z  rzeczywistością. (…) Decyzja mojego przyjazdu 
do  Klucz była spełnieniem moich podświadomych ocze-
kiwań, a  gdy jechałem tu, byłem pewien, że  w  Kluczach 
czekają mnie ciekawe obowiązki i niektórzy dawni znajomi 
z okresu odbytej tu praktyki zawodowej- wspominał Pan 
Bolesław Huras w swych wspomnieniach.

Rok 1973 był także rokiem zmian administracyjnych 
kraju. Przestały funkcjonować gromady, a  powołano 
ponownie do  istnienia gminy. Tak więc od  1  stycznia 
1973 roku funkcjonowała Gmina Klucze z  czternastoma 
sołectwami.

„Ja  natomiast w  1974 roku na  własną prośbę zostałam 
przeniesiona do  Zespołu Szkół Budowlanych w  Olkuszu 
na  stanowisko z-cy  dyr. do  spraw dydaktycznych. Tam 
czekały mnie nowe wyzwania i nowe zadania”.(…) Na wstę-
pie napisałam, że w moich wspomnieniach, że każda dzia-
łalność kojarzy mi  się z  ludźmi. Prócz tych których już 
wymieniłam chciałam wspomnieć i  o  przewodniczących 
komitetów rodzicielskich, a byli to w kolejnych latach: Pan 
Luboński, Majcherkiewicz Władysław, Wiśniewski Stani-
sław, Pan Kubański i Pani Patelowa. Nie sposób zapomnieć 
też takich uczniach jak: Ela Latos, Ewa Cholewińska, Zosia 
Kubańska, Halina Majewska, Stasia Kamionka czy Zosia 
Leśniak.

Dla mnie osobiście było to  9  lat przyspieszonego dojrze-
wania, uczenia się od  innych, zdobywania doświadczeń 
i wielkiego przywiązania do tej ziemi, którą dzisiaj uważam 
za najbliższą i najpiękniejszą. Życzę tej szkole, by piękniała 
nadal i  służyła przez dalsze lata dzieciom niegdysiejszych 
dzieci, żeby absolwenci wspominali ją z wdzięcznością i ser-
decznością- tak, w  tonie nostalgii, kończyła swe wspo-
mnienia Pani Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
im  „Janusza Korczaka” w  Kluczach- mgr  inż. Danuta 
Kaczkowska.

Kolejnym–dziesiątym z  kolei, dyrektorem szkoły 
w Kluczach- Papierni został Wiesław Piechowski, który 
swe obowiązki objął 1 września 1974 roku. W 1975 roku 
utworzył Ośrodek Dokształcania Zawodowego w  syste-
mie kursowym, który szkolił w  zakresie przedmiotów 
zawodowych młodzież z okręgu śląskiego.

„W  kolejnym roku decyzją Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Katowicach, pod zarząd którego szkoła 
przeszła po  kolejnych zmianach administracyjnych 
kraju, w maju 1976 roku zostało otwarte 4- letnie Liceum 
Zawodowe kształcące w dwóch zawodach: „operator pro-
cesów w przemyśle chemicznym” i „ elektromonter urzą-
dzeń przemysłowych”. Absolwenci byli wykwalifikowa-
nymi robotnikami, ze średnim wykształceniem. Egzamin 
dojrzałości, którym kończyła się nauka w Liceum dawał 
szanse kontynuowania nauki na  wyższych uczelniach.

(…)
Z  uwagi na  znaczny deficyt siły roboczej na  terenie 

Klucz i  okolic zostało otwarte „Wieczorowe Technikum 
dla Pracujących” na  podbudowie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. Do  technikum tego uczęszczała między 
innymi młodzież ze  szkól przyzakładowych prowadzo-
nych przez inne przedsiębiorstwa, głównie z  Niedomic. 
FCiP zapewniała im pracę, mieszkanie w hotelu pracow-
niczym, oraz dobre warunki spędzenia wolnego czasu. 
Rocznik 1976/77  liczył 111 uczniów, a  kolejny 1977/78  – 
135. Później nastąpił gwałtowny spadek chętnych chcą-
cych się dokształcić. (…)

Zarządzeniem wojewody katowickiego powołano 
z  dniem 1  września 1977 roku „Zespół Szkół Zawodo-
wych” im  Janusza Korczaka w  Kluczach. W  skład tego 
zespołu szkól weszła: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 
Liceum Zawodowe, Technikum dla Pracujących i  Ośro-
dek Dokształcenia Zawodowego. Tutaj daje się zaobser-
wować zmniejszenie się ilości chętnych do ZSZ na korzyść 
Liceum Zawodowego, gdzie w  roczniku 1977/78  zapisa-
nych było 129 uczniów, w  roku 1978/79  – 139; 179/80  – 
157.” (…)

„Pierwszy zjazd absolwentów Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Kluczach odbył się z okazji trzydziestolecia 
tj. w 1976 roku. Inicjatorem zorganizowania zjazdu była 
dyrekcja ZSZ, a przygotowaniami zajął się Komitet Orga-
nizacyjny, który został wybrany 17  listopada 1975 roku 
na wspólnym posiedzeniu rady pedagogicznej, komitetu 
rodzicielskiego i absolwentów szkoły. Komitet ten praco-
wał pod kierunkiem Inż. J. Pojdy, mgr inż. M. Krawczyka 
i  mgr  B.  Kiszko. Zgodnie z  decyzja Komitetu Organiza-
cyjnego zjazd odbył się w dniach 29- 30 maja 1976 roku 
w  sali gimnastycznej ZSZ w  Kluczach. W  zjeździe prócz 
absolwentów, nauczycieli i  pracowników administra-
cji uczestniczyli zaproszeni goście z  pokrewnych szkół, 

Jedna z niewielu na wsi

Sztandar ZSZ im. „Janusza Korczaka” w Kluczach przekazany 
szkole 19. VI. 1973 r. przez FCiP.
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przedstawiciele władz oświatowych oraz partyjnych.
W  pierwszym dniu zjazdu został dokonany wybór 

Komitetu Honorowego w  składzie: mgr  inż. L.  Lewko-
wicz- przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego Kurato-
rium Oświaty i  Wychowania w  Katowicach., H.  Maj-
cherkiewicz- Naczelnik Gminy w Kluczach, J. Pojda- były 
dyrektor szkoły, F.  Morawski- były dyrektor szkoły, 
D. Kaczkowska była dyrektor szkoły, J. Marszałek- dyrek-
tor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kluczach, M. Krawczyk- 
dyrektor techn. Kluczewskich Zakładów Papierniczych.

Przewodniczący Zjazdu – mgr  inż. Medard Kraw-
czyk, dyrektor techniczny Kluczewskich Zakładów 
Papierniczych, absolwent Gimnazjum Przemysłowego 
Fabryki Celulozy i  Papieru w  Kluczach wygłosił referat. 
Głos w  dyskusji zabrało 10  mówców. Absolwenci z  oka-
zji jubileuszu ufundowali tablicę pamiątkową wmuro-
waną w przedsionku szkoły. Uchwalono zorganizowanie 

następnego Zjazdu w  roku 1986 z  okazji czterdziestole-
cia szkoły. Uczestnicy zjazdu zwiedzili nowe pracownie 
szkoły oraz internat. Dokonali również pamiątkowego 
wpisu do Księgi 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.

„ Echo Klucz” – VII. 1994 r.

Tablica poświęcona patronowi ZSZ umieszczona przy wejściu do 
szkoły.(1986 r.)

XXX- lecie ZSZ.W  pierwszym rzędzie od lewej: Szreniawa Tadeusz,  Jerzy Pojda, Kocjan 
Danuta,  Janina Mojsej, Kocjan Kazimiera Z tyłu od lewej: Musiorski Jerzy, Krawczyk Florian, 
Komendecki Henryk, Krawczyk Medard, Leśniak Stanisław, Kurowski Marian, Krawczyk, 
Andrzej, Niewiara Janusz.(1976 r.) 

Tablica ufundowana przez absolwentów 
jako pamiątka zjazdu w 1976 r.  
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JÓZEFA SZRENIAWY
– CZ. IV.

Wspomnienia Józefa Szreniawy

Bardzo niebezpiecznie było być w  grupie zakładników, 
ponieważ byli to  więźniowie uznani prawie za  stra-
conych przez okupanta. W  przypadku, gdyby w  rejo-
nie powiatu miechowskiego zginął choćby jeden Nie-
miec, to  za  jednego Niemca musiało być rozstrzelanych 
dziesięciu zakładników, albo co  gorsza- powieszonych. 
W przypadku, gdy brakło zatrzymanych, rozstrzeliwano 
przypadkowo zatrzymanych Polaków w  czasie prowa-
dzonych obław. Obławy się nasiliły po  załamaniu się 
frontu wschodniego pod Stalingradem i  rozpoczął się 
upadek hegemonii Hitlera. Już wtedy nie było „chętnych” 
do  wyjazdu na  roboty, nikt nie wstawiał się na  wezwa-
nia „Arbeitzantu”. Organizacje podziemne coraz bardziej 
nękały wroga. Paraliżowano komunikacje niemiecką jak 
również administrację. Stąd częste obławy na  ludność 
wiejską pod byle pozorem. Rzekomo dla wykrywania 
i  likwidacji „bandytów”- partyzantów.

Coraz bardziej w okrutny sposób znęcali się nad nami. 
Gdy zabito jednego celnika w Ryczowie przez nieostroż-
nego partyzanta, wieś tę  spacyfikowano i  rozstrzelano 
35  mężczyzn, a  wśród nich i  młodocianych, którzy nie 
uszli przed obławą. Podobnie było w  Porębie koło Wol-
bromia. To samo uczyniono w 1943 roku w Kwaśniowie 
Górnym i  Dolnym. Zapędzono wszystkich mężczyzn 
do  szkoły w  Kwaśniowie Dolnym. Sprawdzono wszyst-
kim dokumenty. Do  zatrzymanych jeden z  Niemców 
w swoim wystąpieniu- rozkazie, zakazał przetrzymywa-
nia w  swoich zagrodach partyzantów, bo  to  grozi karą 
śmierci i spaleniem dobytku.

Następna obława miała miejsce w  lipcu 1944 roku. 
Była bardziej tragiczna w skutkach, mimo, że sporo męż-
czyzn zdołało umknąć ze  wsi poprzez nieskoszone jesz-
cze pola i trawy do lasu. Wywleczonych z domów, z pod-
niesionymi rękami pędzili na  plac szkolny. Wszystkich 
bardzo szczegółowo rewidowano. W  Kwaśniowie Dol-
nym zamordowano wtedy dwóch mężczyzn. Bromblika 
zastrzelono za  to, że  prowadzony na  plac szkolny z  całą 
grupą, z  podniesionymi rękami, opuścił je  z  omdlenia. 
Drugim był Kaszuba Jan. Przebywał na  strychu swego 
domu. Wyszedł po potrzebny mu jakiś sprzęt, nie wiedząc 
nic o  obławie. Uznany został za  bandytę. A  w  Cieślinie 

został zastrzelony Kwiatkowski Ludwik za  to, ze  zszedł 
do  dolnej części swego młyna wodnego naprawić jakiś 
element. Życie również straciła Teofila Habrzyk wraca-
jąca z  Kościoła w  Cieślinie. Ci  zamordowani to  w  oczach 
Niemców bandyci.

Wiele szczęścia miał Brodziński Władysław s. Hilarego 
z Kwaśniowa Górnego. W pamiętnej obławie, gdy wszy-
scy co  mogli uciekali w  pola, również i  on  postanowił 
uciekać. Lecz było za późno. Wpadł w ręce okrążających 
wieś Niemców. Gdy ci zaczęli krzyczeć: kom!, kom! Wła-
dek instynktownie rzucił się w  łan kwitnącego łubinu. 
Tam się tak „zaszył”, że  go  nie znaleźli. Co  się Niemcy 
naszukali, nachodzili po  tym łubinie, klnąc, złorzecząc 
na Polaków jak tylko umieli. Szukali na skraju i w środku 
łanu, i  nic. A  on  cały drżący, przytulony do  ziemi leżał 
i czekał tylko, czy go któryś z szukających nie rozdepcze. 
Nawet sprowadzili psa tropiciela, bo  mieli je  na  każdej 
obławie. Lecz i  pies go  nie odnalazł, bo  kwitnący łubin 
wydzielał bardzo ostrą i  szkodliwą woń. Pies zatracił 
węch- Władek ocalał.

Niemcy stale potrzebowali ludzi do  pracy darmo-
wej w  Rzezy. Bywało, że  żandarmi znienacka wpa-
dali do  wsi i  przez swoich sługusów- bo  i  tacy też byli, 
wyłapywali młodych mężczyzn. W  każdej wsi wie-
dzieli gdzie oni są, w  którym domu. Znali z  nazwiska 

Józef Szreniawa 
- autor wspomnień.

OPRAC. DZIATŁOWICZ JANUSZ
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i  imienia. Toteż jednego razu Niemcy wpadli do  Kwaś-
niowa Górnego. Mieli kartkę, na  której wypisani byli-
śmy my- trzej bracia. Nim żandarm wpadł na  nasze 
podwórko, brat Janek i  Staszek zdążyli umknąć przez 
ogródki w  pole. Ja  zajęty pracą z  Pandlem przy ciosaniu 
okrąglaków na  budowę szopy, zauważyłem żandarma 
dopiero wtedy, gdy wszedł do  domu. Przeczuwając zło, 
pytam Pandla- czy uciekać? Ten odrzekł- czy zdążysz? 
Nie namyślając się dłużej wpadłem do  chlewa i  przy-
kucnąłem między końmi a ścianą. Żandarm nie zastając 
w domu nikogo oprócz matki i ojca, wybiegł na podwórko 
i  zauważył, że  i  tu  nikogo z  nas nie ma. Pyta więc Pan-
dla- gdzie jestem? Ten wzruszył ramionami i powiedział, 
że  nie wie. Żandarm coraz głośniej krzyczał- gdzie jest, 
dopiero co  tu  był? A  Pandel na  to- może w  ustępie. Ten 
coraz bardziej wściekły szukał mnie i  w  ustępie. Potem 
w  stodole, ogródku i  chlewie. Lecz mnie nie zauważył. 
Z  wściekłości repetuje karabin i  krzyczy do  ojca- gdzie 
on jest ?! Pomyślałem wtedy, że może ojca zastrzelić. Nie 
ma  co  się dalej ukrywać, bo  może być katastrofa. Wzią-
łem wtedy zgrzebło do  ręki, koszyk do  drugiej i  spokoj-
nie wychodzę z  chlewa. Na  mój widok żandarm opuścił 
karabin. Osłupiały pyta mnie – gdzie byłem? Odpowie-
działem, że  koniowi dawałem obrok. Uwierzył. Nieco 
złagodniał. Wezwał mnie do  domu i  kazał się ubierać 
na wyjazd do Niemiec. Wtedy ojciec przystąpił do niego, 
prosząc by mnie zostawił, bo on pracuje w fabryce w Klu-
czach, pokazał „arbeitskarte”, a  on- wskazując na  mnie 
prowadzi gospodarstwo. Niemiec popatrzył na dokument 
i  powiada- że  jest przecież jeszcze drugi syn. Na  to  ojcu 
wpadła myśl i powiada do niego- drugi syn, starszy Kazi-
mierz, też pracuje w  fabryce i  mieszka w  swoim, jeszcze 
nie wykończonym domu w jednej izbie. Ojciec przyniósł 
i  jego „arbeitskarte”. Na  szczęście uwierzył w  przedsta-
wione dokumenty i  nie dał wiary posiadanej szpiclow-
skiej kartce. Już ułagodzony oświadczył, ze w takim razie 
niech zostanie- pokazując na mnie ręką. Ale, gdy zobaczył 
ule w ogródku zapytał czy nie mamy miodu. Idąc potem 
od  nas napotkał Stacha Sojkę, który zapewne nie umiał 
się wytłumaczyć Niemcowi, bo między innymi i on został 
wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty.

Nasza wieś odwiedzana była nie tylko przez hitlerow-
skich żandarmów, policję granatową, ale najczęściej przez 
uprzykrzonych celników. Byli i też wśród nich i „dobrzy” 
celnicy. Znani byli nawet z  nazwiska. Im  sprzedawano 
jaja, masło, a  nawet tytoń, mimo, że  często za  marne 
fenigi. Bądź co bądź starali się zapłacić. Najgorsi byli tzw. 
„włóczęgi”. Włóczyli się po wsiach, przeprowadzali niele-
galne rewizje, brali co  się tylko dało i  nie płacili. Tropili 

przemytników i ukrywających się. Chcieli jak najwięcej 
przysłużyć się Hitlerowi, by tylko nie iść na front. Frontu 
bali się przeogromnie. Do  takich to  należał tutejszy cel-
nik z  Sudetów, a  przezywany przez naszych mieszkań-
ców „antychryst”, bo rzeczywiście nim był. Był najwięk-
szym wrogiem handlu przygranicznego. Pilnie czatował 
na  ukrywających się mężczyzn, a  często przecież byli 
to  chłopcy ledwie co  odrośnięci. Dziecku przechodzą-
cemu przez granicę zabierał wszystko co było do zjedze-
nia. Nawet po  służbie chciało mu  się przyjść z  Papierni 
do Kwaśniowa by coś „złowić”.

Ukrywający się od  dłuższego czasu Piotruś Jurczyk, 
s.  Macieja, był akurat w  domu u  matki by  coś zjeść. 
Co  chwilę jednak spoglądał w  okno i  na  drzwi, czy ktoś 
nie wchodzi. Naraz drzwi się otwierają i  widzi w  nich 
„antychrysta”. Zauważył Piotrusia i zaczął się apetycznie 
do  swej ofiary uśmiechać. Widać uznał ją  już za  swoją. 
I  z  szyderczym uśmiechem przebiegłego lisa na  ustach 
począł zbliżać się do swej ofiary. W tym momencie Piotruś 
pchnął okno i  już był za  nim, i  dalej przez płoty. „Anty-
chryst” podążył za nim. Piotruś w lewo, ten w lewo, Pio-
truś w prawo, ten też. Wyglądało to na dziecinną zabawę 
w „berka”. Piotrusiowe nogi jak u sarenki, zwinny jak kot, 
chybki jak rączy jeleń- oddalał się coraz bardziej. „Anty-
chryst” wręcz prosił by  się zatrzymał, że  tylko poroz-
mawiają. Że  nic złego mu  nie uczyni. Piotruś zaś zrobił 
jeszcze kilka wykrętów w lewo i prawo i był coraz dalej 
od  swego „opiekuna”. Ten miał jednak pistolet, który 
chyba dodawał mu sił. Piotruś wybiegł na drogę, i za któ-
rąś chatą się skrył. Niemiec zaczął strzelać, lecz bezsku-
tecznie bo  Piotruś był w  bezpiecznej odległości. „Anty-
chryst” wściekły, zlany potem za zmęczenia i przegranej, 
wrócił z pustymi rękami na posterunek. Bez chwały. Nie 
miał się już czym wykazać. Widmo wyjazdu na front cza-
iło się coraz bliżej. Mawiał też, że  gdy mu  przyjdzie już 
wyjechać na  front, to  za  nim to  się stanie, wsadzi swoją 
głowę do śniegu i odmrozi nos, i uszy- jak u tchórza, jed-
nocześnie wykonującego rozkazy bez najmniejszych opo-
rów, nawet gdy giną ludzie.

W  „cejlancie” w  Jaroszowcu też był dwóch podob-
nych „włóczykijów” i  o  tyle groźniejszych od  „antychry-
sta”, że  gdzie zaszli, do  którejkolwiek wsi żądali wódki 
kategorycznie, a  jak popili do  utraty tchu, to  tłukli się 
między sobą, jak dwa wściekłe psy. Co  gorsza – przera-
dzali się w bandytów. Tak zamordowali bagnetami Pani-
cza- mieszkańca Cieślina. Pojawili się też w  Kwaśnio-
wie. Chyba wiedzieli, że  wyjazd na  front jest już blisko, 
więc pili bez umiaru. Kupili w  sklepie, ale to  wszystko 
było mało. Poszli do  Jurczyka Bolesława s.  Marcina. Ten 
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nie mógł w  żaden sposób pozbyć się ich, a  wiedział już 
co wcześniej robili z Paniczem. Postarał się o wódkę i mięso 
w sobie tylko znany sposób i wyprowadził ich na ścieżkę 
do  Golczowic- byleby tylko pozbyć się tych zbirów 
od  siebie i  ze  wsi. Jednak tylko częściowo mu  się udało, 
bo po wypiciu wódki zaczęli się kłócić i  szarpać. Widząc 
co się dzieje Jurczyk po porostu zwiał. Za to „nadział się” 
Władysław Leśniak, ale i  ten uciekł. W  czasie szarpa-
niny jeden z  nich zgubił zegarek. Posądzał jeden dru-
giego o kradzież. W końcu poszli w kierunku Golczowic. 
Na ich drodze, w przeciwnym kierunku przepędzał bydło 
Karolczyk Jan i znalazł ten zegarek, nie wiedząc przecież 
czyj on jest. Niemcy pijani wrócili do wsi żądając zwrotu 
owego zegarka, bo  jak nie, to  kogoś zastrzelą. Wszyscy 
mężczyźni pouciekali z  pola. W  tym czasie na  swej kla-
czy z pastwiska zbliżał się w ich kierunku Szeląg Michał. 
O niczym nie wiedział. Niemcy zaatakowali go krzycząc- 
oddaj zegarek!!!. Szeląg, starszy już mężczyzna, dziadek, 
wzruszył ramionami i mówi: o  jaki zegarek chodzi?

Na to jeden z nich wyjął bagnet i do Szeląga. Lecz w tym 
momencie klacz nadstawiła swój pośladek, wyprzedzając 
jego cios, pozdrowiła go  kopytami tylnich nóg w  klatkę 
piersiową, aż  wywinął „kozła”. Michał widząc co  się 
święci, mimo podeszłego wieku, zeskoczył z klaczy i dalej 
w ucieczkę przez place, a klacz w drugą stronę. Niemców 
opanowała wściekłość. Wreszcie po pobiciu Karolczyka- 
rzekomego złodzieja zegarka, poszli ze wsi. Odeszli po to, 
by  po  niedługim czasie wrócić i  znów popić gorzałki. 
I znów to samo. Odgrażali się zabiciem kogokolwiek.

Przypadkowo przechodził Tadeusz Mudyna z  Kwaś-
niowa Dolnego. Był już późny wieczór. Chcieli go zacze-
pić, lecz im  umknął. Gonili go  aż  do  samego Antoniego 
Tomsi. Tu Tadek raptownie skręcił na plac Tomsi za cha-
łupę, dalej w drugi plac i też im umknął. Celnicy myśleli, 
że wpadł do chałupy i poczęli dobijać się do drzwi. Tłukli 
się i burzyli. Synowie Tomsi- Stach i Romek, przez strych, 
wyrywając słomę w  dachu, uciekli. Wtedy Tomsia 
Antoni, starszy już gospodarz, otworzył drzwi wejściowe 
i  pyta czego chcą. Niemcy wpadli do  środka, przeczesali 
cały dom. Nikogo nie znaleźli. Wówczas zaczęli się mścić. 
Tomsię wywlekli na drogę okładając kolbami po plecach 
i gdzie tylko popadło. Tomsia zaczął się bronić. Odpychał 
razy kolbami. Tak bitego przez około 50 m. drogi podeszli 
z  nim pod nasz dom. Było już około północy. Nie wie-
dząc o niczym spaliśmy. Nagle zbudził nas brat Stanisław 
bo usłyszał jęki. Otworzył okno i spostrzegł co się dzieje. 
Znał język niemiecki z czasów szkolnych. Krzyknął ostro 
po  niemiecku: co  się tu  dzieje?! Wydaje się, że  Niemcy 
zgłupieli. Po wymianie zdań Niemcy odeszli z kwaśnymi 

minami. Widocznie uznali brata za  jakiegoś pracownika 
niemieckiego. Puścili Antoniego. Ten poobijany, lecz 
żywy wrócił do  domu. Potem Tomsia wdzięczny bratu 
powiedział: …że przecież mimo starości, miał na tyle siły, 
by ich obu pijanych porozrywać na kawałki, ale chodziło 
Stanisławie o  całą wieś. Bo  wiemy co  by  się z  całą wsią 
stało, gdyby ich pozabijał. Podobnych przypadków było 
więcej. Nie sposób ich wszystkich zapamiętać, a  co  wię-
cej opisać.

Jak już wspomniałem, działalność i akcja partyzantów 
osłabiły nieco terror hitlerowski w  naszej wsi i  najbliż-
szej okolicy. Przerzut towarów żywnościowych i  nie 
tylko przez granicę wzrastał. Przerzut z Guberni do Rze-
szy i  odwrotnie. Było w  tym najwięcej różnego rodzaju 
sprzętu rolniczego. Były to kieraty, siewniki, a nawet mło-
ckarnie ręczne, uruchamiane za pomocą korb przez czte-
rech mężczyzn. Punkt przerzutu znajdował się w  rejo-
nie Huciska Kwaśniowskiego. W  taki to  właśnie sposób 
zaopatrzył się w młockarnię Jurczyk Jan, lecz dostawcy 
zapomnieli jednak o  korbie. Była konieczna, bo  we  wsi 
nie było elektryczności. Główny napęd stanowiła „siła 
razy ramię”- jak to  się wtedy mówiło. A  z  dostawą owej 
korby z  Ryczówka- a  więc z  Rzeszy, doświadczył wielu 
przeżyć młodszy brat, jedenastoletni Zbyszek. Nie obe-
szło się bez bicia na posterunku w Rodakach, straszeniem 
rozstrzelania i  wypytywaniem o  ten punkt przerzutu 
w Hucisku Kwaśniowskim.

Mówiąc o przerzutach, nie sposób pominąć wielu prze-
rzutów żywności z  Cieklina do  Klucz. Podejmowały się 
tego, jak i  wszędzie, 11- 14  letnie dzieci z  Klucz. Między 
innymi Mietek Mudyna, Mietek Tomsia i  wielu innych. 
Punktem zbornym i zaopatrującym przemytników w Cie-
ślinie był dom energicznego, pełnego zmysłów, dowci-
pów i wielu forteli Franciszka Szatana. U niego zaopatry-
wali się prawie wszyscy, łącznie z  partyzantami, nawet 
z  podszywającymi się pod nich, a  nawet i  Niemcy. Nie 
raz dochodziło tam do spotkania między nimi oko w oko, 
a  on, piekarz- Szatan, wszystkich potrafił tak ustawić, 
tak załatwić i  zagadać, że  nigdy tam nie doszło do  starć. 
Nie dopuścił, by z  jego domu ktoś był zabrany. Nie jeden 
raz u niego Niemcy zastali młodych szmuglerzy z Klucz. 
To  oni od  Szatana dostarczali mąkę, kaszę, chleb, bułki. 
Gdy Niemcy zaczęli się przyglądać młodym handla-
rzom z  plecakami i  innymi woreczkami, Szatan widział 
co  się święci, wpadał w  „szał”. Odpinał pasek od  spodni 
i  na  niby krzyczał, wywijał paskiem nad dziećmi krzy-
cząc: …a wy próżniaki, już mi stąd won, gęsi pasać, krowy, 
a nie wałęsać mi się pod nogami.!!! A dzieci to niby z pła-
czem uciekały. Niemcom zaś tłumaczył, że  te  brzdące 

Wspomnienia Józefa Szreniawy



20

KLUCZ DO WSPOMNIEŃ 4/2015

to  od  brata, lub siostry, u  niego są  na  służbie do  pasania 
bydła i  gęsi. Tłumaczył dalej, że….próżniaki patrzą tylko 
jeść bułki świeżutkie i  takie smaczne- „dziudziuniami” 
zwane, pieczone tylko dla szanownych i  zasłużonych 
żołnierzy niemieckich. A  w  myśli życzył sobie, żeby się 
szanowni i  zasłużeni owi żołnierze tymi bułeczkami 
udławili.

W  Rzeszy niektóre biedniejsze rodziny, w  strefie 
przygranicznej, żyły tylko z  przemyconej kaszy, mąki 
i chleba, a od wielkiego święta z przemytu mięsa i słoniny. 
Na co dzień omastą była tylko cebula, tak w dni powsze-
dnie jak i święta. Cebula była zawsze, w każdej rodzinie. 
I  to ona pozwoliła przetrwać niejednej rodzinie w czasie 
okupacji w pełnym zdrowiu. I dziś jeszcze niektórzy dzi-
wią się przetrwaniu mimo tylu różnych utrapień, nie-
dożywienia, nie wiedząc często, że  zawdzięczać to  mają 
cebuli. Do  dziś przetrwały nazwy „cebulorze” z  czasów 
okupacji.

Wspomniałem wcześniej, że u piekarza Szatana- przy-
domek „dziudziuń” schodzili się także nielegalni party-
zanci. Chodzi o kilkuosobową klikę- bandę ludzi, którzy 
nie chcieli się zająć żadną pracą i zarabiać na utrzymanie 
własne, ani handlem, ani przemytem, jeno tylko rabun-
kiem. Dowódca tej bandy był stary kryminalista. Sie-
dzibę miał w  Cieślinie. Dobierał sobie ludzi podobnego 
pokroju. Zwabiał obiecankami także i  uczciwych, lecz 

podatnych. Nocami wybierali się na  bandyckie polowa-
nia, rabunki, gwałty, podszywając się pod „chłopców 
z  lasu”. Ofiarami ich padały najczęściej osoby samotne, 
przeważnie wdowy zamieszkałe na  uboczu lub pustko-
wiach. Ścigani byli przez niemiecką żandarmerię, lecz 
bez skutku. Dopiero sprawę bardzo szybko załatwili par-
tyzanci stacjonujący w okolicznych lasach. W ciągu kilku 
dni wytropili wszystkich podszywających się pod party-
zantów. Samego przywódcę rozstrzelano, po odczytaniu 
wyroku, na  podwórku domu piekarza Szatana w  Cieśli-
nie. Zaś zbałamuconych młokosów tejże bandy wychło-
stano zdrowo i puszczono. Działająca grupa partyzancka 
na  tym terenie miała dobry wywiad. Mieli pełne roze-
znanie kto i gdzie, u kogo będzie nocował. Zlokalizowani 
na  kilku wsiach zostali pojmani w  ciągu jednej nocy. 
Zwłoki „wodza” grzebał sam „dziudziuń” na  Cieślińskim 
cmentarzu. On  to  nad jego mogiłą powiedział: „…wojo-
wałeś z dziudziuniem, wojowałeś. Grabiłeś i rabowałeś, ale 
nawet na cztery deski sobie nie urobiłeś”.

Nadchodził rok 1944. Rok pełen nadziei końca wojny. 
Docierały coraz bardziej pocieszające wieści. Cofanie 
się armii niemieckiej na  froncie wschodnim stawało się 
faktem. Kruche komunikaty z  Kwatery Głównej dono-
siły tylko o  lokalnych bitwach. W  Afryce generałowi 
Rommlowi – niegdyś „czarownikowi” grunt palił się pod 
nogami. Rozgrzane piaski Sahary coraz bardziej piekły 

Tablica pamiątkowa w Bełżcu.  
Foto: A. Marczewski. Wirtualny Sztetl

Likwidacja getta w Wolbromiu rozpoczęła się 5 września 1942 r. 
Tego dnia na rynku Niemcy zgromadzili ok. 3 tys. Żydów, po czym 
w zwartej kolumnie poprowadzili ich w stronę torów kolejowych, 
gdzie rozlokowani zostali za rampą kolejową naprzeciwko dworca. 
Tam, na obszernym suchym wzniesieniu pośród bagien, pod gołym 
niebem ludność żydowską przetrzymywano trzy dni. Następnie 
załadowano ich do bydlęcych wagonów podstawionego specjalnego 
pociągu z niemiecką obsługą i przetransportowano do obozu 
zagłady w Bełżcu. Pozostałych w mieście niedołężnych i chorych 
Żydów wywlekano z domów, ładowano na parokonne furmanki 
i wywożono do lasu po południowej stronie miasta w pobliżu 
żydowskiego cmentarza. Tam stawiano kolejno nieszczęśników 
przed wykopanymi nocą ogromnymi dołami i zabijano strzałem 
w tył głowy. Tego dnia Niemcy rozstrzelali ok. 600 osób. [przypis 
redakcji]

Cmentarz żydowski w Wolbromiu.  
Foto- M. Płoszaj. Wirtualny Sztetl



21

niemieckie stopy. Naloty alianckie z dnia na dzień przy-
bierały na  sile. Przemysł zbrojeniowy zaczął się kru-
szyć. Uwidaczniał się brak surowca na  amunicję. Hit-
lerowcy chwytali się różnych przedsięwzięć. Zaczęto 
zbierać dzwony z kościołów i kaplic. Wszystkie na prze-
top i  produkcję amunicji. Przyszedł także nakaz na  pro-
boszcza parafii Cieślin ks. Opalacza. Ksiądz ów  nakaz 
ogłosił z ambony. Nastało wielkie poruszenie. Mówiono, 
że  dzwony nasze kupione za  krwawe grosze mają być 
przetopione na  amunicję wroga przeciw nam? Nigdy 
do  tego nie dopuścimy. Zebrało się wtedy kilku męż-
czyzn z  Kwaśniowa, Cieślina i  Stoków Kwaśniowskich 
i pod osłoną nocy większy dzwon, pod wielkim strachem 
zdjęli. Na  saniach przewieźli na  Stoki Kwaśniowskie 
i  tam zakopali w  wydmie piachu. Nawet o  tym nie wie-
dział proboszcz. Po  ponownym ponagleniu proboszcza 
do dostarczenia dzwonów, ten oświadczył, że dzwon ktoś 
ukradł. Zagrożono księdzu rozstrzelaniem jeśli dzwon się 
nie odnajdzie. Niemcy grozili nie tylko rozstrzelaniem 
proboszcza, ale także pacyfikacją kilku wsi. Ksiądz znów 
z ambony zaapelował do wiernych, że lepiej oddać dzwon 
niż nie wiadomo ile istnień. Na tym tle powstało zamie-
szanie- oddać czy nie oddać dzwon Niemcom. Postano-
wiono oddać, ale mały, wiejski dzwon alarmowy. Niemcy 
w  ogóle nie chcieli o  tym słyszeć. Po  wielkiej naradzie 
i  w  bólu dzwon odkopano i  przekazano Niemcom, rzu-
cając przeróżne klątwy i złorzeczenia na wrogów. By się 
Hitler tym dzwonem udławił. Powszechnie mówiono, 
że jeśli Niemcy biorą się już za dzwony z wszystkich koś-
ciołów, to rychło nastąpi ich koniec. Proboszcz z ambony 
zaklinał się, ze  jeżeli przeżyje wojnę, kupi takie same 
dzwony z własnych pieniędzy.

Nadeszło lato 1944 roku. Samoloty alianckie coraz częś-
ciej nadlatywały nad terytorium Polski. Utworzył się 
drugi front na  zachodzie. To  dodawało otuchy w  prze-
trwaniu koszmaru wojny. Wojska radzieckie coraz moc-
niej parły na  zachód. Teraz z  przekonaniem wierzono 
w  rychły koniec wojny. Z  niepokojem tylko śledzono 
ruchy ukraińskich „własowców” w  lesie pomiędzy Gol-
czowicami, Papiernią w Kluczach, a Kwaśniowem. Dotarła 
wiadomość, że  w  tych lasach usytuowane są  magazyny 
amunicji przeróżnego kalibru. Oni to  właśnie pilnowali 
ich szczególnie rygorystycznie.

W  sierpniu 1944 roku docierały do  nas skąpe wiado-
mości o  wybuchu Powstania Warszawskiego. Sprawiły 
one nieopisaną radość mieszkańców. Nie wiedzieliśmy 
wtedy jaka to była ofiara. Inna wieść donosiła, że w Lub-
linie powołano Tymczasowy Rząd Polski. Czuliśmy jed-
nak, że wolność wyraźnie zbliżała się do nas. A po lasach 

Niemcy jeżdżą i  coś mierzą, coś wytyczają. Nikt nie wie 
co i po co. Dopiero w połowie sierpnia sprawa się wyjaś-
niła. Niemcy już wcześniej zakazują zwożenia skoszonych 
zbóż do stodół. Nakazują układać w sterty na polach. Sier-
pień był pogodny i  suchy. W  połowie miesiąca do  wsi 
zaczęły zjeżdżać się grupy robotników, przeważnie Cze-
chów. Pod nadzorem inżynierów niemieckich rozpoczęto 
kopanie rowów przeciwczołgowych i  innych rowów 
obronnych od  Krakowa po  Częstochowę. Robotników 
tych lokowano po stodołach, a kierownictwo po domach. 
Cały sztab kierowniczy Niemcy mieli w Kwaśniowie Dol-
nym w piętrowym domu Romana Kozła. Każdy kto tylko 
mógł się poruszać, zapędzany był do robót. Kto posiadał 
konia to z wozem zaprzęgnięci byli do robót budowy oko-
pów. Zapędzano też ludzi mieszkających w  Rzeszy, jak 
z Klucz, Golczowic czy Ryczówka. Praca trwała od wczes-
nych godzin rannych do późnego wieczora, bez względu 
na  pogodę. Tak był prawie do  końca listopada. Od  Cie-
ślina, poprzez „Blachówkę”, lasy „Bory” i  „Ruska”, dalej 
przez „Żelazko” do  Ogrodzieńca. Na  tym to  szlaku budo-
wano ziemianki z  okrąglaków świeżo ściętych sosen, 
świerków i  jodeł. Także betonowe bunkry. Wszystkie 
konie z  Kwaśniowa Dolnego, Górnego, Cieślina, Kol-
barku i innych wsi codziennie zbierano pod przymusem 
do zwózki materiałów.

Niemcom brakowało już nie tylko amunicji, ale coraz 
bardziej pojazdów mechanicznych, z których bardzo dużo 
pozostało gdzieś na wschodzie. Pojazdów tych brakowało 
im  już w  1943 roku. Wtedy to  zarządzili przegląd koni 
wszystkich okolicznych wiosek w  Wolbromiu. Co  naj-
lepsze wozy i  konie zabierano na  front. Z  Kwaśniowa 
zabrali dwie pary koni i wozy wraz z wozakami. Wozacy 
ci wykupili się od wyjazdu na front, ale znalazła się jakaś 
„parszywa owca” i  zdradziła sprawę innym Niemcom. 
Żandarmi wpadli do  wsi nocą. Brodziński Jan s.  Fran-
ciszka, Smętek Michał i  Franciszek odjechali na  wschód 
swymi zaprzęgami. Powrócili salwując się ucieczką, ale 
bez koni i wozów. Uratowali za to życie, ale musieli prze-
żyć niejedno w  trakcie ucieczki. Uciekając, byli nawet 
ubrani w  niemieckie mundury, których nie mogli psy-
chicznie znieść. Mieli w dodatku wiele szczęścia, tak oni 
jak i inni, którzy z nimi również uciekli. Wśród nich byli 
więźniowie lagrów i obozów. Choć wieś nie była spacy-
fikowana, to  jednak były ofiary w  miejscowej ludno-
ści. Zginął już na  początku wojny w  1939 roku Jurczyk 
Roman s.  Wincentego podczas ucieczki, Oruba Stefan 
s.  Franciszka – w  Niemczech na  robotach, Polan Stani-
sław z  Kwaśniowa Dolnego- w  Oświęcimiu, za  to  tylko, 
że celnicy niemieccy odebrali mu 0,5  litra nafty podczas 
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przekroczenia granicy oraz wspomniani już Bromblik 
i Kaszuba Jan.

Z Kwaśniowa Górnego na roboty przymusowe wywie-
zionych zostało 85 osób. W tej grupie znalazło się 5 osób 
z  kampanii wrześniowej, którzy dostali się do  niewoli 
i na robotach przebywali do końca wojny. Z tych 85- ciu 
osób do  wsi powróciło szczęśliwie 75. Dziewięć do  dziś 
pozostało poza granicami kraju: w  Anglii, Stanach Zjed-
noczonych, Australii, Szwecji i Norwegii.

Również i  w  okolicznych wioskach wojna pochłonęła 
wiele istnień. Jednak największą ofiarę poniosła ludność 
pochodzenia żydowskiego Pilicy, Wolbromia i  Olkusza. 
Przy życiu pozostawały tylko jednostki. Ginęli w  obo-
zach, a  ukrywających się wyłapywano i  rozstrzeliwano 
na oczach innych w biały dzień. Całe grupy Żydów pro-
wadzono na  cmentarze i  tam w  przygotowane wykopy 
wpadali po strzale w plecy. Sam byłem naocznym świad-
kiem takich wydarzeń będąc na  targu w  Wolbromiu 
po żywność. Przywieźli trzema furmankami ludźmi naro-
dowości żydowskiej obojga płci. Jakże byli mocno prze-
rażeni spodziewając się niechybnej śmierci. Na  cmen-
tarzu obok targowiska, gdzie było największe skupisko 
ludzi, zapędzono ich do  małego baraku. Po  kilkunastu 
minutach nagich wyprowadzono. Kazano klęknąć nad 
wykopanym rowem i  wtedy sypnęła seria z  karabinów 
maszynowych. Klęczący powpadali do  rowu, lecz nie 
wszyscy byli zabici, mimo to  wszystkich zasypano zie-
mią. Ten wstrząsający widok do  dziś stoi przed moimi 
oczami. Okropność i  bezwzględność tych Niemców nie 
miała granic.

Dzisiejsze powojenne pokolenie nie może uwierzyć, 
że  tak było, że  tak bestialsko „władcy świata” znęcali się 
nad innymi. A  przecież wszyscy narodzeni mieli prawo 
do życia, bo dla wszystkich przecież jedna matka- ziemia.

Gdzieś we  wrześniu i  październiku 1944 roku wśród 
nas, gnębionych przez okupanta i  tą  całą wojnę, zaczęło 
ogarniać jakieś nieznane zadowolenie, jakieś radosne 
przeczucia, iskierka nadziei na  lepsze. Jakby zza mgły 
widzieli wstającą zorzę wolności.

Twardzi Niemcy byli coraz bardziej wściekli i  niebez-
pieczni. A niektórzy trzeźwo oceniający sytuację poczęli 
szeptać Polakom, że  Hitler kaput- jeszcze trochę cierpli-
wości. Oni to zaczęli zmieniać swój stosunek do Polaków. 
Być może również i  im  wojna nie przynosiła szczęścia 
i  chwały. Wielu z  nich zapewne zostało siłą wcielonych 
do  armii i  zmuszonych do  wykonywania rozkazów. Nie 
wszyscy chcieli ginąć za  Hitlera w  okopach Stalingradu, 
pod Arden, czy tłumiąc Powstanie Warszawskie. Dało 
się wyczuć jakby szukali u  Polaków usprawiedliwienia 

w  obronie własnej skóry. Zmienił się stosunek „baue-
rów” do  swych sług. Nasiliły się ucieczki z  przymuso-
wych robót w  Niemczech. We  wsiach z  wielką radością 
ich witano gdy wracali. Jakoś prawie nikt ich nie ścigał. 
Żandarmi coraz rzadziej pojawiali się we wsi. Za to coraz 
bardziej pozwalali sobie „własowcy”. Kradli co  się tylko 
dało. Nawet kury łapali na  podwórkach. Co  napotkali 
na drodze swych patroli, wszystko stawało się ich włas-
nością.

Zbliżał się grudzień 1944 roku, a  z  nim Święta Naro-
dzenia Pana. Większość mieszkańców była przekonana, 
że  to  ostatnie święta za  okupacji niemieckiej. Znana już 
była odezwa Manifestu Lipcowego PKWN. Każdy wie-
dział, że władzę teraz reprezentuje Ludowy Rząd Polski, 
a  gwarantem granic Polski są  żołnierze Ludowego Woj-
ska Polskiego. Większość mieszkańców interesowała się 
żywo ówczesna polityką. Zastanawialiśmy się jak teraz 
potoczą się losy wyzwalanej Ojczyzny.

A  wyzwolenie przyszło od  wschodu 17- ego stycznia 
ok. godziny 17.00. Do okienka naszego domu, jak zawsze 
zasłoniętego nieprzepuszczającą światła lampy nafto-
wej tkaniną, ktoś zapukał. Najpierw raz, potem drugi. 
Ale nikt z  domowników nie miał odwagi odsłonić okna 
i zobaczyć kto tam jest. Wpojone mieliśmy różne nakazy 
okupanta. Nieznajomy po  chwili, nie wiedząc do  kogo 
trafił, odezwał się po  rosyjsku. Ojciec Tomasz zrozumiał 
szybko, bo sam służył w armii carskiej przez 7 lat. Odsło-
nił okno i  zobaczył okapturzoną jakimś płótnem twarz, 
a na czapce czerwoną gwiazdkę. Szybko zostały otwarte 
drzwi przybyszowi. Tak przyszła do Kwaśniowa wolność.

Józef Szreniawa.
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Kluczewskie rondo

KLUCZEWSKIE  
RONDO

OPRAC. DZIATŁOWICZ JANUSZ

Minęło już 10  lat jak po  nim jeździmy. 28  grudnia 2005 
roku o 10.00 nastąpiło oficjalne uroczyste otwarcie głów-
nego skrzyżowania w  Kluczach- ronda, choć odbiór 
techniczny inwestycji współfinansowanej z  budżetu 
gminy i  województwa odbył się 8  listopada. W  uroczy-
stości otwarcia uczestniczyli: Wicemarszałek wojewódz-
twa małopolskiego Jan Bereza, wójt gminy Małgorzata 
Węgrzyn, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich; 
Policji z  Podinspektorem Andrzejem Płatkiem- komen-
dantem KPP w  Olkuszu naczelne, radni gminy Klucze, 
Jan Kasprzyk- właściciel firmy DROGBUD wykonawcy 
inwestycji, proboszcz tutejszej parafii ks. Stanisław Pułka, 
który poświecił nowo wybudowany obiekt, oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Klucz. Z  perspektywy minio-
nych lat trzeba przyznać, że  wybudowanie tego ronda 
było konieczne zarówno ze  względu na  bezpieczeństwo 
uczestników ruchu będących na  nim, jak i  na  natężenie 
ruchu, które z roku na rok wzrastało, a nasze rondo przy-
czynia się do  płynnej jazdy na  tym skrzyżowaniu. Dla 
porównania przypomnijmy jak było kiedyś.

Teren obecnego ronda w Kluczach, ulica Zawierciańska w stronę 
„Papierni”. Przy ulicy budynek dworski.  (ok. 1959 r.) Foto: 
Zdzisław Dusza.

To samo skrzyżowanie. Widoczny rowerzysta skręca w ulicę 
Bolesławską. Foto: Zdzisław Dusza.

Rondo- Klucze widok obecny. Foto: Andrzej Maniak.
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KLUCZ DO WSPOMNIEŃ 4/2015

KOŁO 
LITERACKIE
„STROFY”
Działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w  Kluczach 
od 2011 roku. Skupia trzynastu członków, którzy aktyw-
nie uczestniczą w  wieczorach poezji organizowanych 
przez GBP w  Kluczach. Na  szczególną uwagę zasługi-
wały wieczory poezji w Kościołach Gminy Klucze: Jaro-
szowiec, Cieślin, Chechło, Klucze, podczas których wierni 
mogli wysłuchać poezji o  tematyce Bożonarodzeniowej 
oraz Wielkanocnej oraz w  Domach Opieki Społecznej: 
Pomorzany, Hutki.

Mieszkańcy Gminy Klucze podczas uczestnictwa 
w  wieczorach poezji mogli zapoznać się z  różnorodną 
twórczością naszych autorów wydanych w tomiku zbio-
rowych oraz indywidualnych

Tomik zbiorowy „Odkryta na  jurajskiej skale” w  2011 
roku prezentuje twórczość poetów Gminy Klucze: Janina 
Bednarz, Dorota Bielach, Kazimiera Janczy, Wanda Mól, 
Olimpia Rychlińska, Katarzyna Rychlińska, Bronisław 
Tomsia, Bożena Wicherek, Feliksa Helena Zimniak.

Indywidualne tomiki poezji wydali w latach 2013/2014
Pani Janina Bednarz, mieszkanka Ryczówka, autorka 

wierszy o tematyce bliskiej sercu: latach dziecięcych, miło-
ści, rodzinie, potędze miłości do matki, tęsknocie, smutku, 
śmierci, ojczyźnie, religii, wsi, oraz wierszy dla dzieci. 
Jest autorką opowiadań i obrzędów ludowych. W latach 
1958-1962 należała do Związku Młodzieży Wiejskiej oraz 
do Rady Sołeckiej. Śpiewa w gminnym chórze Ziemia Klu-
czewska, przez pięćdziesiąt lat należała do KGW. Autorka 
debiutowała w  zbiorze poezji” Odkryta na  Jurajskiej 
Skale „(2012). Jedną z wielu pasji autorki jest teatr. Brała 
udział w sztukach: „Zamknięte granice „, „Wigilia bez ojca”, 
„”Chrzciny”, „Różaniec”, „Grabienie ściółki”, wystawianych 
przez Teatr Ludowy. Na przeglądach Teatrów Małopolski 
w Czarnym Dunajcu zespół otrzymał wyróżnienia oraz 
dwukrotnie srebrną Maskę, a  Janina Bednarz za  rolę 
wdowy w „Wigilii bez Ojca” otrzymała nagrodę indywi-
dualną i wyróżnienie. W 2013 roku wydała tomik Poezji 
„Z mojego serca”, „Co mi w duszy gra” cz. II.

Pani Feliksa Helena Zimniak, mieszkanka Rodak. 
Debiutowała w  zbiorze poezji „Odkryta na  jurajskiej 
skale”(2012r.). Autorka wierszy o  różnorodnej tematyce. 
Kocha ludzi, przyrodę, zwierzęta, które z  przyjemnoś-
cią opisuje. Tworzy też rzeźby z  krzewów, wykonuje 
wyszukane ozdoby z  origami i  quillingu oraz ciekawe 
prace szydełkowe. Ma nadzieję że odkryje w sobie jeszcze 
inne zdolności. Wiersze zamieszczone w  tomiku poezji 
„W  moim sercu zawsze wiosna” wydanym w  2013 roku 
dedykuje czytelnikom skromnej poezji.

ELŻBIETA SZATAN

Występ zespołu „Trele- Morele” z Kwaśniowa Górnego.Janina Bednarz
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Koło Literackie „Strofy”

Pani Kazimiera Janczy, mieszkanka Klucz rodem 
z Rąbkowej powiat nowosądecki. Z zawodu tkacz. Poezję 
zaczęła pisać w  2004 roku za  namową dziś nieżyjącego 
Marka Koprowskiego. Jest członkiem Kola Literackiego 
w  Kluczach, Bolesławiu, Olkuszu, gdzie pod nadzorem 
dr Marka Pieniążka rozwija swoje umiejętności.

Pan Łukasz Sroka mieszkaniec Częstochowy, Klucz, 
Krakowa, autor tomiku poezji Po  między wydanych 
w  2013 roku. Zawarte różnorodne wiersze dedykował 
Babci i Dziadkowi, Państwu Kitom z Klucz.

Pani Barbara Litarska rodem z  Kwaśniowa Górnego, 
mieszkanka Olkusza, Krakowa. Ojciec nauczył ją kochać 
przyrodę, matka „wyśpiewała jej dzieciństwo”. Wcześnie 
zaczęła rysować, a  kiedy nauczyła się czytać pokochała 
wiersze. Mając 8  lat ułożyła pierwszą piosenkę. Uczęsz-
czała do  szkoły plastycznej, natomiast nieodparta chęć 
pisania poezji przyszła kilka lat temu. Odtąd – jak sama 
mówi- „obraz i słowo są dla mnie jak powietrze i kromka 
chleba”.

Należy do  Klubów Literackich: Olkusz, Klucze, Bole-
sław, Sławków, uczy osoby niepełnosprawne malarstwa. 
Tomik poezji „Szepty” wydała w 2014 roku.

Pani Stanisława Janicka mieszkanka Klucz rodem 
z  Wolbromia. Pracownica służby zdrowia. Wrażliwość 
na  piękno otaczającej przyrody zaowocowała potrzebą 
pisania wierszy głownie o tematyce sławiącej uroki juraj-
skiego szlaku. Niektóre z nich przeplatane są wspomnie-
niami i  refleksją. Pani Stanisława wiersze pisze od  2013 
roku. Wydany tomik poezji ”Na  jurajskim szlaku” jest 
debiutem książkowym autorki. 

Zainteresowani mogli wysłuchać poezji na  ostatnim 
spotkaniu” Artyści są wśród nas” które odbyło się w nie-
dzielę 22  listopada w świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie 
Górnym. Celem spotkania było propagowanie kultury 
wśród mieszkańców Gminy Klucze oraz otwarcie się 
społeczności na  inicjatywy społeczne, angażowanie 
do  wspólnych działań, integracja międzypokoleniowa, 
promocja organizacji i  lokalnych talentów, zachowanie 
i  podtrzymanie tożsamości kulturalnej z  zaangażowa-
niem społeczności lokalnej. W  spotkaniu uczestniczyli 
dzieci i  młodzież szkolna z  grupy wokalno – muzycz-
nej „Trele Morele” kierunkiem Pani Doroty Kardynał. 
Mieszkańcy mogli zapoznać się z  dorobkiem kultural-
nym twórców rękodzieła artystycznego, sztuką ludową, 
która była zaprezentowana na  poszczególnych stoi-
skach.

Na szczególną uwagę zasługuje pismo społeczno – kul-
turalne „Klucz do Wspomnień” – kwartalnik, wydawane 
od 2011 przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Kluczach. 
Do  chwili obecnej wydanych zostało już 16  numerów. 

Barbara Litarska

Dorota Kardynał – prowadząca spotkanie w towarzystwie 
młodych artystów

Klucz do  Wspomnień oparty jest na  wywiadach oraz 
rozmowach z najstarszymi mieszkańcami Gminy Klucze. 
Opisuje tematykę społeczną, historyczną dotyczącą miej-
scowości Gminy Klucze, koncentrując się na  sprawach 
ważnych dla społeczności lokalnej. Pismo zostało zauwa-
żone i  docenione przez Bibliotekę Narodową w  War-
szawie z  której to  główny redaktor otrzymał osobiste 
podziękowanie za solidną pracę i zaangażowanie. Kwar-
talnik przesyłany jest do następujących bibliotek: Biblio-
teka Narodowa w  Warszawie, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w  Krakowie, Powiatowa i  Miejska Biblioteka 
w  Olkuszu. Korzystają w  formie elektronicznej studenci 
oraz młodzież szkolna, w formie papierowej starsi miesz-
kańcy Gminy Klucze oraz czytelnicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kluczach.

Wszystkie numery Pisma Klucz do Wspomnień dostępne 
są w formie elektronicznej na stronie internetowej Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Kluczach: WWW.biblioteka-
-klucze.pl oraz w formie papierowej w lokalu GBP w Klu-
czach, ul Rudnicka 2a. Zapraszamy do korzystania.
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DZIATŁOWICZ JANUSZ

23 STYCZNIA 2010 R.
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Na pierwszą gwiazdkę czekam od rana

dzisiaj Wigilia jest proszę Pana.

Dziś opłatkiem łamać się będziem,

i potraw dużo na stole będzie.

Oj bardzo proszę, Ja na Was czekam,

siadajcie dzieci kolacja czeka.

Zjedzmy z ochotą wszystko co było,

aby się w życiu dalej darzyło.

Może kolędy trzeba zaśpiewać,

iść na pasterkę, dzieciątku śpiewać.

Wszyscy się cieszmy z narodzin Pana,

kolędy śpiewać będziem do rana.

Bo jutro jest Boże Narodzenie,

gwiazdeczka świeci tu nad Betlejem.

Dziękujemy Bogu za rok co mija.

Wszystko co złe niech nas omija.

Janina Bednarz

  Z tomiku „Co mi w duszy gra”

Pierwsza gwiazdka.


