
 
 

 

 

TYTUŁEM WSTĘPU 

  
    Proponujemy Państwu lekturę drugiego numeru pisma „Klucz do Wspomnień”, redagowanego  

przez Koło Literackie „Strofy”,  działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach. Pierwszy  

numer ukazał się w grudniu ubiegłego roku i spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. 

Docierają do Zespołu Redakcyjnego pozytywne  opinie o prezentowanych treściach pisma. Większość 

jego czytelników wyraziła chęć stałej współpracy z Redakcją, poprzez nadsyłanie materiałów, 

stanowiących niezbędne źródło informacji. 

    Największe zapotrzebowanie wśród społeczności lokalnej stanowi jednak informacja historyczna,  

z tego też względu na prośbę Państwa zamieszczony został ciąg dalszy historii Klucz, opracowany 

przez pana Janusza Dziatłowicza, na podstawie bogatych źródeł historycznych, stanowiących zbiór 

jego prywatnego archiwum. 

     Opowiadania pochodzące z okresu wojny i okupacji, spisane przez naocznych świadków, są 

źródłem niezbędnej wiedzy, którą należy utrwalać i pielęgnować. Dlatego też i tym razem uwaga 

Państwa zostanie zwrócona na autentyczne przeżycia, z jakimi podzielili się z nami, pan  Bronisław 

Tomsia, Krystyna i Zygmunt Trepkowie. Natomiast pani Bożena Wicherek jest autorką opowiadania 

matki, spełnionej w swojej roli, co odzwierciedla artykuł „Moja Miłość”.  

    Zamierzeniem Zespołu Redakcyjnego jest dostarczenie również Państwu informacji spisanych  

w formie wywiadów, tym razem prezentujemy postać pana Jerzego Mrówki. 

    W miejscowości Ryczówek mieszka pani Janina Bednarz, która poprzez swoją twórczość potrafi nie 

tylko kultywować, ale przede wszystkim ocalić od zapomnienia ”bogactwo duchowe narodu”, czego 

dowodem jest zamieszczone opowiadanie  pt. Tym razem… „Ciotka z Krakowa”. 

    Mamy nadzieję, że i tym razem pismo „Klucz do Wspomnień” będzie dla Państwa pretekstem do 

chwili pożytecznego relaksu, dostarczy ciekawej lektury oraz powrotu do wspomnień.  
 

                                                                            Zespół Redakcyjny 
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          KLUCZE DO XV W. – ZARYS DZIEJÓW CZ. 2 

 
Dawno, dawno temu…, u zarania dziejów wsi Klucze, 
a mogło to być przed 1370 r., gdy na ten teren przybyli 
pierwsi osadnicy , założyli osadę. Wybrali sołtysa, 
który dbał o to by dobrze ustalić granicę osady. 
Nazwali ją Clutscha (1392r.) Nazwa tak pisana 
przetrwała do ok. 1397r. Pisownia z latami 
ewoluowała i brzmiała Klutsche Kluczow (1402r.) 
Potem Cluczan, Kuczen, Cluczicz, Cluczicze. Od 1581 
Klucze. Dlaczego tak nazwali swoją osadę?. Możemy 
się tylko domyślać. W okresie staropolskim ,,klucze" 
to po prostu przedmiot służący do otwierania drzwi jak 
i miejsce gdzie występują ciepłe źródła. W wyrażeniu 
gwarowym wyraz ,,klucze”, ,,kluc”, ,,klucowski”   
oznacza   nazwę   topograficzną określającą miejsce 
wilgotne, podmokłe, z którego biją źródła. A źródła 
biją aż do dziś w miejscu zwanym "Stokiem". 
Językoznawca K. Rymut wydaje się potwierdzać tę 
wersję i mówi, że w języku serbskochorwackim 
,,kljuc” oraz rosyjskim ,,kluc” to znaczy źródło. 
Niemniej jednak  w ,,Opisie włości pomorzańskiej" 
 z 1534 r. wykonanej na polecenie Seweryna   Bonera   
–  ówczesnego   starosty rabsztyńskiego, dowiadujemy 
się o kluczniku Januszu, służącym na zamku 
rabsztyńskim, który za swe zasługi otrzymał "grunta" 
gdzie dziś leży wieś Klucze - ,,Janusz, kędy sobie 
uprosił fundunek i wydzielono mu kędy teraz Klucze 
są i wioska zbudowana". Która wersja jest prawdziwa? 
Wydają się być obie. W opisie tym wymieniony jest 
też niejaki Oleś, który służył szlachetnie urodzonemu 
panu Parczewskiemu i w nagrodę za dobrą służbę 
otrzymał ,,grunta”, na których obecnie znajduje się 
wieś Olewin. Na rabsztyńskim zamku w owym czasie 
żył i pracował sokolnik Boguta Szymon, a tam gdzie 
mieszkał znajduje się dziś wieś Bogucin. Zabudowa  
i ukształtowanie każdej wsi wygląda trochę inaczej. 
Musiała się ona dostosować do warunków terenowych. 
Najpierw wytyczano granicę wsi w niecce jaką 
tworzyły łagodne stoki, które wtedy gęsto porastały 
lasy a gdzie niegdzie wystawały wapienne skały. 
Oznaczono miejsce pod zabudowę na około, w pewnej 
odległości od miejsca gdzie biły źródła . W ten sposób 
każdy miał swoje pole ciągnące się od źródła, poprzez 
swoje zabudowania aż po koniec wsi. Wokół 
zbiorników wody niezabudowany teren stanowił tzw, 
”nowsie”, tzn. wspólnota wiejska. Wspólne było 
pastwisko, las i prawo połowu ryb. Na czele każdej 
wsi stał ,,zasadźca”, który w imieniu całej społeczności 
zawierał umowę pisaną z panem. Zawierała ona spis 
świadczeń ustalonych raz na zawsze. Wówczas każdy 
z osadników dostawał w dziedziczne użytkowanie 1 
łan (ok.16 ha) ziemi zwolnionej z podatku i innych 
świadczeń na rzecz właściciela. Zwano to "wolnizną". 
Okres wolnizny mógł trwać od 2 do 24 lat, a zależało 
to od stopnia przygotowania ziemi do uprawy. Po tym 
okresie trzeba było płacić czynsz, dawać daniny panu, 
państwu i kościołowi. Trzeba było odrabiać 
pańszczyznę, jutrznię, robociznę kmiecią, tłoki, 
przewozy i stróże. Na obronność kraju płacono tzw. 

"kolektę" lub "berna". Z tego to podatku wykupywano  
rycerzy, będących w niewoli lub odkupywano tereny  
od obcego władcy. Osadnicy mogli opuścić wieś 
dopiero po uregulowaniu wszystkich świadczeń 
spisanych  w umowie  przez  ,,zasadźcę”  a także w  
odpracowaniu lat wolnizny. Taki ,,zasadźca” 
przeważnie zostawał sołtysem. Następnie zabierano się 
do wyrębu drzew na domy i karczowaniem lasu pod 
pola uprawne. Klucze się rozwijały, nie płacąc jeszcze 
czynszu i różnych danin, będąc własnością króla 
przynależną do starostwa rabsztyńskiego w tzw. 
kluczu  ogrodzienieckim. Decyzją  królowej wydaną  
z 21.VI.1374 r. zostają jednak sprzedane Jaśkowi oraz 
 Wawrzkowi, a po czternastu latach połowa wsi zostaje 
własnością szlachecką Włodka z Charbowic h. Sulima 
w tymże kluczu. Decyzję taką podjął król Władysław 
Jagiełło w 1388 r. Od tego też roku Klucze są 
podzielone i mają dwóch sołtysów, a po skończonej 
dwunastoletniej ,,wolniźnie” podatki królowi płaciło 
dwóch właścicieli. O drugiej części Klucz nie mamy 
długo żadnej informacji co się z nią działo. 
Prawdopodobnie dolej była własnością Jaśka oraz 
Wawrzka, a później ich potomków. O pierwszej części 
Klucz, własności Włodka Ogrodzienieckiego wiemy 
więcej. Sołtysem w Kluczach w 1394 r. był niejaki 
Michał, żonaty z Małgorzatą, córką zmarłego już 
wtedy Krajka  – sołtysa Braciejówki i Troska, w latach 
1397 – 1404 Jaszek. Sołtys otrzymywał kilka łanów 
ziemi wolnej od czynszów. Gdy wieś już czynsz 
płaciła (1/2 grzywny z 1 łana), miał najczęściej 1/6 od 
płaconych czynszów i 1/3 od spraw sądowych. Miał 
też prawo budowy młyna, karczmy  oraz  piekarni.  
W sprawach sądowych pomagała mu ,,ława wiejska” 
złożona ze ,,znaczniejszych” chłopów. Jednak w czasie 
najazdu wroga na ziemię krakowską sołtys 
zobowiązany był do służby wojskowej na koniu oraz   
z kuszą, ale na utrzymaniu królowej. Zapis taki 
widnieje w zbiorach dokumentów małopolskich. Taki 
system tworzenia się wsi trwał  do XV w.  kiedy  to  
w Polsce, również i w Kluczach, zaczęły powstawać 
folwarki szlacheckie. Jak podają ,,kroniki” Jana 
Długosza - ,,Źródła dziejowe” i akta wizytacji diecezji 
krakowskiej   w  latach 1595 - 1599  wykonane na 
 polecenie biskupa krakowskiego - kardynała Jerzego 
Radziwiłła, wieś Klucze leży w powiecie krakowskim, 
parafii Olkusz a ,,granica z Pomorzanami biegnie 
między Parczewskiego wydziałem, kędy sobie pan 
Parczewski od starosty rabsztyńskiego począwszy na 
kluczewskiej  górze,  niedaleko  pomorskiej 
(pomorzańskiej) góry do drogi krzyżowej, biegnącej  
z zamku rabsztyńskiego kończąc”. W czasach 
Długosza (1415-80), gdy ,,wzmiankuje” on o wsi 
Klucze, wieś liczyła 7 łanów kmiecich. Oddawała ona 
z tego dziesięcinę konopną i snopową o wartości ¼ 
grzywny kościołowi w Olkuszu. Z biegiem lat liczba 
łanów pól w Kluczach malała . W 1490 r. było ich 
tylko 5, a w 1629r. 3 i ½ łana. Dwanaście lat 
,,wolnizny” którą mieli (C.d. s.3)  
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kmiecie z Klucz szybko minęły i trzeba było płacić 
wszystkie zobowiązania zgodnie z podpisaną 
wcześniej umową. Sprawy płatności zawsze były 
niemile widziane i często sporne . Ciągle ktoś kogoś 
pozywał przed oblicze sądu widząc swoja krzywdę . 
Stąd też najwięcej informacji o stosunkach panujących 
na wsi można znaleźć księgach sadowych. Do takich 
zaliczyć można z pewnością ,,Najstarsza księgę sadu 
najwyższego prawa niemieckiego na zamku 
królewskim” lub ,,Księgi ziemskie krakowskie”. Tam 
też odnotowano sprawę Macieja - kmiecia z Klucz 
przeciw Mikołajowi - kmieciowi z Olewina , który to 
przywłaszczył sobie wota, 25 kop żyta, wóz i ,,sprzęta” 
domowe o wartości 5 grzywien. Natomiast z aktach 
sądowych krakowskich dowiadujemy się, że sołtys  
z Klucz - Jaszek został pozwany przed oblicze sądu 
przez krakowskiego żyda, Hosmana, któremu był 
winien 100 grzywien. W 1401 r wdowa po Mirosławie 
Rybce - sołtysie z Kolbarku - Jachna , udowodniła 
przysięgą swoją niewinność w sporze z Jaszkiem - 
sołtysem z Klucz o dług żydowski. Są i inne pozwy 
przeciwko sołtysowi z Klucz - Jaszkowi. Następny, 
który go pozwał to Bodzęty z Modlnicy o 3 łany 
uprawiane i las, który sprzedał a szkoda wynosiła 6 
grzywien, które w końcu zapłacił - zaświadcza 
późniejszy dokument. Jakby tego było mało w 1404 r. 
znów pozew przeciwko Jaszkowi z Klucz wnosi ten 
sam co poprzednio - Bodzęty z Modlnicy o 16 kop 
żyta i 4 kopy wyki. Nie mniej żalów i skarg kierowano 
do sądów przeciwko kościołowi w Olkuszu . Tam to 
toczyła się sprawa o dziesięcinę snopową i konopną  
z łanów kmiecich w Kluczach wartości 3 i 1/2 
grzywny . Obok widnieje data 1470 - 80. W 1475 r. 
plebanem w Olkuszu był magister Mikołaj i też 
występował przeciw karczmarzowi oraz  kmieciom  
z Klucz o dziesięcinę snopową i konopną. Innym 
razem kmiecie kluczewscy mieli proces z kościołem 
 w Olkuszu o rzekomo nie oddaną dziesięcinę. 
Przedstawiciele Klucz w osobach młynarza, 
Szromnika oraz kmieci, Stanisława Lipki i Wincentego 
Sypienia zwracają się do sądu kościelnego o 
rozsądzenie sprawy dziesięciny. Kmiecie po zebraniu 
zboża czekali na przybycie przedstawicieli kościoła z 
Olkusza aby wybrali snopy na dziesięcinę , ale że czas 
naglił, a nikt się nie zjawił chłopi sami dokonali 
wyboru. Swoją część wzięli do stodół a dziesięcinę 
zostawili na polu. Widząc, że nikt nie przybywa po 
odbiór, obawiając się kompletnego zniszczenia, 
postanowili dostarczyć snopy do Olkusza. Zboże nie 
zostało jednak rozładowane w stodołach kościelnych 
lecz przed nimi. To się księżom nie spodobało i nie 
uznali dziesięciny. Wtedy to kmiecie zabrali snopy do 
domu i je wymłócili. Gdy poszli w niedzielę do 
kościoła zostali z niego wyrzuceni i obłożeni klątwą. 
W sądzie proszą o zapłacenie dziesięciny w monecie. 
Dokument nie podaje jaki był finał tego sporu. Jak na 
tym przykładzie widać, kościół sam wybierał snopy, 
by nie były lichsze od innych. Nim sami nie napełnili 
swoich stodół , kmiecie musieli czekać ze zbiorami na 
polu. Jednak robili jak im kazano bo bali się 
konsekwencji - klątwy i wyrzucenia z kościoła. To 
tylko jeden opisany spór w takiej małej jak Klucze wsi, 

a jakie toczyły się spory w dużych majątkach czy 
miastach. ,,Handlowano” całymi wsiami. Zastawiano 
za pożyczki, dzierżawiono, dawano w posagu itp. 
Często spadkobiercy procesowali się miedzy sobą  
o zastawiane dobra, czynsze i podatki z nich płynące. 
Procesowali się między sobą rycerze z kościołem oraz 
kościół z magnatami, ci ze starostami i na odwrót. 
Sytuację tę jeszcze bardziej komplikował fakt taki, że 
w ówczesnej Polsce, tym samym i w Małopolsce 
wytworzyły się trzy typy własności. dobra monarsze, 
dobra kościelne, dobra szlacheckie - rycerskie. Dobra 
monarsze - królewszczyzna, grupowały się wokół 
zamków: Ojcowa, Pieskowej Skały, Rabsztyna, 
Ogrodzieńca i Żarnowca oraz wokół miast Olkusza  
i Wolbromia. Do wsi niegrodowych starostwa 
ogrodzienieckiego należały już w XIV w., wsie Rodaki 
i Klucze (od 1388 r.). Ze starostwem ogrodzienieckim 
graniczyło starostwo rabsztyńskie. Wówczas  Starostą 
rabsztyńskim był Spytek z Melsztyna - wojewoda 
krakowski. Dobra kościelne - biskupa krakowskiego 
obejmowały tu nam bliski tzw. "klucz sławkowski", 
czyli "grunta" przynależne do: Sławkowa, Błędowa, 
Bukowna, Gołonoga, Okradzionowa, Poręby  oraz 
Strzemieszyc. W XVIII w. takich "kluczy" biskup 
krakowski miał osiemnaście, łacznie15 miast i 245 
wsi. Dobra rycerskie - magnackie obejmowały tzw. 
"klucz" pieskalski i pilecki. Najpotężniejszym był 
Otton Pilecki z Pilicy, zaufany króla Kazimierza 
Wielkiego. Zmarł 9. IX. 1385 r. zostawiając żonę -  
Jadwigę z Melsztyńskich  oraz  jedną córkę Elżbietę,  
 z ogromnym majątkiem sięgającym dóbr łańcuckich 
aż na Rusi. Każdy dbał o swoje. Pieniądze dawały 
wpływy, a wpływy władzę. O duże pieniądze sądzili 
się bogatsi. Wcześniej wspomniany Bodzęnty 
pochodzący z Modlnicy odstępuje od sporu wraz 
Bartoszem z Ogrodzieńca w 1400 r. o zabranie zboża  
z Klucz. Później postawił warunki. Jeśli Piotr, Bartosz 
i Stanisław potomkowie Włodka Ogrodzienieckiego 
nie zwrócą 150 grzywien groszy praskich długu 
Bodzęcie z Modlnicy to dadzą mu w zastaw : Piotr - 
Rudniki Małe i młyn w Rudnikach Wielkich, Bartosz - 
całą część w Kluczach (czyli ową połowę Klucz),  
a Stanisław wieś Wysoką. W 1450 r. Jan alias Bartosz 
z Ogrodzieńca - (różne źródła różnie podają) - 
zastawia za 500 grzywien Piotrowi z Sadowa wieś 
Wysoką , Wiesiołkę , Niegowonice  oraz  część Klucz. 
Później tenże Piotr z Sadowa zastawia za 40 grzywien 
Jaszkowi , Zdziechowi oraz  Bartłomiejowi Droździe  
z Chechła ową połowę Klucz, którą sam miał podaną  
w zastaw. Niebawem kmiecie z Klucz – Jakub oraz 
 Paweł w 1459 r. pozywają Bartłomieja Drozda rodem 
z Chechła o dług 60 grzywien groszy pospolitych 
(ówczesna moneta) i 60 grzywien szerokich groszy 
praskich. W tym sporze Piotr z Sadowa ( Sadowski ) - 
dzierżawca Klucz jest opiekunem kmieci 
kluczewskich. W 1465 r. połowa Klucz należy dalej do 
dóbr ogrodzienieckich i liczy siedem łanów . Bartosz 
Ogrodzieniecki - wnuk Włodka z Charbowic - hrabia 
Sulima, nie mogąc sobie poradzić z zadłużeniem coraz 
większe część majątku oddawał pod zastaw, za 
udzielane mu pożyczki. W końcu postanawia w 1470 r. 
sprzedać zamek (C.d.s.4) 
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Ogrodzieniec ze wsiami do niego przynależnymi za 
8000 florenów węgierskich w czystym złocie, 
sławetnym mieszczanom krakowskim: Imbramowi 
 i Piotrowi Salomonom. Ponadto Jan - Bartosz 
Ogrodzieniecki zobowiązuje się uwolnić z rąk Piotra 
Sadowskiego wsie: Wiesiołka, Wysoka, Niegowonice 
oraz połowę Klucz a także odkupić od Sadowskiego  2 
Łany w Niegowonicach. Nazwa sprzedanych włości 
brzmiała, castrum (zamek) Ogrodzieniec et Włodowic, 
wsie Rudniki, Parkoszowice, Gór, Nadolice, 
Podleszany, Parwa, Rodaki, Kiełkowice, Wysoka , 
Niegowonice i połowa wsi Klucze.” Nowi właściciele 
w 1471 r. wyznaczają 2000 florenów węgierskich 
dożywocia matce Annie na 1/3 dóbr ogrodzienieckich 
m.in. na połowie Klucz i na Kiełkowicach zapisano w 
księgach ziemskich krakowskich. Salomonowie 
władają dobrami ogrodzienieckimi do 1483r. kiedy to 
podejmują decyzję o sprzedaży ich Rzeszowskim –  
Janowi starszemu, Andrzejowi, Janowi i Stanisławowi.  
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                                                                           (C.d.n.) 

                                            Janusz Dziatłowicz 

          WOJNA WIDZIANA OCZAMI 12-LATKA 

 

Bronisław Tomsia - mieszkaniec Bogucina Małego. Aktywny społecznik, przez 25 lat pełnił w swojej 

miejscowości funkcję sołtysa. Przyczynił się do wybudowania 6 km drogi, założenia wodociągu, gazociągu, 

oświetlenia ulicznego i świetlicy w Bogucinie Małym.  Obecnie członek m.in. Koła Literackiego „Strofy”, 
działającego przy GBP w Kluczach.   

 

 

  Moje związki z Niemcami zaczęły się, kiedy rankiem 

pierwszego września 1939 r. ojciec wracając z pola 

oznajmił, że chyba przyleciały francuskie samoloty, bo 

latają nisko nad Pustynią Błędowską, strzelając do 

makiet, ćwicząc z polskimi kolegami zaplanowane 

manewry. Ja włączyłem radio, co prawda detektorowe, 

usłyszałem orędzie Prezydenta RP, że odwieczny wróg 

narodu polskiego napadł na Polskę bez wypowiedzenia 

wojny. A więc zaczęło się. Rano piątego września 

1939 roku uzbrojeni po zęby wkroczyli do Olkusza 

żołdacy hitlerowskiego Wermachtu i od razu zaczęli 

robić porządki według własnego widzimisię - nastała 

okupacyjna noc, która trwała 1910 dni i nocy. Łamiąc 

wszelkie prawa międzynarodowe starali się uczynić  

z „podludzi” bezmyślne tępe istoty zdolne tylko do 

pewnych zastrzeżonych dla nich prac. Ustawy karne 

przeciw Polakom  i Żydom były rzetelne wykonywane, 

przez hitlerowskich żołdaków i ich paladynów. Takie 

pierwsze zetknięcie z Niemcami miało miejsce wiosną 

1940 roku, kiedy to część mojej gminy została 

wcielona do Rzeszy Niemieckiej, a część do 

Generalnej Guberni. Przeszedłem zieloną granicę, 

zostałem pochwycony przez strażnika Grencschutzu, 

porucznika Heidera. Miałem kilkanaście kilogramów 

żywności, bo Niemcy wydawali bardzo małe racje 

żywnościowe na karty zaopatrzeniowe - ten sadysta z 

piekła rodem bez żadnego odruchu człowieczeństwa, 

dwunastoletniego chłopca bił do utraty przytomności, 

najpierw ręką  po twarzy, później bagnetem po tylnej 

części ciała. Po odzyskaniu przytomności musiałem 

ten towar odnieść do Urzędu Celnego w Rabsztynie. 

W maju 1940 roku zawitała nadzieja, że Francja, wraz 

ze swoimi sojusznikami nie pozwoli się upokorzyć, że 

nastąpi kres panoszenia się obcych żołdaków w naszej 

Ojczyźnie. Jak żeśmy się zawiedli na naszej 

sojuszniczce? W ciągu trzech tygodni walk, francuska 

armia skapitulowała. Zawiedzeni polscy patrioci często 

popełniali samobójstwa, nie godząc się w dużym 

stopniu z rzeczywistością. Życie toczyło się dalej, 

trwała beznadzieja, by dziesiątego marca 1941 roku 

niemieccy żandarmi obstawili wieś, łapali jak psów, 

spędzali z łóżek młodych ludzi, którzy byli potrzebni 

do prac rolnych u niemieckich bauerów. Dopędzeni do 

Urzędu Pracy w Olkuszu, po lekarskich oględzinach 

zostaliśmy wywiezieni bez własnej woli w głąb 

Rzeszy. Jako trzynastoletni chłopiec, bez znajomości 

języka niemieckiego zostałem przydzielony do pracy  

u bauera, u którego już było kilku młodych Niemców, 

oczywiście starszych ode mnie i jeniec wojenny 

upokorzonej armii francuskiej. Kiedy pewnego ranka 

w oborze Beera młodzi Niemcy zaczęli się nade mną 

pastwić, ja jako nagi wśród wilków, musiałem znosić 

te upokorzenia. Jeniec złapał widły i jednego dźgnął  

w tylną część ciała, mnie zaś wziął na bok i tłumaczył, 

że on też ma takiego syna, żal mu było, że ci chłopcy 

tak mi dokuczali. Następnego dnia zostałem 

                                                              (C.d. s.5)  
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odesłany do pracy w innym gospodarstwie, 

dwadzieścia kilometrów dalej. Tam, żeby nie 

zapomnieć mowy ojczystej mówiłem sam do siebie,  

 w tym najchłodniejszym dla mnie wieku, nie 

czytałem, ani nie pisałem. Wzrastałem nikomu 

niepotrzebny, wart byłem tyle ile wykonałem pracy dla 

bauera i jego Rzeszy. Kiedy latem 1943 roku wracając 

z pola na obiad zastałem tace z ziemniakami w 

mundurkach, a córka gospodyni zapytała nas czy 

będziemy jeszcze jedli chleb, na co z kolei matka 

odpowiedziała, że jeśli otrzymamy mniejszy przydział 

to jeszcze będziemy gorzej ich odżywiali, ja uniosłem 

się ambicją nie zdając sobie sprawy, jakie z tego mogą 

być konsekwencje. Wieczorem spakowałem, co 

miałem,a było tego niewiele i podążyłem na dworzec 

kolejowy kupując bilet do Haidebreck. Kiedy 

przyjechałem do Breslau wysiadłem, bo pociąg dalej 

nie jechał. Podszedł do mnie cywil i poprosił o 

Ausweis, ponieważ go nie posiadałem, kazał mi iść do 

przodu. Idąc peronem zdałem sobie sprawę, co mnie 

czeka. Napotkaliśmy kobietę biednie ubraną. Niemiec 

zapytał ją dokąd jedzie. Odpowiedziała: „nie 

ponimaju”. Niemiec patrząc na mnie powiedział, abym 

przetłumaczył jego pytanie, więc zapytałem : „At kuda 

wy jediot?”. Starsza Pani odpowiedziała, że do 

Żytomierza na Ukrainę. Niemiec kazał iść nam obojgu, 

ale mnie na schodach do tunelu oddał bilet, a kobietę 

zabrał ze sobą. Pozwolił mi jechać dalej. Po wielu 

perypetiach przyjechałem do Kędzierzyna - Koźla. Źle 

poinformowany musiałem iść sześć kilometrów do 

siostry, która pracowała w Ryńskiej Wsi. Kiedy 

wszedłem do odosobnionego domu pytając po 

niemiecku gdzie mieszka bauer mojej siostry, 

ślązaczka czystą gwarą zapytała, czy ja uciekam z tych 

Niemiec. Odpowiedziałem jej, że przyjechałem do 

siostry, która tu pracuje. Ta pełna desperacji kobieta  

z wielkim żalem, powiedziała, że wszystkiemu winien 

jest „gist Hitler” i w dodatku dziś świętują. Kobieta 

dostała wiadomość, że ich synek zginął za Vaterland, 

za który nie chciał umierać. Kiedy mnie zapytała, czy 

nie jestem głodny - a byłem, bo mogłem wziąć na 

drogę tylko kilka kartofli - nie bardzo jej ufałem oraz 

 poprosiłem, żeby mi dała coś na drogę, bo bardzo mi 

się śpieszy! Po wielu perypetiach dostałem się do 

Katowic i dalej nie wiedziałem, co począć, jak trafić 

do Olkusza. Na peronie stały dwie młode dziewczyny 

mówiące po polsku. Podchodząc do nich przyznałem 

się, że uciekam z Niemiec, zapytałem jak dostać się do 

Olkusza. Doradziły mi, aby jechać przez Sosnowiec 

Północny, gdyż w Południowym, były przeprowadzane 

kontrole. Wysiadłem, w Gołonogu i szedłem dziesięć 

kilometrów przez całe Strzemieszyce do Górnika. Tam 

oczekiwałem na pociąg wiozący górników do 

Sławkowa, Bukowna i Olkusza. Kiedy przyznałem się 

górnikom, że uciekam z Niemiec, chórem oświadczyli 

żeby się nie bać, że przejdę z nimi bezpiecznie 

kontrole w Olkuszu. Część górników wysiadła w 

Sławkowie, Bukownie i pozostała część w Olkuszu. 

Zostałem sam na sam na dworcu. Była 23.30 - godzina 

policyjna, tylko cud sprawił że nie było kontroli. 

Znając dość dobrze Olkusz, przez Słowiki, Parcze, 

trafiłem do pewnej wdowy, której Niemcy 

zamordowali męża. Przenocowała mnie z narażeniem 

życia i rano szczęśliwie trafiłem do Bogucina. 

Ponieważ wojna była dopiero na półmetku, a zbliżała 

się zima, pomny na kolegę, który nie pojechał  

powrotnie do Niemiec, kiedy policja przechodziła koło 

jego domu, ten schował się w szafie został zauważony, 

wylegitymowany przez żandarmów i odwieziony do 

Oświęcimia i nigdy nie wrócił. Umarł na zapalenie 

płuc. Ja nie wiedząc, co z sobą począć, ukrywałem się. 

Do partyzantki nie nadawałem się - nie lubię strzelać, 

postanowiłem wrócić do Rzeszy. W Urzędzie Pracy 

zaczął krzyczeć na mnie kierownik, że mam wrócić 

skąd odszedłem, kiedy odmówiłem, powiedział, że za 

karę pójdę doić krowy do dużego majątku. Wieczorem 

po ukończonej pracy w oborze, poszedłem do polskiej 

rodziny pracującej w majątku jako „fornale”. Głowa 

rodziny, powiedział do mnie: „ Gdzie ty się dostałeś - 

tu twój poprzednik codziennie był bity przez mistrza 

oborowego”. Pomyślałem, że tak ciężko będę musiał 

pracować, piętnaście krów ręcznie doić, karmić je, 

wywozić obornik i jeszcze do tego będę bity. Na 

szczęście proroctwa nie spełniły się, po kilku 

sprawdzianach, czy dobrze wydoiłem krowy - 

zaprzyjaźniliśmy się. Po pół roku pracy dał mi trzy dni 

urlopu. Zamiast jechać do domu, pojechałem do 

kolegów - pochwalić się, że jestem na urlopie. Do 

domu pojechałem w niedzielę rano, natomiast zgodnie  

z planem powinienem był jechać w poniedziałek do 

pracy. Ale wujek zrobił mi niedźwiedzią przysługę  

i doradził, bym pojechał dopiero we wtorek. Kiedy 

przyjechałem spóźniony, wówczas mistrz oborowy 

rozwścieczony wymierzył mi kilka pejczów w sam 

pośladek, ale już po dwóch godzinach przyszedł oraz 

zapytał czy chcę pojechać do miasta, bo przyjechał 

cyrk obwoźny? Do końca wojny, nie uderzył mnie już 

nigdy więcej. Po wojenne moje związki z Niemcami, 

to odwiedzenie byłych terenów NRD a ściślej Trebus  

Rotenburg mam zaprzyjaźnionych tam kolegów 

Niemców. Z kolei oni przyjeżdżają do mnie, jeździmy 

po Polsce i zwiedzamy kraj. Ostatnio w ramach miast 

partnerskich Olkusz-Schawlbach, poznałem kilku 

Niemców p. (Ginter) Papst, ( Heinza). Napisałem 

również kilka wierszy na temat pojednania polsko – 

niemieckiego, oto jeden z nich: 

Nie spełniły się słowa wieszcza który pisał pierwej 

uściśnie rozżarzoną (stalnicę) niżeli uścisnę krzyżacką 

prawicę ... 

  Wszak już od tysiąca lat łączą nas z Niemcami różne 

związki matrymonialne, handlowe i sąsiedzkie. Nasi 

władcy brali sobie Niemki za żony, ale my mamy 

również  posąg śmiejącej się Polki (Lichenie Polin) 

królowej Akwizgranu. Można by  (C.d. s. 6)  
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wyliczać, mnożyć historię naszych losów, to jednak 

mniej doznaliśmy krzywd od Niemców. Nie można 

jednak zapomnieć, co się działo w ostatnim wieku, 

kiedy to Niemców opanowało jakieś bóstwo Amoku. 

Gdzie podludzie byli niżej traktowani od bydła, a ich 

dzieci wysyłane do komór gazowych. Smutne jest to 

że wszystko działo się w Ojczyźnie Goethego, 

Schillera, Bethowena, Bramsa. Należy wyróżnić ten 

kraj, za to, że w nim zatrzymywali się uchodźcy, 

uczestniczący w Powstaniu Listopadowym, gdzie 

otrzymywali chleb oraz  dach nad głową. Tak można 

by było wyliczać doznane krzywdy, otrzymane dary, 

ale to wszystko trzeba puścić w niepamięć, zacząć żyć 

od nowa, bo sąsiad od nas nie odejdzie najwyżej my 

od niego możemy odejść. 

                                                      Bronisław Tomsia

SŁYNNA OBŁAWA W KLUCZACH –  

KRYSTYNA I ZYGMUNT TREPKOWIE 

 
Krystyna Trepka w dzieciństwie (druga z prawej) z mamą, siostrą i dziadkiem.  

1 wrzesień 1939 to na pewno był piątek - wspomina 

pan Zygmunt Trepka, który w czasie  wybuchu II wojny 

światowej miał 10 lat - jak większość mieszkańców, 

nasza rodzina uciekła wtedy z  Klucz, wyjechaliśmy do 

Kolbarku. Ale już 3 września w niedzielę  wróciliśmy 

do domu.   Podobnie było w rodzinnie pani Krystyny - 

z chwilą wybuchu wojny uciekli do Troska. Pani 

Krystyna miała wówczas 9 lat. Gospodarstwa rodzinne 

mieszkańców były wtedy mocno zubożone, bowiem 

większość gospodarzy musiała oddawać krowy 

Niemcom. Tak stało się w obu rodzinach - wówczas  

u pana Zygmunta zaczęto hodować koz, a rodzice Pani 

Krystyny na szczęście dostali krowę od dziedzica. W 

domach nie wolno było przechowywać ziaren do 

mielenia zboża na mąkę. Dlatego ukrywano je po 

piwnicach. Z tym związane jest  zdarzenie, o którym 

pani Krystyna tak opowiada:   Pewnego razu poszłam  

z mamą  do rodziny zmielić mąkę. Żarna znajdowały 

się tam w piwnicy w stodole. Moja mama wraz z moją 

 siostrą poszły mielić mąkę, a my, dzieci bawiliśmy się 

w domu. Nagle zauważyliśmy wchodzących na 

podwórko dwóch Niemców. Padł na nas blady strach, 

a dzieci w tym czasie musiały być bardzo sprytne.  

W samą porę zdążyliśmy ostrzec  mamy , którym udało 

się wyjść z piwnicy, zamaskować wejście do niej i 

ukryć mieloną mąkę. Niemcy przeszukali dom i stodołę 

ale nic nie znaleźli. Dużo  na temat ciężkich warunków 

życia ma do powiedzenia pan Zygmunt Trepka: 

W 1941 roku zmarł ojciec pana Zygmunta. W domu 

został on, młodszy brat i mama. W 1942 roku, mając                                                                      

(C.d. s.7) 
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13 lat musiał iść do dworu, do przymusowej pracy. Za 

jeden dzień otrzymał jedną markę zapłaty. Jako 

nastolatek był jedynym żywicielem rodziny. Jedynie 

to, że nie skończył wtedy jeszcze czternastu lat, 

uratowało go przed wywózką na przymusowe roboty 

do Niemiec. Pani Krystyna do dziś przechowuje pewną 

pamiątkę z czasów okupacji. Jest nią świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej w 1944 r. napisane  

w języku niemieckim. Budynek szkoły mieszczący się 

na ulicy Bolesławskiej, został wtedy zajęty przez 

Niemców, a dzieci uczyły się w budynku starej 

gorzelni, na ul. Zawierciańskiej. Żeby otrzymać 

wspomniane świadectwo, pani Krystyna zobowiązana 

była do oddania jednego kilograma suszonych ziół, 

które musiała sama zebrać i wysuszyć według ścisłych 

instrukcji. W szkole jak wspomina, nie nauczono ani 

historii ani geografii. Państwo Trepkowie pamiętają 

również słynną obławę na partyzantów z oddziału 

Hardego, jaką Niemcy zorganizowali w Kluczach zimą 

1943 roku. Przeprowadzono wtedy rewizję we 

wszystkich domach (a było ich o wiele mniej niż 

teraz).  W czasie obławy został postrzelony partyzant. 

Leżąc na śniegu udawał martwego. Korzystając 

wówczas z chwili nieuwagi pilnującego go Niemca, 

zdołał uciec. Podczas ucieczki musiał przejść  przez 

ogrody dziedzica, w czym  pomógł  mu mieszkaniec  

Klucz, który był  pracownikiem ogrodów. Potem ukryła  

go rodzina  w piecu chlebowym. W czasie rewizji nie 

znaleziono  go. Po obławie do tego partyzanta 

przyjeżdżał doktor Kochmański, niby do chorej 

kobiety. Zdołał go wyleczyć i partyzant mógł wrócić do 

oddziału. Niestety w czasie obławy zabito chłopca 

wracającego z żywnością z zagranicy – opowiadają 

Państwo Trepkowie. Swoje wspomnienia z czasów 

wojny Państwo Trepkowie, tak podsumowują: Ludzie 

w czasie okupacji żyli pod ciągłym strachem, robili 

wszystko ażeby przeżyć ten ciężki okres. Każdy dzień 

to była walka o przeżycie. Wyzwolenie przyjęte 

zostało z wielką ulgą.  

Wspomnienia nadesłała Teresa Soczówka 

Stowarzyszenie „Babiniec” 

 

DŁUGO NA NIĄ CZEKAŁAM – BOŻENA WICHEREK 

Praca wyróżniona w konkursie „Moja miłość”, zorganizowanym przez „Super Expres” w 1993r. 

     Historia, którą chciałam opowiedzieć, traktuje  

o miłości zupełnie innej niż ta, która zwykle 

przychodzi na myśl, kiedy mówimy o miłości. 

Zupełnie inna, chociaż tak samo nazwana, w swoim 

wyrazie może niejednokrotnie większa i doskonalsza, 

dostarczająca znacznie więcej doznań i wzruszeń, tak 

wspaniałych i niepowtarzalnych. Miłość jedyna  w 

 swoim rodzaju, niepodobna do żadnej innej. Po raz 

pierwszy ujrzałam ją dokładnie 18 września 1991r, 

chociaż wcześniej, niemal w każdej chwili, 

wyobrażałam sobie jaka będzie. Kochałam ją od 

samego początku, czułam ją w sobie, gdzieś tam w 

środku i zamierałam w bezruchu, gdy coraz częściej 

próbowałam udowadniać, że jest, że przecież istnieje. 

A przecież nie musiała tego robić. Wiedziałam, że 

jest… Tak długo na nią czekałam. Całe cztery lata. To 

były smutne i niedobre lata, nie lubię do nich wracać. 

Byłam wtedy pełna żalu, goryczy a nawet zazdrości, 

kiedy patrzyłam na inne, szczęśliwe kobiety, na ich 

wyraz twarzy szczególnie oczu – wyrażały tę miłość, 

której mnie nie było wtedy dane zaznać, której byłam 

spragniona jak niczego przedtem. Cztery lata 

wydeptanych ścieżek, od specjalisty do specjalisty, 

połykania mniej lub bardziej kolorowych tabletek, 

godzin spędzonych w gabinetach zabiegowych, 

szarych nie kończących się dni szpitalnych salach. 

Chwilami przestawałam wierzyć, ale były dni, kiedy 

odnajdywałam w sobie jakieś ogromne pokłady wiary 

 i nadziei, że kiedyś wszystko się odmieni i moje oczy 

nabiorą blasku, który widziałam w oczach tamtych 

kobiet. Doczekałam się. Podobno po latach zwątpienia 

trudno jest uwierzyć w swoje szczęście. Ja uwierzyłam 

od razu. Pomyślałam nawet, że przecież nie mogło być 

inaczej, chociaż wiem, że mogło. Od razu stałam się 

zupełnie inna – radosna, pogodna oraz chyba nawet 

lepsza. Od pierwszej chwili dbałam o nią, 

pielęgnowałam  oraz każdego dnia przygotowywałam 

się na jej spotkanie. Rozmawiałam z nią przez całe 

dnie, nauczyłam się odróżniać, co lubi czego nie, co ją 

cieszy, co drażni. Wiedziałam jaką ma ulubioną 

piosenkę. Ostatni miesiąc oczekiwania na to tak    

ważne   spotkanie w moim życiu spędziłam w szpitalu. 

Wszystko to w zasadzie było w porządku, ale w mojej 

sytuacji nie można było ryzykować. Nie był to jednak 

tak przykry pobyt w szpitalu jak wszystkie poprzednie. 

Wiedziałam, że nie jestem tu sama, że niemal za 

chwilę ją zobaczę, dotknę, przytulę. Było we mnie tyle 

emocji, niecierpliwości oraz szczęścia pomieszanego  

z lękiem - czy wszystko będzie dobrze? Kiedy dała 

znać, że przychodzi ogarnęło mnie cudowne uczucie 

radosnego oczekiwania. To były moje jedne z 

najpiękniejszych  chwil tej miłości. 18.09.1991 r.  

godz. 13.10 usłyszałam krzyk mojego dziecka. Potem 

położono mi ją na piersiach – moją córkę… Moją 

miłość. Takie cudowne, rozwrzeszczane maleństwo, 

które w momencie zetknięcia z piersią matki uspokaja 

się. Po prostu dziecko. Aż - dziecko. Ola urodziła się 

zdrowa, rosła i rozwijała się bez problemów. Przez rok 

karmiłam ją piersią, to kolejne niezwykłe chwile 

(C.d.s.8) 
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w kontaktach matki z dzieckiem. Jest moją wielką 

miłością. I o niej właśnie chciałam opowiedzieć. 

Kończąc, pragnę  wspomnieć także o najwspanialszym 

doktorze świata, który brnął ze mną cierpliwie przez te 

wszystkie lata, chociaż nie zawsze byłam pokorną 

pacjentką. On zawsze się uśmiechał, ze spokojem 

powtarzał: „Wszystko będzie dobrze…” Panie 

doktorze, przepraszam, że nie zawsze Panu 

wierzyłam… Dziękuję za wszystko, za miłość, za Olę , 

za miejsce wśród ludzi. Ta historia nie może nie mieć 

swojego dalszego ciągu. Dzisiaj Ola ma 20 lat, jest 

studentką  II  roku    filologii    polskiej   na  UP  

w Krakowie. W chwili gdy opowiadałam tę historię, 

nie wiedziałam, że za kilka miesięcy, będzie mi dane 

przeżyć, jeszcze raz te same cudowne szczęście. Moje 

leczenie zakończyło się na tyle skutecznie, że po 

dwóch latach urodziłam drugą córkę – moją kolejną 

wielką miłość. Ewa ma dziś 18 lat, jest uczennicą 

klasy maturalnej I LO w Olkuszu. Obie są moją 

WIELKĄ MIŁOŚCIĄ. 

Bożena Wicherek 

 

JESTEM CZŁOWIEKIEM Z KLUCZ, Z KRWI I KOŚCI 

KLUCZOWIANINEM

W grudniowym numerze naszego kwartalnika zaprezentowaliśmy Państwu pierwszy z cyklu wywiadów 

zamieszczonych w publikacji „Papiernia i jej ludzie”, która powstała z inicjatywy nauczycielek Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Kluczach: Pani Iwony Boruń, Lucyny Parcz i Jolanty Gliwińskiej. W drugim numerze Pisma 

„Klucz do Wspomnień”  zapraszamy  Państwa do lektury wywiadu  opracowanego  przez: Żanetę Madurę i 

Magdalenę Żuber  z Panem Jerzym Mrówką. Każde miejsce na ziemi ma takich mieszkańców o których można 

powiedzieć, że „oni są solą tej ziemi”. Pan Jerzy Mrówka z pewnością do nich należy. Poniższy wywiad warto 

uzupełnić informacją, że w 2007r biografia Pana Jerzego Mrówki została zamieszczona w Encyklopedii 

Osobistości” Who is Who w Polsce”. Encyklopedia ta zawiera biografie osobistości, które działają na polu 

gospodarki, polityki, nauki, kultury i sportu.

 

Pan Jerzy Mrówka przy pracy 

 

    Pan Jerzy Mrówka, długoletni pracownik w Domu 

Kultury „Papiernik” w Kluczach, jako instruktor 

muzyczny. Jest znaną osobą wśród wszystkich 

mieszkańców naszej gminy, a wielu z nich dzięki Panu 

Jerzemu potrafi pięknie grać i śpiewać. To właśnie Pan 

Mrówka rozwinął ich muzyczny talent. Na spotkanie z 

Panem Mrówką umówiłyśmy się w jego domu.    

Przygotowałyśmy mnóstwo pytań, dotyczących jego 

życia, wspomnień, pracy związanej z naszą wsią. 

Okazało się, że ten sympatyczny starszy Pan sam 

chętnie opowiadał o swej przeszłości. Siedząc 

wygodnie w fotelach, spoglądałyśmy raz po raz na 

jego twarz, słuchając długiej opowieści o człowieku, 

który swoje życie związał co najmniej z trzema 

pokoleniami mieszkańców naszej wsi. Do pracy 

skłoniła mnie potrzeba zarobienia pieniędzy. W domu 

nie było za bogato. Poszedłem, wiec w wakacje do 

pracy i tam już zostałem. W fabryce pracowałem, jako 

ślusarz, przez 2 lata (do 1960 r.). W takim zawodzie 

potrzebny byłem na wielu wydziałach. Robiłem różne 

remonty, pracowałem przy tworzeniu nowych 

oddziałów. Pracowałem tu w tzw. OWI (Oddział 

Wykonawstwa Inwestycyjnego). Robiło się tu nowe 

maszyny. My pomagaliśmy je przygotować do pracy, 

np. trzeba było spawać jakieś konstrukcje. 

Oddawaliśmy też do użytku oczyszczalnie ścieków, 

maszynę szóstą, na której produkowane są chusteczki 

higieniczne. Dobrze wspominam tę pracę. Byłem tam 

związkowym mężem zaufania - wybrali mnie ludzie  

z oddziału, co oznacza że mnie lubili. Fabryka miała 

ogromny wpływ na mieszkańców Klucz. Przede 

wszystkim dawała ludziom pracę. Tu mieszkali 

chłoporobotnicy. Mieli niewielkie pola do (C.d. s.9) 



 
Klucz do Wspomnień | 9  

  

uprawy, ale za małe, by wyżywić rodzinę. Pracowali 

więc 8 godzin w zakładzie, wracali do domu i szli 

robić w polu. Fabryka była jedynym zakładem okolicy, 

który dawał ludziom pracę. Od  1969 roku zacząłem 

pracować jako instruktor muzyczny w Domu Kultury, 

oddanym do użytku 11 listopada 1970 r. - w rocznicę 

Rewolucji Październikowej. W tym czasie miałem już 

utworzony własny zespół mandolinowy, który zagrał 

na otwarciu tej placówki. Bardzo mile wspominam ten  

zespół. Zawsze zajmowałem z nim I miejsce na 

eliminacjach powiatowych w Olkuszu. W Domu 

Kultury pracowałem najdłużej - 49 lat, byłem tu 

najstarszym pracownikiem.  
    Świetlica była w tym czasie jedynym miejscem 

związanym z działalnością kulturalną. Wyświetlano  tu 

filmy,  bilety na seanse, naprawdę trudno było dostać. 

Było też w gminie kino objazdowe. Telewizji ludzie 

nie mieli. W miejscu, gdzie jest obecnie bank BPH, 

wcześniej też była świetlica gromadzka. Prowadziłem 

ją społecznie, bo tylko ja umiałem grać. Miałem zespół 

wokalno - taneczny. Byłem jedynym instruktorem, 

drugi instruktor, mój kolega - Pan Piątek, prowadził 

orkiestrę dętą. Przedtem trzeba było mieć uprawnienia 

do prowadzenia takiej działalności. Chodziłem do 

Krakowa do szkoły muzycznej, później na kurs 

prowadzenia chórów i orkiestr dętych. Na początku lat 

60 pracowałem przez rok w starej szkole podstawowej, 

gdzie założyłem zespół mandolinistów - ok. 70 dzieci. 

 

Zespół mandolinistów 
 

    Mam tu takie stare dzienniki: zespół instrumentalny, 

zespół akordeonowy,  zespół fletowo - akordeonowy, 

zespół mandolinowy, zespół wokalny i zespół wokalny 

H, zespół młodzieżowy - takie mocne uderzenie, itd. 

Pracując w Domu Kultury, miałem uprawnienia H 

kategorii. Potem zdałem na I kategorię. Prowadziłem 

mandolinistów 15-20 lat. Ludzie się zmieniali. 

Odchodzili, zakładali rodziny, a potem przychodziły 

ich dzieci. W zespole miałem takie dzieci, które po 

skończeniu szkoły podstawowej poszły gdzieś do 

średniej, a później wróciły do mnie, do zespołu 

instrumentalnego, ażeby grać i śpiewać. Następnie 

przyszli do kapeli mi grać. Po mandolinistach miałem 

zespół estradowy, z którym jeździłem na centralne 

eliminacje w Kołobrzegu. Jeździliśmy też na centralne 

dożynki w Lublinie. Wszystko, co dotyczyło muzyki i 

innych imprez, prowadziłem jako instruktor kulturalno 

- oświatowy.  

 

Zespół mandolinistów założony przez Pana Mrówkę. 

Lata 80-te. 

 

Gdy były przygotowywane imprezy czy kino, 

musiałem zająć się organizacją sprzedaży biletów. 

Zajmowałem się także artystami, którzy przyjechali. 

Przedtem było bardzo dużo występów, a kino działało 

trzy razy w tygodniu po 3 seanse, na które 

przychodziły komplety widzów. Teraz nie ma filmów, 

a sala wykorzystywana jest  do  prowadzenia zajęć 

 z zespołami. Prowadzona była przeze mnie też 

orkiestra dęta, po zmarłym koledze Piątku. Byłem jej 

dyrygentem. Szkoda byłoby ją rozwiązać. Gdybym się 

zwolnił, to nie byłoby ani orkiestry ani kapeli.  

 

Z Kapelą Jasie Pan Mrówka osiągnął wiele sukcesów. 

 

  Miło i niezwykle szybko upłynął nam czas przy 

słuchaniu wspomnień o życiu i pracy Pana Jerzego 

Mrówki. Przed nami siedział człowiek niezwykle 

pracowity, posiadający wielki talent. Z podziwem oraz 

szacunkiem patrzyłyśmy na naszego rozmówcę, który 

życie swoje poświęcił działalności kulturalnej w naszej 

wsi, gromadził wokół siebie ludzi, którzy tak jak on 

kochali muzykę, dla nich zakładał różne zespoły 

muzyczne. 

Żaneta Madura i Magdalena Żuber
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TYM RAZEM… – „CIOTKA Z KRAKOWA” 

 

W „Encyklopedii języka polskiego” czytamy: „gwara - mowa ludności wiejskiej z niewielkiego terytorium, 

przeważnie z kilku lub kilkunastu wsi różniąca się od języka ogólnego i mowy sąsiednich okolic pewnymi 

cechami, głównie fonetycznymi i leksykalnymi”. Znany polski językoznawca - profesor Jan Franciszek Miodek, 

zapytany przez dziennikarza „co sądzi o regionalizmach, czy jego zdaniem należy kultywować gwarę?”, 

odpowiedział: „Jestem apologetą wszystkich gwar. I przykro mi, że nieuchronnie obumierają. Są one 

bogactwem duchowym każdego narodu”. 

 

  Kaczmarka - przez  tyn Wielki Post, nie było zodnego    

zarobku, bo  te  baby,  to  tak  trzymały swoich 

chłopów w chałpie i nie przychodzili do karczm, a tu 

przecie tyle wydatków, bo tyle dzieci, same dziołchy 

Doze ze choć tego Jaśka mom, dzieci trzeba ubrać na 

święta. A co by ludzie powiedzieli, ze dzieci 

karczmarki nie ubrane, bo myślą ze mnie to pieniądze 

z nieba lecą, ino by brali. Co zym miała 

zaoszczędzonych pinindzy, to zym wydała. Ino 

przydził tyn Józik i nie patrzał ze post, ale teraz to 

moze będzie już lepi, zamówiłam grajka, tyz mu tseba 

zapłacić. Dobze, ze już ludzie zacynają przychodzić do 

karczmy na kwortę okowity,  bo  już  mimo  postu, 

chcą  potańcować, a  i  jak z jarmarku jadą  to tyz  

przychodzą,  ale  jo  muse o wsystkim myśleć, bo mój 

Leoś to się karczmą nie zajmuje, on ma gospodarkę  

i to go ciesy. Dzisiej piątek - do  południa  nikogo  

nima,  musę  się  uwinąć w chałupie, bo pózni trza iść 

do karczmy, bo jak chłopy pojadą z jarmarku, to 

wlezą. Niech będzie pochwalony, Hanuś co ci powiem, 

byłam na pielgrzymce w Wielkim Tygodniu na 

Kalwaryi, godom ci co było ludzi, jak tam piknie na 

tych drózkach, sła byś kiedy, to byś zobacyła, boś ty 

jesce chyba nie była, przyniosłam ci tu gałązkę świętą,  

zeby przed buzą cię uchroniła. Ano ciotka nie byłam, 

bo nigdy nima casu, jak ze zamkne karcme. Hanuś 

przecie najwozniejsza to jes modlitwa, a kaz mos tą 

palmę, przed chałpą nie wisi. Ciotko godałam wom 

zem święciła, Hanus jo trochę nie słysę- palmy nie 

wnos do chałupy. Hanus! Marycha ta co kole mnie 

miesko, to taka dziwno, nie zycliwego mo chłopoka, 

bo on bardzo brzydko godo, jest taki rozwlecony, jak 

„Dziadowic”. Kozałam mu, zeby księdzu zanius 

grusek, bo on mo ogród i posed z tymi gruskami i godo 

do księdza, ze matka dali księdzu grusek, ale są 

miękkie. Ksiądz gruski wzion i nic nie powiedział. 

Spotkał Maryche i godo jej, ze jej chłopok jest  

niegrzeczny i  brzydo godo, to łona się pyto, co takiego 

pedzioł. Ksiądz godo ,ze pedzioł, ze gruski są miękkie 

i nie zjadliwe, a łona godo do księdza, ze mogłam go 

ukarać, a ksiądź na to,   jakby się zdziwił. Ciotko co 

wy gadocie, ale wiys  jo już idę, bo mom duzo roboty, 

bo wczesno wiosna, a gadają, ze jak na św. Grzegoza 

słonko świeci, to zima idzie do moza i to prowda - 

zostaj z Bogiem, Hanusia - co tyn mój Leoś som zrobi, 

a tu tyle pola, trza jeszcze kraje sadzić i sioc. Pierwsy 

dzień wiosny, to przecie Zwiastowanie Najświętszej 

Maryi Panny, topi się przecie kukłę (Marzannę) w 

rzece. W tym roku to już bociany przyleciały, gniazda 

porobiły - będą się dzieci rodziły. Córka się pyta: 

Mamusiu, a prawdo to? Matka - prowda. Wehodzi 

kumoska, Hanus i pyto: dziołchy twoje to topiły 

Marzannę, ale zrobiły taką kukłę i posły nad rzykę, 

wrzucili do, wody, żeby płynęła do morza, tak godały. 

Kumska - Hanus wiys ty co się stało - co? Jagna od 

Kapelucha, urodziła dwoje dzieci, przecie łona ani 

chłopa, ani ojca - a no wie. Taka była ładno  i się 

zkozacyła, ani zadyn nie wiedzioł, bo nikaj nie 

chodziła, bo godali ze choro. Bóg wie z kim te dzieci 

mo, przecie łoni ani krowy, nimają, a ino kozy, ale 

tako licho, ciekawe cy hoć daje mleko, kaj będzie 

sukać ojca dzieciom. Wies co Hanus po co jo tu 

przysła, no nie winem, może  byś mi pozycyła 

pieniędzy, to bym swoim dziołchom kupiła kiecki na 

święta. Nie pozyce, bo nimom, chyba ze przyjdzies 

krojac i sadzić ziemnioki, to ci Leoś zapłaci, bo nimo 

kto. A nimos to dziołch, łone się musą ucyć. To ide, i 

spytom się, ile by mi zapłacił (wychodzi). Robić się 

nie chce - prózniok, a po pieniądze to psysła, to 

scierwo,  prózniok - chciała by, zeby jej dziołchy były 

lepi ubrane - o nie. Dzień dobry. O Boze Święty toś ty 

Marcelinko - tak to ja, twoja siostra. Przyjechałam do 

ciebie na całe lato, żeby pooddychać świeżym 

powietrzem. Całe lato? Bo wiesz, ze w Krakowie to 

tyle ludzi jak mrówek. Witaj kochana Marcelinko, 

ładnie wyglądos i cieszę się ześ przyjechała - sama.  

Oni zostali w Krakowie, bo mówią, że na wsi śmierdzi 

gnojem. To może i dobrze, bo u nas to tyle ludzi, ze 

ani spać by nie było gdzie . O jak dobrze, bo u nas to 

tyle roboty, no mój Leoś w polu, to mu pomozes. No 

co ty Hanus! Ja przyjechałam tu odpocząć, przecie mi 

się należy, bo karczma została po ojcach. Marcelinko 

bedzies gotowała, sprzątała, bo wies, ze jo nimom  

casu, bo jo cały dzień w karcmie,a tu tyle dzieci i Leos. 

Hanuś - chybaś ty osalała, przecie ci mówiłam, żem 

przyjechała pooddychać świezym powietrzem. Przecie 

jo nimom casu kole ciebie robić, bo jo musę w karcmie 

być, to już ta dziołcha nie będzie przychodzić gotować, 

sprzątać i prac. Siostro, to jo zajmę się twoim chłopem. 

Ale łon mo dużo roboty w polu, cheba, ze będzie z nim 

robić, bo teraz wiosna, trza ziemnioki krajać, gnój 

rozrzucać i sadzić. Chyba ześ ty oszalała. Marcelinko, 

przeciez ty ze wsi (C.d. s.11)  
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pochodzis, to umies robić w polu. Hanus zobacz, jakie 

mam ładne paznokcie i fryzurę. No to co? To ja za 

ciebie będę w karczmie, a ty pójdziesz w pole. Ale 

przecie ty nie umies handlować w karczmie. To się 

naucze. O! moja kochano siostro, nima casu na nauke, 

bo jo bym zbankrutowała, tu trza handlować. Niech 

będzie pochwalony (wchodzi wujek). Hanus a kaz jest 

Leoś, pewnikiem w oborze. Hanus ja ide do lasu, bo 

tak pięknie się rozwija leszczyna i kwiatki na łąkach 

kwitną, piękna wiosna. W tym czasie wchodzi stryj, 

mówi -   Mój Boże byś dziołchom kazała pomóz wić 

koronę i obielić kaplice, bo trza śpiewać majówki. 

Dobze Stryju, jak będzie hojna to wom pomoge. 

(Kaczmarka) - dziołchy chodźcie no tu, przyjechała do 

nos ciocia Marcelinka z Krakowa na pare dni 

przywitojcie się. Dzień dobry ciociu jakoś ty 

elegancko, a dzień dobry, jakie wyście duże panny,  

a kawalerów macie? Ciociu my się jesce ucymy - 

momy czas na kawalerów. Ależ co wy mówicie, takie 

dziewczyny powinny mieć kawalerów, bo zostaniecie 

starymi pannami. Marcelinko co ty plecies? Mówię Ci 

Hanuś, ze dziewczyny muszą mieć chłopaków, bo 

potem ich zaden nie będzie chciał. Moje dziewczyny, 

to już mają chłopaków ( Hanusia) zostawiłaś je same, 

przecie mają nianie. Marcelinko co ty nie Wisz, ze 

psysła do nas ciotka, nasej mamy siostra, cego się  

z nią nie przywitas, nie poznałam bardzo się zestazała. 

Niech będzie pochwalony, Hanus baby godały, ze 

jakaś elegancka pani do ciebie przyjechała. Chrzesno 

to przecie Marcelinka wasa chrzesnica. Marcelinko cos 

ty nie poznała swoi Matki Chrzesny. W Krakowie, tam 

ludzie chodzą inaczej ubrani. Chrzesno - Marcelinka 

przyjechała na parę dni. Hanus przecie ci mówiłam 

zem przyjechała na całe lato. O witaj bratowa - mówi 

Leoś, takoś elegancko, co cie tu do nas sprowadza? 

Witaj szwagrze, przyjechałam, pooddychać świeżym 

powietrzem, chyba mi się tu coś należy, bo to po 

moich ojcach karczma. Marcelinko, bój się Boga, 

przecie ojce dawali na twoją skołe, jakeś się ucyła, to 

dużo kosztowało, nawet troche pola sprzedali. Ale 

karczma została. Marcelinko to było już wszystko 

takie stare trzeba było wszystko od nowa robić, wies 

ile to kosztowało. A ja widze, ze wsystko takie same 

jak mieli ojce. Ciociu no chodź idziemy na łąki, 

później, do buczyny, bo się już rozwinęła, urwiemy 

trochę kwiatków i gałązek buczyny. Ciociu jak było 

fajnie jak my palili „Judasza”, to taka kukła, a później  

w pierwszy dzień wiosny topili my   też „Marzannę”  

 w rzece, co płynie do stawu dworskiego. Ciociu czy  

w Krakowie też są procesje na rezurekcje w Święta 

Wielkanocne, albo w Boże Ciało, odpust, poświęcenie  

 pól, czy święcenie wianków z ziół i kwiatków 

wziętych z ogródka. Nie wiem, bo rzadko chodzę do 

kościoła, a czemu, to przecież grzech. Marcelinko co 

ty gaodos, cos ty już zapomniała jak cie nasa mama 

ucyła i prowadzała cie do Kościoła. To było już 

dawno, w mieście się inaczej żyje, po miastowemu. 

Ciociu zabiez nas do Krakowa, zobacymy miasto, 

Wawel, tramwaj, pociąg, ulice, kamienice. Nie zabiorę 

was, bo tam się trzeba ładnie ubrać i bym się za was 

wstydziła, jakbyście sie tak ubrały jak tu, chodźcie 

idziemy (wychodzą). Wielka pani się nalazła, słoma  

z butów kiedyś wyglądała i wsią pachniała, a wielką 

panią udaje. Hanus a kaz jest Marcelinka, posła kaś  

z dziołchami, bratowo, łona nie będzie nic robiła, 

wielka pani na gnoju się wychowała. Leoś ani se 

głowy nie zawracaj nią, oj łona ci pomoże, jesce by na 

złą drogę cię sprowadzała. Prawde godos, trza iść po 

wuja, ciotkę Klarę, Sabinkę, może jesce kaj kogo 

naleźść, ale trza im zapłacić, albo dać co, bo zadyn za 

darmo nie bedzie robił. No to ja ide po baby. Nimo kto 

robić w polu, a som nie do rady robić w polu  oraz  

w chlewie, dobrze ze ta dziołcha, choć w domu 

pomogo, bo przecie dziołchy musą się uczyć, a 

chłopak uczy się rzemiosła. Hanus. Pochwalony, 

podobno mos gościa, jakąś Panią, tak gadają. Prawda 

to? Prawda - bo przecie moja siostra Marcelinka z 

Krakowa ale godom wom, jako się zrobiła pani, ludzi 

nie poznaje, ale najgorsze jest to ze godo, ze 

przyjechała na całe lato. Co ty godos? Przecie was 

pełno izba a kaz bedzie spała. Przecie z nami nie 

bedzie spała, cheba ze z dziołchami w tamty izbie, ale 

na słomie, na podłodze. Juzes gadała. Jesce nie, bo 

posła kaś chyba z dziołchami. A dziołchom, co 

przywiozła i godo, ze tu jest jej Ojczyzna. Hanus no 

przecie ojcowie sprzedali kawoł pola, żeby się ucyła, 

cy łona to nie wie. No co ty będziesz robić? Nimom 

rozumu, dziołchy się ciesą z ciotki, co łone wiedzą. 

                                                   

 Janina Bednarz
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OLIMPIA RYCHLIŃSKA - członkini Koła Literackiego „Strofy” działającego przy Gminnej Bibliotece 

Publicznej  w Kluczach. Urodzona w 1978 r. w Sosnowcu, obecnie  mieszka w Kluczach. Poezją interesuje się od 

dzieciństwa, w tym czasie napisała kilka wierszy. Ponownie zaczęła pisać 2 lata temu. Jej ulubieni poeci to: 

Krzysztof Kamil Baczyński, ks. Jan Twardowski i Wisława Szymborska. Jej wiersze publikowane zostały w prasie 

lokalnej „Echo Klucz” oraz almanachu pt: „Rzeka płynie przez mój dom”  wydanym przez MOK w Olkuszu. Jest 

uczestniczką indywidualnych spotkań autorskich w Kluczach i Bolesławiu,  bierze czynny  udział w  spotkaniach 

Klubu Literackiego w Olkuszu pod kierunkiem dr. Marka Pieniążka. 

A oto jeden z wierszy prezentowany  dla Państwa: 


