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Klucz do Wspomnień

Podaruję Ci tęcze –

kolorową wstążkę na niebie…

Malowałam ją dzisiaj od rana…

Dobierałam starannie kolory –

tak jak kiedyś uczyłaś mnie sama.

Do tej tęczy dołączę uśmiech

i me serce tak wielkie, choć małe…

jeszcze słodkie, czerwone poziomki – 

lubię gdy je zjadasz garściami.

Lubię Twoje oczy ogromne – 

czasem smutne, czasem zmęczone…

ale zawsze głęboko mądre – 

Twoje oczy błękitno-zielone.

Lubię  Twoje ręce gorące

gdy otulasz nimi moją głowę…

kiedy głaszczesz czule, delikatnie – 

niepotrzebne wtedy żadne słowa.

I żadnymi słowami nie sposób

wyrzec to, co jest we mnie Mamo…

To co czuje do Ciebie moje serce – 

Moje serce tak wielkie, choć małe.

Bożena Wicherek

TYTUŁEM WSTĘPU



KLUCZE DO XV W. – ZARYS DZIEJÓW  CZ. III

Dzieje drugiej części Klucz owiane są nutką ta-

jemnicy. Cofnijmy się zatem w czasie.

Jest rok 1374, kiedy to królowa Elżbieta Łokiet-

kówna sprzedaje Klucze Jaśkowi i Wawrzkowi. Gospo-

darzą oni na kluczewskiej ziemi przez 14 lat. Od po-

czątku istnienia, aż do 1388r. całe Klucze należą do 

starostwa Rabsztyńskiego. Zamek Rabsztyn został zbu-

dowany za czasów panowania króla Kazimierza Wielkie-

go. Choć nie odnotowano dokładnej daty jego powsta-

nia to było to na pewno przed 1370r., a wiec razem 

z powstaniem zamku powstaje nieopodal mała osada-

Klucze. Zamek rabsztyński był siedzibą starostwa, do 

którego należały wsie: Kosmolów, Zederman, Zimno-

dół, Osiek, Pomorzany, Bogucin, Golczowice, Parcze, 

Racławice. F. Kiryk dodaje Klucze i Rodaki. Dokładny 

opis starostwa rabsztyńskiego zawiera "Opis włości po-

morzańskich" Seweryna Bonera z 1534r. Według tego 

opisu granica przebiegała od zachodu obok Starczyno-

wa, następnie wzdłuż rzeki Przemszy do wsi Chechło. 

Dalej na wschód w stronę Ryczowa, w kierunku Bydli-

na, obok Cieślina i Golczowic. Następnie w stronę 

Troksa i Kosmolowa, oraz Zimnodołu i Żurady. Jak 

z tego opisu widać królewszczyzna rabsztyńska grani-

czyła z dobrami bolesławskimi Jana Wapowskiego i Do-

roty po Mikołaju Krezie z Bobolic od południowego-za-

chodu. Od zachodu i północy z włościami ogrodzieniec-

kimi. Ze starostwem wolbromskim od północnego 

wschodu i od wschodu ze starostwem ojcowskim. Za 

Jana Rabsztyńskiego (1509r.) do starostwa należały 

jeszcze Racławice. W ówczesnej piętnastowiecznej 

Polsce takimi dużymi włościami zarządzali starosto-

wie lub w ich imieniu burgrabiowie, a ponad nimi 

stali dzierżawcy – bogata szlachta i wielcy panowie.

Pierwszymi dzierżawcami i panami na rabsztyń-

skim zamku byli Melsztyńscy. "Podług tradycji ta rodzi-

na licząca się do najznakomitszych i najbogatszych 

krajowych w epoce od 1330r.–1560r. pochodzi z miesz-

czan krakowskich, przez Władysława Łokietka podnie-

sionych do stanu rycerskiego i senatorskich dostojno-

ści. Podług kronikarzy heraldyków naszych, jej przod-

kiem był Sprycimir – syn nadreńskiego szlachcica, 

w  którego domu Władysław Łokietek w swojej tułacz-

ce po Europie znalazł przytułek i wsparcie. Wywdzię-

czając tę usługę, gdy tron odzyskał, syna owego 

szlachcica do Polski sprowadził, hojnie nadał i miano-

wał wojewodą w 1329r., a następnie około 1331r. 

kasztelanem krakowskim. Ten Sprycimir, a w skrócie – 

Spytko – poślubił Elżbietę – dziedziczkę z domu Leli-

wa i przyjął jej herb. Założył miasto Tarnów i Melsz-

tyn i od tego drugiego pisał się z Melsztyna. Kronika-

rze znaczą jego śmierć  na 1336r. Był znany jako Spy-

tek I z Melsztyna miał trzech synów – Jana Rafała 

i  Jarosława”. Jego następcą został Jan zwany Jan 

I  z Melsztyna, a po jego śmierci w 1381r. rodowe bo-

gactwa i majątki przejął Spytek II z Melsztyna, który 

stał się największym z rodu Melsztyńskich. Mając 18 

lat objął urząd wojewody krakowskiego mianowany 

przez króla Władysława Jagiełłę w 1383r. Po śmierci 

Ludwika Węgierskiego (1382r.) często przebywał na 

Węgrzech – podobnie jak jego ojciec i dziadek – na 

dworze królowej Elżbiety i on wspierał powołanie na 

tron polski Jadwigi. Jego żoną była Elżbieta Bebek. 

Mieli trzy córki – Jadwigę, Dorotę i Katarzynę oraz 

synów – Jana Jescho II i Spytka III.  To właśnie Jadwi-

ga Melsztyńska wyszła za Ottona z Pilczy (Pilicy) 

h.Topór, to ona była matką chrzestną nowego władcy 

Polski Jagiełły, który przyjął imię Władysław. W tym 

czasie Spytko był najbogatszym człowiekiem w pań-

stwie. Posiadał lub dzierżawił 16 zamków m.in. Melsz-

tyn, Książ, Rabsztyn, Lanckoronę czy Kamień Podol-

ski. Po śmierci Jagiełły (1434) Spytek IV – przywódca 

husytów polskich w czasie obrad rady królewskiej 

w Nowym Korczynie napadł na nich w 1439r. Zginął 

w bitwie pod Grodnikami. Jego majątek skonfiskowa-

no na rzecz skarbu królewskiego, również i zamek 

Rabsztyn. Jednak Spytek został pośmiertnie oczysz-

czony z  zarzutów, a rodzinę przywrócono do zaszczy-

tów szlacheckich. Król w wyniku nacisków panów ma-

łopolskich zwrócił zamek Rabsztyn wdowie po Spytku 

IV – Beatrycze – Wielkopolance, córce Nałęcza Dobro-

gosta z Szamotuł. Ich córka Jadwiga wychodzi za mąż 

w 1441r. za Andrzeja Tęczyńskiego h. Topór wnosi 

w wianie wielki majątek, w tym także zamek Rabsz-

tyn z przynależnymi do niego wsiami: Pomorzany, 

Osiek, Sieniczno, Zederman, Kosmolów, Gołczowice 

(dziś Golczowice) i Bogucin. F.Kiryk zalicza do staro-

stwa rabsztyńskiego również  ówczesne osady Klucze, 

Rodaki i Skalskie (dziś dzielnica Olkusza).  Gdy 

w 1388 r. Władysław Jagiełło – Król Polski dodaje 

Włodkowi z Charbowic h. Sulima do jego majątku po-

łowę Klucz i Rodaki to ta właśnie część Klucz staje się
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częścią dóbr ogrodzienieckich, a druga połowa Klucz 

pozostaje w starostwie rabsztyńskim.

W owym czasie tak wielcy panowie mieli tak 

wielkie majątki, że sami nie dawali rady nimi zarzą-

dzać. W ich zastępstwie zamkami, starostwami i po-

szczególnymi włościami zarządzali burgrabiowie. 

Pierwszym na Rabsztynie był niejaki Iwo z Karniowa 

(1398r.), zaś w 1400r. – Jan Lorek, w 1408r. – Paszek 

a  około 1414r. – Nieustęp. Po nim w latach 1420–1429 

Jan Kożuszek z Miechowic. Od 1429r. do 1430r. zam-

kiem rabsztyńskim zarządzał Holdrzich, a w 1437r. Mi-

kołaj Kornicz-Siestrzeniec, wcześniejszy burgrabia bę-

dziński. W  1439r. zarządcą jest Włodek, a w 1440r. Mi-

kołaj Łoś. Pod koniec XV w. burgrabią rabsztyńskich 

włości został szlachetnie urodzony Maciej Parczewski.

Wydaje się, że to za sprawą burgrabiego Jana 

Kożuszka z Miechowic, owa druga połowa Klucz znala-

zła się w całości dóbr Bydlińskich. W 1426r. synowie 

Pełki z Bydlina, bracia Mikołaj i Pełka zastawiają Jano-

wi Kożuszkowi całe miasto Bydlin z folwarkiem, całą 

wieś Załęże i połowę Domaniewic, a Jan połączył je 

z ową połową Klucz. Wymieniony wcześniej Mikołaj, 

syn Pełki, dziedzic Bydlina, procesował się z Janem Ko-

żuszkiem w 1435r. i po spłaceniu długów znów stał się 

właścicielem Bydlina i wszystkich wsi do niego przyna-

leżnych, w tym i części  Klucz. Całe jednak włości By-

dlińskie od dawien dawna należały jednak do Toporzy-

ków, a później do Niemierzy z Gołczy herbu Mądro-

stek i jego dzieci. Była to własność szlachecka, męża 

Cudki – córki Pełki z Rochowa (pow. Pilzno) h. Półko-

za, kasztelana sieciechowskiego. Niemierza z Gołczy 

był posłem króla Kazimierza Wielkiego do Trenczyna 

w 1335r. i Awinionu w 1340r. Był podkomorzym sando-

mierskim (1447–1450). Miał trzech synów: też Niemie-

rzę, Jana i Pełkę oraz dwie córki: Elżbietę i Pachnę. 

Jego syn – Niemierza z Gołczy i Rzeżuśni miał za żonę 

Wierzchosławę z Lisów z Chorzelowa (1358–1404). 

Z małżeństwa tego miał dzieci: Andrzeja, Prandote, 

Morzkę i Jagienkę. W 1397r. z podziału dóbr między 

Niemierzą z Gołczy a dziećmi ojcu przypada połowa, 

a dzieciom druga połowa majątku. Przez blisko 70 lat 

ród Niemierzy powiększył się. Jego dobra zostały po-

dzielone miedzy dzieci. W tym czasie brak jest infor-

macji o Kluczach. Dopiero w 1444r. po podziale ojcowi-

zny w Gołczy między Mikołajem, Janem i kolejnym Nie-

mierzą, Mikołajowi i jego bratu Niemierzy przypada 

Gołcza, Buk część Rzeżuśni i cała część w Kluczach. Ja-

nowi zaś wieś Chobędza ze stawami i część w Krępie 

zapisano w "Księgach ziemskich krakowskich". Najpraw-

dopodobniej w ten oto sposób owa druga połowa 

Klucz w 1447r. znalazła  się później w rękach Piotra 

z Różnicy, który w wyniku zastawu oddaje tą część 

Klucz za 39 grzywien długu rajcy krakowskiemu Marci-

nowi Bieckiemu z czynszem 4 grzywien, a będąca wła-

snością Mikołaja z Gołczy. Mikołaj z kolei w tym też 

roku (1447) zapisuje swojej żonie Annie – córce Jana 

Reja z Szumska, matce Jana i Stanisława z Gołczy z ty-

tułu posagu 200 grzywien, tyleż z tytułu wiana na poło-

wie wszystkich swoich dóbr dziedzicznych w Gołczy, 

Krępie, Rzeżusni i Kluczach. Stosunki własnościowe 

na przestrzeni lat komplikowały się, majątki zostawa-

ły rozdrobnione lub pozastawiane za długi. Ale o czę-

ści Klucz przynależnej do włości szlacheckiej Niemie-

rzy z Gołczy to nie wszystko. W "Księdze grodzkiej 

krakowskiej" z 1448r. zapisane jest tak: "Mikołaj Go-

łecki (z Gołczy) zastawił za 20 grzywien groszy pol-

skich Janowi Ukropowi z Ryczówka dwóch kmieci 

z Klucz Marcina Szczecinę i wdowę Klarę. Co do lasów 

Kluczewskich zarządza, że drzewo będzie sprzedawał 

tenże Marcin – kmieć z Klucz – i dawał po połowie 

Ukropcowi i Janowi z Gołczy – bratu Mikołaja. Nato-

miast na użytek domowy będzie swobodnie i na równi 

korzystać z lasów Ukropiec, Mikołaj i Jan Gołecki oraz 

ich poddani". Wcześniej już wspomniany rajca kra-

kowski Marcin Biecki rok po wcześniejszej transakcji 

zastawia Janowi Ukropcowi z Ryczówka dobra w Klu-

czach z czynszem 4 grzywien, które sam ma w zasta-

wie od Piotra z Różnicy. Mija kolejny rok i w 1450r. Mi-

kołaj i Niemirze z Gołczy dokonują kolejnego podzia-

łu dóbr w Gołczy i w Kluczach. Mikołajowi przypada 

cały dwór w Gołczy, pola, ogrody i sady, sadzawki, 

młyn, karczma i łąki koło rzeki. "Dziedzinę Klucze" 

obaj bracia podzielą jeszcze po połowie. Tak zapisano 

kolejny raz w "Księdze sądowej ziemskiej i grodzkiej 

ziemi krakowskiej". Taka sytuacja trwała do 1469 r. 

kiedy to Mikołaj daje braciom – Janowi i Stanisławowi 

z Gołczy (synowie  Mikołaja i Anny) - wieś Krępę w za-

mian za  całą cześć w Kluczach, ale pozostawia 

owych braci i ich poddanych przy prawie korzystania 

z lasów wsi Klucze na domowy użytek i ścinania drze-

wa budowlanego  bez prawa sprzedawania go komu-

kolwiek. Ponadto bracia pod zakładem 200 grzywien 

poręczają że ich matka Anna zrezygnuje z prawa do 

posagu i wiana na Kluczach, a z kolei Jan poręcza, że 

jego żona Anna zrezygnuje z posagu i wiana na Krę-

pie. Czas mija i dwa lata później w 1471r., córka 

zmarłego Piotra Ukropca z Ryczówka zastawia za 50 

grzywien zastaw w Kluczach Janowi Kwasniowskiemu 

(dziedzicowi Kwaśniowa), przypadły jej po śmierci 

brata Jana, który miał go od Jana Gołeckiego. 

W 1473r. Jan z Gołczy zastawia za 69 grzywien groszy 

polskich całą cześć Klucz u Imbrama i Piotra Salomo-

na, panów na Ogrodzieńcu. Na naszym terenie zaś, 

Jan Kwaśniowski odstępuje prawem bliższości za 50 

grzywien temuż Janowi Gołeckiemu zastaw w Klu-

czach, który ma w tej sumie od Anny córki Piotra 

Ukropca, a ona dziedziczyła go po zmarłym bezpotom-

nie bracie Janie. Dobra te (połowa Klucz) zastawił 

ongiś zmarły Mikołaj Gołecki mieszczaninowi krakow-

skiemu – Marcinowi Bieckiemu, a ten odstąpił zastaw 

Janowi Ukropcowi. W trzy lata później w 1476r. Jan 

Gołecki z Chobędzy zastawia za 10 groszy pospolitych 

siedlisko z rolą w Kluczach z kmieciem Grzegorzem 

i łąką folwarczną Piotrowi i Imramowi Salomonom, 

a za rok - tenże Jan – również za 10 groszy pospoli-

tych, zastawia łan roli w Kluczach z kmieciem Jaku-

bem Zającem. W 1480r. Jan zastawia lasy w Klu-

czach, które są bez prawa sprzedaży z nich drzewa 

tymże Salomonom. Dla "zaokrąglenia" majątku bracia 

Piotr i Imbram dokupili wieś Rokitno wraz z sołec-

twem, Zagórzany, a w 1473r. wieś Bogucin k/Olkusza. 

Włości ogrodzienieckie Salomonów obejmowały: 

zamek Ogrodzieniec i Włodowice oraz wsie Góra, Wło-

dowa, Kiełkowice, Nadolice,  Niegowonice, Parkoszo-

wice, Podlesiany, Rodaki, Rudniki Małe, Wysoka i już 

całe Klucze.
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Salomonowie  mieszkali w Krakowie. Byli syna-

mi Salomona ze Swoszowic h. Łabędź ur. około 1395r. 

żonatego z Anną z Marzęcina h. Jelita, wielce zamoż-

ni i dobrze skoligaceni ze znaczącymi rodami w Pol-

sce. Mieli czworo dzieci: Imbrama – Stanisława, Pio-

tra, Jana i Annę. Do najbardziej znanych synów 

z racji pomnażania majątku jak i zajmowanych stano-

wisk urośli Imbram ( ur. ok. 1435r. zm. 25 IV 1504r.) 

i Piotr (ur. 1440r. zm. 25 XII 1515r.) i te dwie postacie 

najbardziej nas interesują, gdyż to oni stali się właści-

cielami dóbr ogrodzienieckich w 1470r, a tym samym 

Klucz. Z ziemią tą nie łączył ich żaden sentyment czy 

dziedzictwo rodzinne. Kupowali, sprzedawali, zasta-

wiali tylko dla coraz to większego zysku, a Ogrodzie-

niec traktowali jako posiadłość wiejską. Imbram był 

rajcą krakowskim, starostą, żupnikiem drohobyckim 

i finansistą. Piotr zaś bankierem, kupcem i też rajcom 

krakowskim. Prowadzili wspólnie swoje przedsięwzię-

cia handlowe do 1483r. kiedy to ich drogi się nieco ro-

zeszły po sprzedaży dóbr ogrodzienieckich Rzeszow-

skim.

Imbram żonaty z Katarzyną Beck – córką miesz-

czanina krakowskiego Hanusa Becka-z którą miał czte-

rech synów i córkę. Wraz z Janem Tegielem i Janem Tu-

rzonem z Krakowa oraz Henrykiem Snellensbergiem 

z Torunia uzyskali przywilej królewski na instalowanie 

kieratów odwadniających i do wyciągu urobku (oło-

wiu) w kopalniach olkuskich, które Salomonowie dzier-

żawili. Trwałym nabytkiem Imbrama była wieś Modlni-

ca Wielka k/Krakowa, którą zakupił 22 III 1503r. od 

Jana Wirzbięty za 850 zł polskich. Czternaście lat 

przed śmiercią w 1490r. przystąpił do budowy ołtarza 

z grobowcem w kościele Mariackim. Był członkiem 

bractwa Najświętszej Marii Panny w tymże kościele. 

Zm. 25 IV 1504r. i tam został pochowany w rodzinnej 

kaplicy. Jego syn Stanisław podobnie jak ojciec intere-

sował się górnictwem i hutnictwem. W 1542r. rajca ol-

kuski zawarł z nim umowę na dostawę srebra i ołowiu 

z Olkusza.

Piotr Salomon, brat Imbrama, bankier, kupiec 

i też rajca krakowski żonaty był z Małgorzatą Bem. 

Miał z nią dwie córki – Małgorzatę, żonę Augustyna Da-

nielego i Katarzynę, żonę Pawła Kaufmana, oraz 

dwóch synów – Jana i Mikołaja. Posiadane pieniądze lo-

kował na początku wspólnie z bratem w majątki ziem-

skie, lecz później zainteresował się nieruchomościami 

w Krakowie. Dzierżawił i wykupywał całe ciągi kamie-

nic. Pożyczał duże pieniądze pod zastaw, a gdy dłużni-

cy nie mogli oddać długu przejmował zastawiony mają-

tek. Pożyczał nawet królom. W 1504r. król Aleksander 

Jagiellończyk był winny Piotrowi 3000 florenów węgier-

skich w złocie, dopiero jego następca-Zygmunt Stary 

w 1512r. zobowiązał się do oddania długu, gdyż w prze-

ciwnym razie miał mu wydzierżawić olborę olkuską 

(jest to czynsz, danina z kopalń od wielkości wydoby-

wanego kruszcu). Mieszkał w kamienicy w rynku kra-

kowskim. Był wielce wpływowym rajcą, a za swe zasłu-

gi rada miasta nadała mu po wieczne czasy kaplicę 

w kościele Mariackim. Należał, podobnie jak brat, do 

bractwa najświętszej Marii Panny. Wspomagał szpital 

na Stradomiu, założył fundację dla ubogich dziew-

cząt. Po śmierci pochodzącego ze Sławkowa Świetosła-

wa (1489r.) Piotr złożył znaczną sumę pieniędzy na fun-

dusz utrzymania psauterzystów, którzy śpiewali psal-

my w kościele Mariackim. Fundusz ten przetrwał aż 

do XIXw. Piotr Salomon zmarł w nocy z 24 na 25 XII 

1515r. Spoczął w rodzinnej kaplicy Salomonów 

w tymże kościele. Jego wnuk Mikołaj wiele lat póź-

niej też handlował ołowiem z własnej olbory w Olku-

szu. Właśnie dzięki Salomonom Klucze "przeszły" ze 

starostwa rabsztyńskiego do ogrodzienieckiego. Musia-

ło minąć 95 lat nim Klucze znów utworzyły całość 

i miały jednego właściciela. Całe dobra ogrodzieniec-

kie sprzedają jednak w 1483r. Janowi, Janowi młod-

szemu, Andrzejowi i Stanisławowi Rzeszowskim.  

Również i w dobrach rabsztyńskich zachodzą 

zmiany. W 1441r. pierwszym starostą rabsztyńskim zo-

staje Andrzej Tęczyński, który mając 10 lat był silnie 

popierany przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Ole-

śnickiego. Andrzej Tęczyński ożenił się z Jadwigą 

Melsztyńską i Księską, która w swym wianie  wniosła 

do majątku Tęczyńskich posiadłości Książ i Rabsztyn. 

Dzięki temu małżeństwu Tęczyński został mianowany 

przez króla starostą rabsztyńskim. Andrzej z Tęczyna 

h. Topór – protoplasta rodu Rabsztyńskich, był synem 

kasztelana wojnickiego Andrzeja i Anny z Goraja, 

wnukiem Dymitra z Goraja – marszałka dworu króla 

Władysława Jagiełły w Krakowie. W 1427r. rozpoczął 

naukę w Akademii Krakowskiej, a trzy lata później 

pracował w kancelarii królewskiej. 23 X 1431r. otrzy-

mał kanonię (urząd kanonika), którą przekazał mu 

Zbigniew Oleśnicki. W niedługim czasie porzucił stan 

duchowny by w 1436r. móc być pasowanym na ryce-

rza. W 1439r. przystąpił do konfederacji husyckiej 

Spytka IV z Melsztyna, ale dla kariery politycznej od-

stąpił od niego pogrążając go w bitwie pod Grodnika-

mi w tymże roku. W 1440r. jako świetnie dowodzący 

swoją chorągwią rycerz, pod wodzą króla Władysława 

Warneńczyka, szturmował Budę na Węgrzech, a w li-

stopadzie tegoż roku walczył pod Pożoniem. Zaraz 

potem wraca do Krakowa w celu sfinalizowania roz-

mów dotyczących jego ślubu z Jadwigą Melsztyńską 

z Książa – bratanicą poległego pod Grodnikam Spytka. 

Ślub ten był największym wydarzeniem polityczno-to-

warzyskim końca 1441r. Osiągał coraz to większe za-

szczyty, był jednak rządny władzy i nieustępliwy.
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Spierał się często z rajcami olkuskimi, którzy mieli czu-

wać nad remontem zamku w Rabsztynie w 1444r.-

1445r. Późniejszy konflikt z rajcami krakowskimi, gdy 

znieważył jednego z rzemieślników, skończył się tra-

gicznie. Musiał ratować się ucieczką i schronić się 

w kościele franciszkanów. Nawet to mu nie pomogło. 

Został zabity przez mieszczanina krakowskiego Marci-

na Bełze.  Działo się to 16 VII 1461r. Został pochowa-

ny obok swojej żony Jadwigi, która zmarła wcześniej 

ok.1450r. w Książu Wielkim. Trzeba przyznać, że jako 

starosta rabsztyński Andrzej Tęczyński poczynił dale-

ko idący remont zamku, który podupadł za Melsztyń-

skich. Za własne pieniądze dokonał ceglanej nadbudo-

wy na gotyckiej cylindrycznej wieży i rozbudował 

zamek dolny. Po jego tragicznej śmierci starostwo dzie-

dziczy syn Jan oraz siostry Barbara, Anna i Zofia. To 

właśnie Jan przyjął nazwisko Rabsztyński i dał począ-

tek rabsztyńskiej linii tego rodu. Jan też więził w lo-

chach rabsztyńskiego zamku mordercę swego ojca Mar-

cina Bełze, oraz dwóch innych – Jana Tesznera i Jana 

Wolframa. Żoną Jana została Barbara z Konińskiej 

Woli. Dobra rabsztyńskie i księskie w wyniku podziału 

z siostrami zatrzymał on - Jan Rabsztyński - kasztelan 

wiślicki i zawichoski, starosta również Sandomierski. 

Zmarł w 1488/89r. zapisując wszystko swemu synowi, 

także Janowi. Tenże Jan ożenił się z Barbarą ze Spro-

wy h. Odrowąż, a po jego śmierci w 1505r. staro-

stwem rabsztyńskim zarządzał brat Andrzej Tęczynski 

– kanonik krakowski wraz z matką Barbarą z Koniń-

skiej Woli. Ów kanonik Andrzej umiera bezpotomnie 

w 1505r. i wraz z nim wygasła linia rodowa Rabsztyń-

skich. W 1511r. dobra rabsztyńskie wykupił od króla 

za 4 tyś. florenów Andrzej z Kościelca (Koscielecki) – 

marszałek nadworny królewski, kasztelan biecki, wi-

ślicki i wojnicki, skarbnik królewski. Po nim 5 XI 

1515r. starostwo rabsztyńskie otrzymał bankier króla 

Zygmunta starego – Jan Boner herbu Bonarowa. (cdn.)

Janusz Dziatłowicz
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Był ponury wieczór, 

kiedy to zdecydowałam 

się odwiedzić moją prabab-

cię i posłuchać nieznanej 

mi dotąd opowieści o Klu-

czewskim Zakładzie Papier-

niczym. Od zawsze była 

to dla mnie tylko prężnie 

działająca firma, która za-

trudniała mnóstwo pracow-

ników. Nie sądziłam, że hi-

storia, którą usłyszę, na za-

wsze pozostanie w mojej 

pamięci. Zasiadając w ulu-

bionym fotelu z kubkiem 

ciepłej herbaty, za sprawą 

prababci rozpoczęłam niezwykła podróż w czasie...

Wszystko zaczęło się w 1956 roku, gdy moja uko-

chana rozmówczyni - Lucyna Kocjan oficjalnie stała 

się pracownikiem Fabryki Celulozy i Papieru im. Jaro-

sława Dąbrowskiego. Babcia już na samym początku za-

znaczyła, że „czas spędzony w zakładzie - to jedna rze-

czywistość, a czas wolny - to druga".

"Nigdy nie zapomnę tamtych chwil, byłam 

młoda, pełna werwy i zapału do życia. W pamięci 

utkwił mi najbardziej pierwszy dzień. Strach paraliżo-

wał moją mowę, a nogi miałam jak z waty. Moja 

praca rozpoczynała się na tzw. holendrach. To właśnie 

na tym stanowisku powstała masa na papier. Do dziś 

zachowałam pewną kartkę, którą wręczył mi kierow-

nik J. Dobrek. Znajdowały się na niej substancje, 

które tworzą masę, i proporcje, w jakich są one mie-

szane.

Pierwsze 8 godzin to był koszmar, z biegiem 

czasu przyzwyczajałam się do tych warunków, które 

dzień w dzień towarzyszyły mojej pracy. Chciałabym 

tamte chwile ocalić od zapomnienia. Lubię powracać 

do wzmacniających mnie wspomnień, o tym, że tam- 

na początku zawodowej drogi - znalazłam cząstkę 

tego, czym żyję obecnie... Razem z mężem Frydery-

kiem zdecydowaliśmy się postawić dom z niewielkim 

ogródkiem. Oboje pracowaliśmy w zakładzie. To dzię-

ki uczciwie zarobionym pieniądzom, nasze marzenia 

doczekały spełnienia..."

WSPOMNIENIA PANI LUCYNY KOCJAN

W OPRACOWANIU WNUCZKI - MONIKI MAREK

Klucz do Wspomnień



Nie kryłam wzruszenia. Nie chcąc przery-

wać, słuchałam dalej babcinej opowieści.

"Powinnam wspomnieć również o pozazawodowym 

życiu. Po pracy mieliśmy różne rozrywki. Chodziliśmy 

na fabryczną świetlicę, by móc oglądać filmy i podzi-

wiać występy tutejszych zespołów. Braliśmy również 

udział w licznych potańcówkach i prywatkach. Godna 

uwagi była rekreacyjno-sportowa działalność Rady Za-

kładowej i klubu sportowego, dzięki którym miałam 

możliwość uczestniczyć w wielu zawodach i tur-

niejach sportowych. W każdej porze roku można było 

liczyć na organizacyjną i finansową pomoc. W latach 

70. i 80. ludzie byli bardziej otwarci i mili. Każdy wy-

ciągał pomocną dłoń, można było na siebie liczyć. 

Teraz w dobie komputerów i rozwiniętych technologii 

wszystko zanika, ludzie upodabniają się do robotów, 

zapominają o rodzinie i podstawowych wartościach. 

Współczesne życie jest niebezpieczne. Jesteś, ale 

mimo wszystko boisz się wyjść wieczorem na ulicę. To 

straszne..."

- Co było dla Ciebie, babciu, najważniejsze 

w tamtych czasach?

- Najbardziej liczyła się rodzina, dzieci. Lubi-

łam także zajmować się pracą na działce - latem, nato-

miast w zimowe, przytulne wieczory wyszywałam i ro-

biłam na drutach. W ten sposób relaksowałam się i od-

stresowywałam. Ale to nie wszystko... Preferowałam 

także długie spacery i jazdę na motorze. Mam nawet 

kilka zdjęć..." Po kilku minutach w moich dłoniach zna-

lazły się czarno-białe zdjęcia z młodą kobietą na dwu-

kołowej maszynie. Nigdy nie pomyślałabym, że to wła-

śnie osoba siedząca naprzeciwko mnie.

- Jak układały się stosunki i relacje między 

pracownikami w fabryce?

- Jak już mówiłam, 

praca była ciężka. Naj-

bardziej denerwował 

mnie hałas maszyn, 

który uniemożliwiał ko-

munikację z kolegami 

przez 8 godzin. Mimo 

wszystko byłam zadowo-

lona i usatysfakcjono-

wana. Na fabryce po-

znałam wiele wartościo-

wych ludzi, na których 

mogę liczyć. Spotyka-

jąc się, zawsze podej-

mujemy rozmowę, 

wspominamy stare dzie-

je. Nigdy nie zapomnę 

spotkania z kwietnia 

1982 roku. Dwa lata po 

zakończonej pracy miałam możliwość spotkać się ze 

swoimi kolegami w Zakładowym Domu Kultury „Papier-

nik". Udało mi się odnowić znajomości między innymi 

z Krystyną Pacią, Piotrem Dobrkiem, Jadwigą i Zofią 

Smętek. To wtedy dostałam dyplom za ofiarną i długo-

letnią pracę, który mam do dzisiaj. Cudowne chwile 

pełne wzruszeń zostały uwiecznione na zawsze, nie 

tylko w mojej pamięci."

- A jest coś, czego nie chciałabyś pamiętać?

- Tak, niestety. Jak w każdym miejscu pracy, 

tak i na fabryce, zdarzały się liczne wypadki. Poważ-

nych uszczerbków na zdrowiu doświadczali przede 

wszystkim pracownicy fizyczni. Trzeba było być bar-

dzo ostrożnym i opanowanym. Maszyna to tylko ma-

szyna, czasami niestety zawodzi... Dzisiaj wszystko 

wygląda inaczej. Wiele się zmieniło... Nowe technolo-

gie prowadzą do redukcji miejsc pracy, ale też zapew-

niają większe bezpieczeństwo pracowników. Nic nie 

zastąpi starej, dobrej, wesołej fabryki, której obraz 

do dziś noszę w sercu...

- Co byś najchętniej zmieniła w tamtych cza-

sach?

- Wszystko to co pamiętam, jest idealne. Dwa-

dzieścia sześć lat pracy na fabryce, to najbardziej 

barwna część mojego życia. Cieszę się każdym 

dniem, najbardziej żałuję tylko tego, że tak szybko 

to zleciało. Czas to największy wróg człowieka, pa-

miętaj o tym... Boleję też nad tym, że tyle ludzi już 

od nas odeszło.

Wielu mieszkańcom Klucz fabryka dostarczała środ-

ków do życia poprzez ciężką, uczciwą pracę. Dzięki 

niej Klucze tak szybko się rozrosły, powstało osiedle. 

Jestem dumna z tego, że mogłam tam pracować i po-

znać tak wspaniałych ludzi. Do pielęgnacji wspo-

mnień zostały mi tylko te zdjęcia, które masz przed 

sobą, a także liczne dokumenty bezwartościowe pa-

piery.

Kiedy słuchałam 

tej opowieści, 

coraz bardziej 

zaczęłam doce-

niać pracę in-

nych oraz tamte 

czasy, które 

w oczach prabab-

ci są nadzwyczaj 

barwne. Te czar-

no-białe fotogra-

fie, które mia-

łam okazję trzy-

mać w ręku, na-

bierały z każdą 

minutą kolorów. 

Doceniłam upły-

wający czas i to, 

jak szybko czło-

wiek przywiązu-

je się do innych 

ludzi oraz miejsc. Nie zapomnę wzruszenia babci, bo 

wiem, że włożyła dużo serca w tę opowieść. Kiedy po-

nownie znalazłam się w 2005 roku, stwierdziłam, że 

to nie był zwykły wywiad, to część historii. Fabryka 

dawała ludziom miejsca pracy, ale także zabierały 

część ich życia. To w niej zawierano nowe przyjaźnie, 

bawiono się, przeżywano nowe przygody... Dla tych 

ludzi to był drugi dom, prawdziwa szkoła życia. Jeśli 

podążamy w dobrym kierunku, nie możemy się zatrzy-

mywać.

Podziękowałam babci za tę niezwykłą podróż 

w lata 60. i 70. To było wspaniałe przeżycie...

     Dziękuję...
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Urodziłem się w Klu-

czach 31 X 1931r. 

i mieszkam tu już 80 

lat. Pamiętam jak 

przed II wojną świato-

wą w Kluczach było 

około sześćdziesiąt 

domów. Poszedłem do 

tutejszej szkoły pod-

stawowej, lecz ukoń-

czyłem ją dopiero po 

wojnie w 1947r. Rów-

nież w Kluczach ukoń-

czyłem gimnazjum 

w 1950r. i zostałem wy-

typowany do liceum 

papierniczego w Jeleniej Górze. Nie pojechałem tam 

sam. Była to grupa ośmiu osób. Chciałem zdobyć 

zawód. Liceum papiernicze ukończyłem w 1952r. 

Wtedy otrzymałem nakaz pracy do zakładów papierni-

czych w Myszkowie. „Nakaz pracy”- czyli niejako przy-

dział. Dostawali go wszyscy w owym czasie,  lekarze, 

nauczyciele i inne grupy zawodowe, a nawet i ci co 

nie mieli żadnego wykształcenia. Wszyscy musieli pra-

cować w celu odbudowy kraju ze zniszczeń wojen-

nych. W Myszkowie pracowałem już dwa lata, gdy po-

prosiłem Dyrekcję Zjednoczenia o przeniesienie mnie 

do pracy w Fabryce Celulozy i Papieru w Kluczach. 

Zgodę taką uzyskałem i wróciłem do Klucz w 1954r. 

i podjąłem pracę, lecz nie na długo. Jesienią dosta-

łem powołanie do odbycia służby wojskowej. Trafiłem 

do zrujnowanej wojną Warszawy. Również i my – woj-

sko, odbudowywaliśmy stolicę. Mało co jeździło po 

mieście. Prawie wszędzie chodziło się pieszo. W tym 

czasie budowano Pałac Kultury i Nauki i most przez 

Wisłę. Do Klucz wróciłem w 1956r. i podjąłem pracę 

ponownie w naszej "Papierni”. Pamiętam, był wrze-

sień, gdy trafiłem do Działu Inwestycji i tam pracowa-

łem, a jednocześnie w 1964r. podjąłem decyzję by za-

cząć studia zaoczne na Politechnice Krakowskiej. Ukoń-

czyłem ją w 1970r. Byłem już inżynierem. Chciałem bu-

dować. Interesowały mnie w owym czasie wszystkie 

budowy. Już wcześniej (w 1956r.) rozpocząłem swoją 

pierwszą, "wielką inwestycję” - budowę swojego 

domu rodzinnego. Był parterowy. Wprowadziłem się 

do niego w 1960r. Klucze się rozwijały. Wzrósł popyt 

na kulturę. Społeczeństwo, jak i dyrekcja "Papierni” 

to widziała. Podjęto decyzję o budowie Domu Kultury 

przy wielkim współudziale społeczeństwa. Były to 

czasy, w których niemal wszystkie lokalne budowy pro-

wadzono w czynach społecznych. Były obliczone robo-

czogodziny dla tych co nie mogli sami pracować, ale 

mogli za to zapłacić. Dom Kultury to moja pierwsza in-

westycja o charakterze społecznym. Przede wszyst-

kim trzeba było ustalić gdzie? Po podziale majątku Die-

tlów na działki o powierzchni 1/4 ha, działki te zosta-

ły rozdane mieszkańcom Klucz. Jednak przy dzisiej-

szej ul. Rudnickiej była działka dużo większa od in-

nych. Ona nadawała się na budowę najlepiej. Należa-

ła do p. Władysława Włocha. Zarówno ja jak i ówcze-

sny przew. Gminnej Rady Narodowej – p. Mieczysław 

Sięk, podjęliśmy rozmowy, po czym doszło do podpisa-

nia umowy pomiędzy urzędem GRN w Kluczach 

a panam Władysławem Włochem jako właścicielem, 

o przekazanie działki pod budowę Domu Kultury. Bu-

dowę rozpoczęto w 1967r. i jak wspomniałem wcze-

śniej, przy wielkim zaangażowaniu społeczności Klucz 

poprzez czyny społeczne. Trzeba przyznać, że budo-

wa "szła” mimo wszystko wolno. Dopiero z chwilą 

przejęcia budowy przez Dział Inwestycji Fabryki Pa-

pieru budowa "ruszyła”. Budynek oddano do użytku 

17  IX 1970r. Nosił dumną nazwę – "Papiernik”. Jak na 

owe czasy był to najnowocześniejszy budynek publicz-

ny w powiecie. Ja otrzymałem dyplom uznania "za po-

ważny wkład pracy i zaangażowanie”.

Po ukończeniu budowy Domu Kultury podjąłem 

się następnego wyzwania. Było nim budowa Olkuskich 

Zakładów Wapienno Piaskowych w Kluczach. W tym 

celu zostałem oddelegowany z "Papierni” do prowa-

dzenia robót budowlanych oraz montażu maszyn 

i urządzeń mechanicznych do wyrobu cegły wapien-

no–piaskowej. Całą budowę rozpoczęto od wytyczenia 

terenu i wyrębu drzew, gdzie wcześniej zlokalizowa-

no duże pokłady piasku, który posłużył jako składnik 

produkowanej cegły. W między czasie interweniowa-

łem w sprawie nazwy zakładu, by nie nazywał się "Ol-

kuskie Zakłady Wapienno–Piaskowe" lecz "Zakłady Wa-

pienno–Piaskowe" w Kluczach. I to się udało załatwić 

pomyślnie. Do pracy przyjęto wtedy ok. 80 kobiet. Dy-

rektorem został p. Pajerchin z Olkusza, a ja zostałem 

na stanowisku głównego mechanika i pracowałem 

tam do końca 1973r., by następnie powrócić do "Pa-

pierni". Dalej pracując w dziale inwestycji w 1974r. 

Dyrekcja Fabryki Celulozy i Papieru dała mi wszelkie 

pełnomocnictwa dla pozyskania terenu pod budowę 

osiedla mieszkalnego w Kluczach. Klucze się wtedy 

szybko rozwijały. Przybyło do Klucz dużo młodych 

ludzi z różnych stron Polski. Pobierali się, zakładali ro-

dziny. Musieli gdzieś mieszkać. W Ministerstwie Le-

śnictwa i Przemysłu Drzewnego w Warszawie przedsta-

wiłem projekt budowy osiedla w Kluczach. Został za-

akceptowany. Uzyskałem 20 ha. terenu pod budowę, 

wg ówczesnego projektu, stu domków jednorodzin-

nych z działkami po 6 arów dla każdego budynku.

WSPOMNIENIA P. STEFANA PIĄTKA
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Jednak po wybudowaniu pierwszych czterech okazało 

się, że jest nikłe zainteresowanie taką formą budow-

nictwa. Po przeanalizowaniu sytuacji władze Gminy 

i "Papierni” postanowiły zmienić projekt i wybudować 

"bloki” wielorodzinne pod nadzorem fabryki i jej dzia-

łu inwestycji. Wybudowano dwa takie "bloki” przy ul. 

Zawierciańskiej i zasiedlono je pracownikami naszej 

"Papierni”. Było to w 1975 roku. Po następnej analizie 

projektu zapadła decyzja o przekazaniu pozostałego 

terenu Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olku-

szu, która to współpracując z Olkuskim Przedsiębior-

stwem Budowlanym z siedzibą również w Olkuszu, wy-

budowała piękne mieszkania dla wielu młodych mał-

żeństw. Pamiętam radość niektórych, gdy dostali klu-

cze do własnego "M". Jak na taką małą miejscowość 

to było wielkie wydarzenie. Po wybudowaniu wszyst-

kich bloków, na kluczewskm osiedlu zamieszkało ok. 

3,5 tyś. osób. Ja dalej pracując w dziale inwestycji 

prowadziłem dalszą rozbudowę zakładu, przebudowę 

starych wydziałów i budowę nowych, takich jak: rębal-

nia drzewa dla celulozy, spirytusownia, maszynę pa-

pierniczą nr 5 i 6 oraz nowy budynek warsztatu mecha-

nicznego.

W 1975r. postanowiliśmy wybudować dla na-

szych pracowników ośrodek wczasowy w Łazach nad 

morzem. Stanęło sześć domków letniskowych, które ro-

tacyjnie przez cały sezon zapełniały się naszymi pra-

cownikami, wraz z rodzinami. Po wybudowaniu MP-6, 

która była zaprojektowana przez Zjednoczenie Papier-

nicze w Łodzi mówiło się o likwidacji celulozowni, 

która nastąpiła ostatecznie w latach 80-tych. Właśnie 

w latach 80-tych zostałem wybrany radnym Gminy Klu-

cze. Przy Urzędzie Gminy działał już dużo wcześniej 

Komitet Czynów Społecznych do którego należałem. 

Komitet ten podjął się w następnej kolejności wybudo-

wać w Kluczach trzy budynki: ośrodka zdrowia, apteki 

oraz ówczesnej milicji wraz z pocztą. Przy budynku 

"milicji" miał powstać budynek straży pożarnej na 

dole, a na górze duża sala do wynajęcia na wesela 

lub inne okolicznościowe spotkania. Projekty te zosta-

ły zatwierdzone w Biurze Projektów w Katowicach. 

Mieliśmy też duży problem z odprowadzeniem wody 

z wykopów pod budowę apteki k. ośrodka zdrowia. 

Nagle trysnęła woda i nie można było tego opanować. 

Postanowiłem  obmurować ów wyciek betonem i przy-

kryć betonową płytą o wymiarach  2x2m, a wodę od-

prowadzić rurą do studzienki na zewnątrz budynku. 

Być może płynie tam do dnia dzisiejszego.  Z tamtych 

planów nie powstał tylko budynek straży, lecz wiele 

obiektów użyteczności publicznej powstało, z których 

jestem dumny.

Mile wspo-

minam te 

chwile spę-

dzone przy 

projekto-

waniu, póź-

niej budo-

waniu, cią-

gle z myślą 

o lepszym 

jutrze na-

szych dzie-

ci i Klucz. 

Wiele jest 

jeszcze do 

zrobienia, 

o tym wszy-

scy wiemy. 

Klucze są 

piękną 

miejscowo-

ścią podzi-

wianą 

przez innych. Zazdroszczą nam Ci, którzy  nas odwie-

dzają i mówią:

"jak Wy macie tutaj fajnie". I niech tak pozostanie 

–pomyślałem.

Stefan Piątek

„KLUCZEWSKI KORCZAK”

Sejm RP na swym ostat-

nim posiedzeniu szóstej 

kadencji w dniu 16 IX 

2011r. podjął uchwałę 

ustanawiającą "Rok 2012 

rokiem Janusza Korcza-

ka". Na co dzień nawet 

nie zwracamy uwagi na 

to, że nasza Szkoła Zawo-

dowa na Papierni nosi 

imię tego wielkiego Pola-

ka. Z pośród grona nauczy-

cielskiego tej szkoły wyła-

nia się postać nietuzinko-

wa. Postać człowieka nie-

przeciętnego, choć nie du-

żego wzrostem to wielkiego sercem. To postać, nieży-

jącego już dziś, Pana Bolesława Hurasa. Związał się 

z Fabryką Celulozy i Papieru, Kluczami i tutejszym śro-

dowiskiem na ponad 30 lat. To z Jego inicjatywy 

i przy ogromnym wsparciu powstały w Kluczach Klub 

Pomocnej Ręki i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W la-

tach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Klucze się 

intensywnie rozwijały. Rozbudowywała się Fabryka Ce-

lulozy i Papieru. Z całej Polski przyjechało do Klucz 

dużo młodych ludzi do pracy. Wielu było tylko po szko-

le podstawowej. W tutejszej przyzakładowej Szkole 

Zawodowej uczyli się zawodu. Musieli gdzieś miesz-

kać, dlatego wybudowano internat. Został oddany do 

użytku jego mieszkańcom w 1971r. Zamieszkało 

w nim wtedy ok.190 uczniów. Tu przyjezdna młodzież 

poznawała, niekiedy po raz pierwszy, zasady współży-

cia i koleżeństwa. Wspólną naukę, zabawy i czas po-

zalekcyjny organizowało grono pedagogiczne tejże 

szkoły. Do tego grona należał Pan Bolesław Huras. On 

to swoją postawą dawał przykład. Zintegrował mło-

dzież przybyłą z różnych stron Polski ze środowiskiem 

Klucz poprzez pracę, zabawę i pomoc dla innych. 
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Tym to celom służył Klub Pomocnej Ręki, które-

go był założycielem i opiekunem. Oto co sam powie-

dział w 1996r. przy okazji obchodów jubileuszu 50-cio-

lecia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kluczach-Pa-

pierni: "Klub Pomocnej Ręki czyli mocne ręce i gorące 

serca  został zawiązany 26 IX 1972r. Jego dewizą było 

– być potrzebnym ludziom. U podstaw jego narodzin 

znajdujemy społeczną refleksję wychowawcy i konkret-

ne zobowiązania młodzieży mieszkającej w szkolnym 

internacie. Wychowawca znalazł ludzi starszych, po-

trzebujących pomocy, a młodzież ofiarowała im długo-

trwały, bardzo spontaniczny i szczery trud. Już wtedy, 

na samym początku klub wzbogacił środowisko Klucz 

w nową wartość społeczną i może również dlatego, 

bardzo szybko znaleziono szczerych sprzymierzeńców. 

Urząd Gminy wskazuje ludzi potrzebujących pomocy, 

a Rada Zakładowa Kluczewskich Zakładów Papierni-

czych pomaga finansowo. Dla kluczewskiej szkoły i klu-

czewskiego środowiska, praca młodzieży była zupeł-

nie nowym doświadczeniem wychowawczym i społecz-

nym. Młodzież ustaliła "regulamin" swojego klubu i bar-

dzo zobowiązujące hasło przewodnie: "Nasz klub 

nigdy nie zawiedzie!" Regulamin zachęcał o dbanie 

o wartości moralne, oczekiwał dobrych wyników 

w nauce, zobowiązywał do szacunku każdego człowie-

ka, pomagania w każdej trudnej sytuacji życiowej i po-

magał gromadzić skromne, ale własne fundusze.

Wybrano przewodniczącego, którego nazwano 

"prezesem". Prezesowi pomagał zastępca oraz sekre-

tarz (kronikarz) i skarbnik. Opiekun klubu, czuwając 

nad bezpieczeństwem oraz formami pracy – był jedno-

cześnie członkiem klubu zobowiązanym do przodowa-

nia w tej pracy i świadczenia o jej wartości. W pierw-

szym roku było 68 członków klubu i tylko trzech pod-

opiecznych, ale już w drugim roku działalności było 

90 członków i kilkunastu podopiecznych. Byli to na 

ogół ludzie samotni dla których młodzież stanowiła 

znaczącą namiastkę rodziny. Odczucia te wzrastają 

jeszcze bardziej przy okazji "Mikołaja", "Dnia Matki", 

"Bożego Narodzenia", imienin i urodzin oraz w czasie 

choroby. Jednocześnie zaś dobra opinia o tej pracy na-

kazuje szanować te zdobycze i ciągle je wzbogacać. 

Wszystko to dzieje się w niemałym trudzie, ale każdy 

kończący się rok szkolny przynosi poczucie zadowole-

nia, a niejednokrotnie i dumy. Odczucia takie są po-

twierdzane i wzmacniane "listami życzliwości" od pod-

opiecznych klubu. Był taki zwyczaj, że do jednej 

osoby "chodziły" zespoły 2-7 osobowe. Były grupy jed-

norodne i mieszane, z tej samej lub z różnych klas. 

Były też zespoły chłopców, które realizowały bardzo 

pilne zadania o charakterze interwencyjnym. Zadania 

były różne, ale do najważniejszych należały: sprząta-

nie mieszkania i podwórka, zakupy, opieka w czasie 

choroby, prace na działce, rąbanie drzewa i zaopatrze-

nie w materiały opałowe jak węgiel i drzewo, drobne 

remonty w gospodarstwie, towarzyskie rozmowy i pa-

miętanie o ważnych momentach osobistych podopiecz-

nych, jak wspomniane imieniny, urodziny czy święta. 

Opiekowano się również chorymi w internacie dostar-

czając im posiłki i lekarstwa. Zdarzało się też, że 

grupa chłopców wspomagana przez dzielne dziewczę-

ta dokonywała zasiewów w polu, brała udział w żni-

wach i wykopkach. Pierwszą przewodniczącą klubu 

była p. Halina Majewska, a następnie Stanisław Wój-

cik, Roman Dziób, Ryszard Ostenda, Marzena Rams, 

Danuta Słaboń, Jolanta Ptasińska, Ewa Cichor, Agata 

Słaba, Irena Sobota i Maria Nowak. Halina Majewska 

rozpoczęła swoje "prezesowanie" w 1972r., a kończyła 

p. Maria w 1989r. Klub zakończył działalność równole-

gle ze zmierzchem działalności internatu. Obowiązki 

klubu przejmowały tworzące się wtedy organizacje 

i instytucje państwowe. Formy, zakres i atmosfera 

pracy Klubu Pomocnej Ręki zostały docenione przez 

podopiecznych, środowisko i władze lokalne. Również 

przez naszą szkołę, kuratorium i instytucje centralne. 

Miłym momentem było przyjęcie do ogólnopolskiego 

Klubu Nieprzeciętnych w telewizyjnym "Ekranie 

z Bratkiem".  Przyjacielska atmosfera panująca w KPR 

była zawsze wspierana przez naszych dyrektorów 

szkoły: Danutę Kaczkowską, Wiesława Piechowskiego, 

Barbarę Kiszko i Tadeusza Pasicha. Klub Pomocnej 

Ręki był nieprzeciętnym zjawiskiem społecznym i mo-

ralnym. Pozostał w miłej pamięci wielu absolwentów. 

Znalazł trwałe miejsce w historii naszej szkoły”- 

wspomniał z sentymentem Pan Bolesław. 

Był człowiekiem bardzo wrażliwym na czyjąś 

krzywdę i biedę. Będąc nauczycielem na co dzień wi-

dział te biedne i zaniedbane dzieci. Chcąc im pomóc 

zainicjował powstanie na terenie Gminy Klucze Towa-

rzystwa Przyjaciół Dzieci. Stanął na czele Zarządu 

Gminnego, by koordynować pracę poszczególnych 

szkolnych kół. Tak kiedyś sam powiedział o kole TPD 

przy Szkole Zawodowej na Papierni: "W 1972r. zorga-

nizowano Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzie-

ci z moim przewodnictwem. Jednym z zadań zarządu 

było zorganizowanie środowiskowych kół TPD przy Za-

sadniczej Szkole Zawodowej w Kluczach. Udało się to 

wiosną 1974r. Było nas wtedy kilkunastu, a przewodni-

czył p. Stefan Kuś. Organizowano letnie i zimowe za-

wody i zabawy sportowe, wycieczki piesze i autokaro-

we, zabawy taneczne i spotkania towarzyskie, oraz 

pomoc w nauce. Nieco później patronowaliśmy przy 

organizacji "Dziecięcych Samorządów Podwórko-

wych". We wszystkich tych działaniach mieliśmy na 

uwadze potrzeby dzieci z rodzin "szczególnej troski", 

dla których znalazło się nawet miejsce w internato-

wej stołówce. Pomagały nam powiatowe i wojewódz-

kie władze TPD, władze Gminy Klucze, Dom Kultury 

"Papiernik", klub sportowy "Przemsza", Rada Zakłado-

wa KZP, wychowawcy internatu i dyrekcja naszej 

Szkoły Zawodowej. Szeroki zakres i ważność tych 

działań spowodowały, że koło zyskało niemałą sławę
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Kluczach, Olkuszu, Krakowie, Katowicach, Poznaniu 

a nawet w Warszawie. Były też wyróżnienia dla opieku-

na, przewodniczącej - Janiny Gębali i dla szkoły. 

W 1976r. zorganizowaliśmy wczasy zimowe w "Korcza-

kowskim Domu Dziecka" w Warszawie. Nasze dzieci po-

jechały do stolicy, a tamte zamieszkały w naszym in-

ternacie. To wtedy odwiedzili nas studenci pedagogiki 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

i byli zachwyceni pracą koła. O naszej pracy pisały ga-

zety regionalne i czasopisma pedagogiczne np. "Prze-

gląd Dziecka". Oprócz wspomnianego p. Kusia funkcję 

przewodniczącego pełnili później: Janina Gębala (do 

1975r.) i Marek Chochoł (do 1976r.). W tym to 1976r. 

Klub TPD przyjął nazwę "Horyzont", a przewodniczący-

mi były: Halina Łyp (do 1977r.), Mirosława Boruń (do 

1978r.) i Anna Kowalska (do 1979r.). Klub zakończył 

działalność w 1989r. na terenie Osiedla XXX - lecia 

PRL w Kluczach. Najpierw w kole, a później w klubie 

pracowało prawie stu wychowanków naszej szkoły. 

Obecnie na terenie gm. Klucze działa Zarząd Gminny 

i koło TPD Specjalnej Troski".

Pan Bolesław 

funkcję przewod-

niczącego Zarzą-

du Gminnego 

TPD pełnił do koń-

ca. Jego ostatnia 

kadencja w zarzą-

dzie rozpoczęła 

się 4 III 1999r. 

wtedy to na zebra-

niu sprawozdaw-

czo-wyborczym 

został ponownie 

wybrany jako pre-

zes. Wiceprezesa-

mi zostały: Wiolet-

ta Deptalska, Elżbieta Szatan. Sekretarzem – Halina Ła-

doń, a skarbnikiem Zofia Gurbiel. Członkami zaś Danu-

ta Jarząbek, Józef Kaczmarczyk, Izabela Michniew-

ska, Ryszard Kamionka. Był również członkiem Zarzą-

du Wojewódzkiego TPD.

Przy okazji jubileuszu 50-ciolecia ZSZ na Papier-

ni przypomniał też, jak to czynnie uczestniczył w budo-

wie "Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Powie-

dział wtedy: "Przy budowie Centrum Zdrowia Dziecka 

nie zabrakło także przedstawicieli naszej szkoły. 

W 1975r. do "Centrum" wybrałem się z Andrzejem Glon-

kiem, a w roku następnym z Wojciechem Krzynów-

kiem, Romanem i Markiem Chochołem. Zawsze były 

to pierwsze trzy tygodnie lipca. Praca miała charakter 

społeczny. Kierownictwo budowy zapewniało nam bez-

płatną odzież roboczą, posiłki i noclegi w zamian za 

naszą pracę. Przyjemna to była przygoda, miła dla 

uczestników i wartościowa dla szkoły."

Ale nie tylko pracą i nauką żyła młodzież, a On wraz 

z nią. Swój wolny czas poświęcał na aktywny wypoczy-

nek organizując młodzieży, głównie przyjezdnej, za-

mieszkałej w internacie, wycieczki po regionie w ce-

lach poznawczych. Cele te realizował w Klubie Tury-

stycznym "Stonoga" – w/g jego pomysłu, jako przewod-

nik. Wraz z sekcją sportową internatu organizował róż-

ne imprezy sportowe. Był również widoczny na na-

szym Osiedlu XXX – lecia w Kluczach. Powstałe w la-

tach 1977 – 1991 bloki zostały zasiedlone dużą liczbą 

młodych małżeństw. Po osiedlu biegało, bawiło się 

dużo dzieci. Pamiętamy jak biało-czerwoną taśmą od-

gradzał od drzewa do drzewa teren, który był Mu aku-

rat potrzebny do zorganizowania dzieciom gier i za-

baw. Nazywał je ,,ogródkami króla Maciusia” i w mia-

rę swoich skromnych środków rozdawał nagrody. Ile 

te dzieci miały radości. Dziś są już dorośli, ale zapew-

ne to pamiętają. Jego życie było wypełnione pracą. 

Był współredaktorem Echa Klucz, współpracownikiem 

Przeglądu Olkuskiego i Wiadomości Zagłębia. Brał 

czynny udział w niemal wszystkich wyborach do 

władz niższego i wyższego szczebla, jako członek ko-

misji wyborczej z ramienia, wtedy istniejącego Stron-

nictwa Demokratycznego. Od 1974r. był społecznym 

kuratorem sadu dla nie letnich, członkiem Polskiego 

Komitetu Korczakowskiego.

Urodził się 25 X 1938r. w miejscowości Starcza 

w pow. Częstochowskim, jako syn Andrzeja i Bronisła-

wy. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, a ojciec 

pracował jeszcze w kopalni rudy żelaza. W Starczy 

ukończył szkołę podstawową, a następnie Zasadniczą 

Szkołę Papierniczą w Kaletach. Kolejny etap edukacji 

to Technikum Papiernicze we Włocławku. Studia wyż-

sze podjął na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Che-

mii. Ukończył je w 1965r. broniąc pracę magisterską 

na temat: "Próby usprawniania procesu roztwarzania 

drewna metodą siarczanową” i 8 XI tegoż roku uzy-

skał dyplom mgr inż. chemii. Pracę zawodową rozpo-

czął w Niedomickich Zakładach Celulozowych (1 XII), 

gdzie pracował do 15 IX 1967r. Następnie został prze-

niesiony do Fabryki Celulozy i Papieru w Kluczach 

i rozpoczął pracę jako technolog. Od września 1969r., 

jeszcze nie na pełny etat wykładał przedmioty zawo-

dowe w tutejszej Zasadniczej Szkole Zawodowej i wy-

daje się, że chyba wtedy nawiązał bliższy kontakt 

z młodzieżą. Coraz bardziej "wciągała" go praca na-

uczyciela. W maju 1972r. ukończył studia podyplomo-

we w zakresie Pedagogiki Szkolnictwa Zawodowego 

i w tym też roku, od września rozpoczął pracę jako 

nauczyciel kontraktowy. Proces nauczania realizuje 

wzorowo. Często przeprowadza lekcje powtórzenio-

we, oraz kontrolę i ocenę wiadomości celem lepszego 

zrozumienia tematu. Posiada doskonałe rozeznanie
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warunków domowych uczniów. Organizuje lekcje kole-

żeńskie i pomaga słabszym uczniom - zapisano w oce-

nie pracy zawodowej przez Kier. Działu Kształcenia 

i Opieki Szkolnictwa Zawodowego 23 X 1987r. Systema-

tycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ukoń-

czył Studium Pedagogiczne z zakresu Ochrony Środowi-

ska, uzyskał drugi stopień specjalizacji zawodowej 

z zakresu Chemii Technicznej - pisze w ocenie Jego 

pracy ówczesny dyr. ZSZ p. Krzysztof Bigaj. Ciągle do-

skonali swe formy pracy i poszukując nowych. W listo-

padzie 1995r. zaprezentował podczas konferencji zwo-

łanej z Jego inicjatywy jedną z metod nauczania pod 

nazwą "burza mózgów". Prezentacja ta uzyskała bar-

dzo wysoką ocenę specjalistów. Na szczególna ocenę 

zasługują Jego prace w zakresie dydaktyki. Jest auto-

rem innowacyjnego programu nauczania przedmiotu 

Ochrona i Kształtowanie Środowiska oraz przedmio-

tów zawodowych. Swoje doświadczenia publikuje 

w "Szkole Zawodowej", w "Problemach opiekuńczo-wy-

chowawczych" oraz w "Życiu Szkoły" i "Motywach”. 

W dalszym ciągu swój prywatny czas poświęca pracy 

społecznej dla dobra dzieci. Jako społeczny Kurator 

Sądu dla  Nieletnich w Olkuszu opiekuje się dziećmi 

zaniedbanymi przez rodziców, pochodzących z rodzin 

rozbitych i niepełnych" – dodaje pani Janina Czerwiń-

ska, w-ce dyr. ZSZ w swej ocenie Jego pracy, w stycz-

niu 1996r.

Pan Bolesław, człowiek niezwykle skromny, za swoją 

działalność został wielokrotnie nagrodzony. Niemniej 

jednak dyr. ZSZ 8.IV.1991r. wystąpił o nadanie Panu 

Bolesławowi odznaki honorowej - "Za zasługi dla 

oświaty". We wniosku tym wymienione są Jego inne 

osiągnięcia, za które został nagrodzony. I tak, 

w 1975r. Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej, i Przyja-

ciel Dziecka, w 1976r. Srebrna Odznaka Zasłużonego 

dla rozwoju woj. katowickiego - pracując też jako 

radny w Powiatowej Radzie Narodowej. W 1978r. 

otrzymał Medal dr. Henryka Jordana i medal z okazji 

100 lat urodzin Janusza Korczaka, a w 1979r. Brązowy 

Krzyż Zasługi. Za pracę w harcerstwie otrzymał Od-

znakę XXXV – lecia Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej. 

Otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania II 

stopnia w 1980r. i 1996r. oraz wielokrotnie nagrody 

Kuratora Oświaty i Wychowania.

Dziś po latach widzimy, jak potrzebna była 

Jego praca. Widzimy czego dokonał. Można się tylko 

domyślać, co by było, gdyby nie On. Jak potoczyły by 

się losy wielu, gdyby nie On. Odszedł od nas 19 XI 

1999r. mając 61 lat. Pogrzeb odbył się w Kluczach 24 

XI, a następnie został przewieziony do swojej rodzin-

nej miejscowości – Starcza, by tam spocząć na wieki. 

Pan Bolesław Huras swoim piórem uwiecznił na za-

wsze wspomnienia wielu osób na łamach "Echa Klucz" 

i nie tylko. Postaramy się je przypominać.

Janusz Dziatłowicz

BYĆ W POLSCE I TUTAJ UMRZEĆ...

Rodzeństwo - Janina, Tadeusz i Jadwiga Adamuszek - urodziło się w Komarnie (woj. lwowskie), dokąd 

przybył z Klucz ich ojciec Józef, który założył tu rodzinę. W 1939r. ojciec ratuje się ucieczką na Węgry, 

a matka Olga z trojgiem dzieci zostaje deportowana w kwietniu 1940r. do Kazachstanu. Szesnastoletni Tade-

usz i młodsza o 3 lata Jadwiga wrócili do Polski jesienią 1946r. Janina pozostała na obczyźnie, a przymuso-

wa emigracja ojca zakończyła się dopiero 11 grudnia 1947r. Matka natomiast nie przeżyła trudów tułaczki, 

zmarła 15 grudnia 1944r. z wycieńczenia i głodu na wschodniej Ukrainie - w drodze do ojczyzny.

Janina wróciła do rodzinnego Komarna w listopa-

dzie 1945r. i zamieszkała u ciotki. Nie wróciła do Pol-

ski, bo chciała pomagać osamotnionej krewnej. 

W tym czasie ojciec był jeszcze za granicą, a rodzeń-

stwo w drodze do ojczyzny. Później nadszedł czas po-

ważnych utrudnień dla repatriantów oraz przywiąza-

nie i chęć pomagania opiekunom.

Edukacja Janiny zakończyła się na przedwojen-

nej, siedmioklasowej szkole podstawowej. Po wojnie 

nie było czasu i pieniędzy na dalsze kształcenie. Naj-

pierw pracuje u wspomnianej ciotki, a od 1949r. 

w kołchozie. Powojenne życie religijne kwitnie tylko 

w rodzinnym kręgu, bo wszystkie znajdujące się w Ko-

marnie i jego okolicach kościoły i cerkwie zamknięto. 

Niekiedy pielgrzymowano do kilku czynnych świątyń 

lwowskich. Pociechą były też targowiskowe spotkania 

z koleżankami, w czasie których wspominano pogod-

ne, przedwojenne dzieciństwo. W czasie takich "wspo-

mnieniowych" spotkań Janina poznaje przyszłego 

męża - Jana Grabowskiego. Ślub odbył się w cerkwi,
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gdzie przed jej zamknięciem zdołano jeszcze 

ochrzcić dzieci. Mąż, wyznania prawosławnego, wete-

ran wojenny, urodził się na Ukrainie. Najpierw praco-

wał we własnym gospodarstwie, a później w kołcho-

zie. Obecnie, podobnie jak i żona - jest na emerytu-

rze, a ich najbliższa rodzina to dwóch synów i czwór-

ka wnucząt.

Pani Janina w czasie ostatniej wizyty w Klu-

czach powiedziała: "Trzeba żyć tam, gdzie jest rodzi-

na, ale tęsknota za Polską nigdy mnie nie opuszcza". 

Powstało w niej głębokie pragnienie, aby być w Pol-

sce i tutaj umrzeć. "Ciało jest na Ukrainie, ale duch 

pozostaje w Polsce" - zwierza się Pani Janina. Może 

również dlatego jej wizyta w Polsce została wykorzy-

stana nie tylko na spotkanie z rodziną, ale również na 

poznanie znaczących religijnych miejsc i obiektów. 

Kluczewska rodzina już kilka razy była na Ukrainie...

Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że Pani Jani-

nie odmawiają posłuszeństwa nogi i oczy. W liście do 

siostry, Jadwigi Kity, napisała: "Nawet o lasce, ale mu-

szę być w Polsce pod koniec tego roku, aby przeżyć 

tu Boże Narodzenie". Potrzeba religijnych przeżyć 

jest bardzo silna, chociaż obecnie na Ukrainie nie ma 

już ograniczeń w praktykowaniu wiary.

Bolesław Huras

MIAŁAM 10 LAT GDY WYBUCHŁA WOJNA

Pani Wacławie Walnik z domu Gut na zawsze 

pozostaną w pamięci krzywdy i cierpienia wyrządzo-

ne przez okupanta.

W początkach wojny, rodzina Pani Wacławy jak 

większość mieszkańców Klucz, opuściła rodzinne stro-

ny. Uciekła do Glanowa, miejscowości znajdującej się 

obecnie w powiecie miechowskim. Przed wyjazdem, 

rodzina pani Wacławy, pozostawiła otwarty dom, aby 

umożliwić schronienie się tam innym uciekającym ro-

dzinom. Rodzina pani Wacławy liczyła siedem osób: 

pani Wacława, rodzice, dwóch braci i dwie siostry. 

Mama z dziewczynkami wróciła do domu po kilku 

dniach. Tata z chłopcami wciąż jednak uciekali, bojąc 

się powołania do niemieckiego wojska. Po niedługim 

czasie jednak wrócili. Niestety rodzina nie na długo po-

została w komplecie. Tatę Pani Wacławy oraz dwóch 

jej braci wywieziono do Niemiec na roboty, gdzie pozo-

stali już do końca wojny.

Przed wojną Państwo Gutowie przeprowadzili 

się do nowego domu wybudowanego kosztem wyrze-

czeń i ciężkiej pracy całej rodziny. Przedwojenny azyl 

znajdował się na ulicy olkuskiej. Radość z wybudowa-

nego domu nie trwała jednak długo, ponieważ już 

w 1941 roku na rozkaz Niemców, dom został rozebra-

ny. W jego miejsce postanowiono wybudować zajazd 

pod posterunek żandarmerii. Pomimo wielu próśb i bła-

gań ze strony rodziny pani Wacławy, Niemcy pozosta-

wali nieugięci. Dla rodziny pani Wacławy było to 

ogromne przeżycie. Nowa sytuacja wymagała od 

mamy ogromnej siły by przystosować się do nowej sy-

tuacji. Było to tym trudniejsze, że pozostała sama 

z trójką małych dzieci. Wszystko co mieli zostało ode-

brane siłą. Niemcy osiągnęli swój cel nie zważywszy 

na krzywdę ludzką.

Po rozbiórce domu, rodzina Pani Wacławy zosta-

ła przesiedlona na ulicę Górną 2. Tam jednak nie po-

zostali długo. Dom był ładny, więc po niedługim cza-

sie osiadła tam niemiecka rodzina. Informacja o wy-

siedleniu - oznaczona pieczęcią na której widniała 

wrona - brzmiała: "Na podstawie 

§

3 zarządzenia 

o kompetencji władzy policyjnych z dn. 24 X 1939r. 

wzywa się pana niniejszym przeprowadzić się do 

domu nr 136 w Kluczach. Zmianę mieszkania ma pan 

zgłosić do Grundstucksgesell-schaff Oberschle-

sien m.b.h. Brezirksstelle Ilkenau (Olkusz)".

W czasie wojny Pani 

Wacława, jak większość 

dzieci w Kluczach, chodzi-

ła za granicę, gdzie kupo-

wała żywność. Część tej 

żywności zostawała 

w domu, resztę przewozi-

ła pociągiem z Olkusza do 

Będzina i zostawiała Ży-

dom. Żydzi z kolei dzielili 

ją między ludzi w getcie. 

Doskonale pamięta, gdzie 

znajdowało się getto w Bę-

dzinie. Żywność przemyca-

ła na dnie szkolnego torni-

stra, przykrywając ją 

szkolnymi książkami. Dzię-

ki temu, że udawała nie-

miecką uczennicę, aż do 

roku 1944 nie została przy-

łapana. W zamian za
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żywność dostawała od Żydów materiały, dzięki którym 

udało jej się choć w niewielkim stopniu pomóc rodzi-

nie. Ten handel wymienny pomógł przetrwać ciężkie 

czasy wojny. Niestety nie udało jej się uniknąć obła-

wy. Gdy wraz z innymi dziećmi wracała z zagranicy, na-

tknęła się na strzelaninę. Udało jej się uniknąć po-

strzału, ale kula trafiła w kolegę idącego za nią. Noc 

przeczekała w ubikacji na polu w domu przy ulicy 

Rabsztyńskiej. Rano gospodarz podczas odśnieżania za-

uważył dzieci ukrywające się za domem. Zaprosił ich 

do siebie i poczęstował herbatą. Dzieci były przemarz-

nięte. W tym dniu nikt nie mógł wyjść z domu, ponie-

waż w każdym gospodarstwie odbywały się rewizje. 

Siostra pani Wacławy, która pod pretekstem kupienia 

mleka dla dziecka wyszła z domu, dowiedziała się 

gdzie siostra obecnie przebywa.

Pewnego dnia podczas drogi za granicę, w Gol-

czowicach, spotkała małą Żydówkę. Zupełnie nieświa-

doma konsekwencji przeprowadziła ją do Cieślina, któ-

ry wtedy znajdował się za granicą. Dziewczynki wzię-

ły do ręki witki i udając, że szukają gęsi szczęśliwie 

dotarły na miejsce. Żydówka poszła dalej do Wolbro-

mia. Wyprawa taka niosła za sobą ogromne konse-

kwencje. Gdyby przeprawa się nie udała, pani Wacła-

wie groziłoby rozstrzelenie za pomoc Żydom. Za grani-

cą spotkała polskich partyzantów, którzy pomagali 

dzieciom, pod warunkiem, że nikomu nie powiedzą 

o tym spotkaniu. Nie wahając się długo, przyrzekli do-

chować tajemnicy. Nawet rodzice o wszystkim dowie-

dzieli się dopiero po wojnie.

Będąc pewnego razu na dworcu w Olkuszu pani 

Wacława została zatrzymana przez Niemca. Zapytał 

ją o nazwisko, kiedy odpowiedziała zgodnie z prawdą 

- Gut - Niemiec uderzył ją prosto w twarz. Z tej kosz-

marnej sytuacji udało się wyjść Pani Wacławie dzięki 

pewnej Niemce, która sprzedawała żywność na kartki 

w Kluczach i rozpoznała nazwisko Gut. Przeprawy za 

granicę zakończyły się gdy pani Wacława, ukończyła 

14 lat i pod przymusem rozpoczęła prace w fabryce, 

w której pracowała, aż do wyzwolenia Klucz.

  

Wspomnienia spisała Teresa Soczówka

Stowarzyszenie "Babiniec"

"WOKÓŁ RUDNICY" W KLUCZACH

Informacje o ścieżce

Trasa przyrodniczej ścieżki dydaktycznej "Wokół Rudni-

cy" w Kluczach o długości 1,5 km obrazuje typowy ju-

rajski krajobraz: lasy, skały wapienne, stawy i cieki 

wodne. W 1880 roku doszło do nagłego zatopienia 

dwóch wyrobisk, w których eksploatowano rudy żela-

za (piryt i limonit). W ten sposób powstały sąsiadują-

ce ze sobą stawy: "Zielony" oraz "Czerwony". Stanowią 

one malowniczy element krajobrazu. To wokół tego 

przepięknego zakątka biegnie trasa ścieżki.

Rozpoczyna się w okolicach osiedla XXX-lecia (1), obej-

muje 6 przystanków i kończy się na ulicy Rudnickiej 

(w punktcie, w którym rozpoczyna się ścieżka dydak-

tyczna "Rudnica - Pustynia Błędowska - Biała Prze-

msza". Drugi przystanek znajduje się przy stawie Czer-

wonym, kolejny przy Stawie Zielonym. Dalej ścieżka 

prowadzi do ostańców wapiennych u podnóża wzniesie-

nia Rudnica, następnie przez buczynę, na skraj Pusty-

ni Błędowskiej. Ścieżkę zamyka przystanek na punk-

cie widokowym na górze Czubatka (Jałowce). Ścieżka 

oznaczona jest kolorem zielonym.

Staw Czerwony (2)

Swoją nazwę wziął od intensywnego czerwonego kolo-

ru gliny wydobywanej na potrzeby cementowni w Jaro-

szowcu. Obrzeża stawu porasta trzcina i turzyce. 

Staw jest łowiskiem bogatym w różne gatunki ryb: kar-

pie, karasie, szczupaki, sandacze, sumy, okoniu, płot-

ki, węgorze, pstrągi, amury. W sąsiedztwie stawu na 

ubogim podłożu piaszczystym występują fragmenty 

świeżego boru. W drzewostanie przeważa sosna pospo-

lita, w warstwie krzewów występuje nielicznie dąb szy-

pułkowy, kruszyna pospolita oraz brzoza brodawkowa-

ta. Ubogie runo porastają typowo borowe gatunki ta-

kie jak śmiałek pogięty, borówka czarna, brusznica 

oraz miejscami licznie występujące porosty.

W  okolicy stawów żyje bardzo hałaśliwa i skrzekliwa 

sójka. To średnich rozmiarów ptak, o brązowym upie-

rzeniu i charakterystycznych białych i niebieskich "lu-

sterkach" na skrzydle. Łatwo też dostrzec świergotka 

drzewnego - wielkością zbliżonego do skowronka. 

Świergotek rozpoczynając śpiew, podrywa się z gałę-

zi, leci pionowo w górę, a kończy śpiewać opadając 

wolno w dół.

Staw Zielony (3)

Powstał na miejscu dawnego wyrobiska kopalni rudy 

żelaza. Widoczne są tu także ślady po eksploatacji 

wapienia jurajskiego. Minerały rudne (piryt i limonit) 

wydobywano na tych terenach już od XIV wieku. 

W Stawie Zielonym żyje rak pręgowany zwany amery-

kańskim. W ciągu dnia trudno go zaobserwować, po-

nieważ kryje się wśród roślinności lub zakamarkach 

stawu, dopiero nocą wychodzą na żer. Podobnie jak 

w wodach Stawu Czerwonego występują tutaj liczne 

gatunki ryb oraz ropucha szara i żaba trawna. Za-

mieszkują tu również dzięcioły. Najpospolitszy jest tu 

dzięcioł duży. O ich występowaniu może świadczyć in-

tensywne bębnieni w drzewa, zwłaszcza w miesią-
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cach wiosennych. Dookoła dzięciolich "kuźni" widać po-

rozrzucane nasiona szyszek sosnowych. Bywa, że nad 

stawem pojawia się bocian czarny, którego rozpiętość 

skrzydeł wynosi 190 cm, o charakterystycznym czar-

nym upierzeniu z metalicznym purpurowo-zielonym po-

łyskiem. Jest cennym okazem, rzadko można go podzi-

wiać w naturalnym środowisku. Żywi się rybami, żaba-

mi, w które obfitują okoliczne stawy. W  okolicy sta-

wu zakłada swoje gniazda krogulec z rodziny jastrzę-

biowatych. Po wykluciu piskląt opiekują się nimi rodzi-

ce, na zmianę polując i pełniąc wartę przy gnieździe.

Ostańce wapienne (4)

Skały wieńczące wzniesienie Rudnica (ok. 350 m 

n.p.m.) zbudowane są z wapieni górnej jury. Są to ska-

ły zwięzłe, twarde, niekiedy mikroporowate. Tworzą 

ciekawe formy ze skalnymi przesmykami, okapami 

i podskalnymi schroniskami, których powstanie wiąże 

się z procesami krasowymi oraz grawitacyjnym przesu-

waniem się bloków skalnych. Znajduje się tutaj wej-

ście do Jaskini Rudnickiej liczącej około 30m długo-

ści. Jaskinia powstała w miejscu dawnego wyrobiska 

kopalni rud. Wśród flory naskalnej zajmującej cieni-

ste wilgotne szczeliny skalne można spotkać kilka drob-

nych paproci: zanokcicę skalną, zanokcicę murowy, pa-

protnicę kruchą, chronioną paprotkę zwyczajną oraz 

zgrzybów strzępiaka. Z roślin chronionych wśród flory 

naskalnej występuje prócz tego bluszcz pospolity. 

W otoczeniu ostańców rosną wyjątkowej okazałości 

cztery buki będące pomnikami przyrody. Wśród wystę-

pujących tu ptaków na uwagę zasługuje największy 

z polskich dzięciołów - dzięcioł czarny. Łatwo go rozpo-

znać po czarnym upierzeniu, z charakterystyczną czer-

woną plamką na głowie. Gniazdo zakłada w samodziel-

nie wykutej dziupli na wysokości kilkunastu metrów. 

Popularne są też kowaliki i pełzacze leśne. Ptaki obu 

gatunków poruszają się w charakterystyczny sposób 

pełzają po pniu drzewa, wykuwając ukryte w szczeli-

nach kory owady lub nasiona i orzeszki. Okoliczne 

lasy bukowe zamieszkują kolonie szpaków, które są 

ptakami bardzo towarzyskimi. Przez większą część 

roku zamieszkują w stadach osiągających w miej-

scach noclegowych liczebność do kilkuset tysięcy osob-

ników.

Buczyna (5)

Żyzne gleby wytworzone na wapiennym podłożu pora-

stają lasy bukowe. Ich cechą charakterystyczną jest 

słaby rozwój warstwy krzewów, będący skutkiem zacie-

nienia przez korony buków. Również rośliny runa sku-

piają się głównie tam, gdzie do dna lasu dociera wię-

cej światła. W drzewostanie gatunkiem panującym 

jest buk pospolity. W  runie występuje wiele cieka-

wych roślin pospolitych jak i chronionych. Do gatun-

ków chronionych, tu występujących należą: lilia złoto-

głów, kruszczyk szerokolistny, buławnik czerwony, bu-

ławnik wielkokwiatowy, marzanka wonna, konwalia 

majowa, bluszcz zwyczajny oraz przylaszczka pospoli-

ta. Wśród typowych roślin występujących w buczynie 

można spotkać konwalijkę dwulistną, groszek wiosen-

ny, szczyr trwały, szczawnik zajęczy oraz wiele in-

nych. Buczyna obfituje w różne gatunki grzybów: praw-

dziwek, podgrzybek brunatny, koźlarz babka, boro-

wik. Występuje tu jeden z najpiękniejszych rodzi-

mych ptaków - dudek. To łatwy do rozpoznania ptak, 

pstrokowato upierzony, z  charakterystycznym czu-

bem na głowie. Można go zaobserwować podczas żero-

wania na granicy lasu i pogorzeliska. Dudek gnieździ 

się w dziuplach drzew, pod szczapami drewna, kamie-

niami lub w innych zakamarkach. Gdy do gniazda za-

gląda intruz, młode wystrzykują w jego kierunku 

cuchnącą ciecz z gruczołu kuprowego. W dziuplach 

drzew gniazdują tu także puszczyki. Pod zamieszkały-

mi przez nie drzewami można zauważyć tzw. "wypluw-

ki". Są to nie strawione części pokarmu pióra, sierść, 

kości. Na podstawie „wypluwek" ornitolodzy potrafią 

określić co jadają sowy i inne drapieżne ptaki.

Wzgórze Czubatka (6)

Góra Czubatka (Jałowce) - 381,6 m n.p.m., najdalej 

na północ wysunięty cypel Wyżyny Olkuskiej to dosko-

nały punkt widokowy, z którego rozciąga się panora-

ma Pustyni Błędowskiej oraz doliny Białej Przemszy, 

przecinającej pustynię ze wschodu na zachód. Pusty-

nia Błędowska jest największym obszarem występowa-

nia piasków śródlądowych w Europie, nagromadzo-

nych w efekcie kolejnych zlodowaceń, w czasie epoki 

lodowcowej. Wraz z ociepleniem klimatu, teren po-

krył się gęstymi lasami. Do ich wycięcia przyczynił się 

datowany od XIII wieku intensywny rozwój górnictwa 

i hutnictwa w rejonie Olkusza. Wycinka lasów, a tym 

samym odsłonięcie piasków, doprowadziła do urucho-

mienia zjawisk i procesów, jakie występują na tere-

nach pustynnych - przewiewanie się piasku, tworze-

nie wydm. Nasadzenia sosny, modrzewia i wierzby ka-

spijskiej w latach 60-tych przyczyniły się do zakrze-

wienia terenu. Mimo to pustynia wraz z przecinającą 

ją doliną rzeczną, nadal stanowi unikatowy teren. 

Zbocza Czubatki porasta chroniony dziewięćsił bezło-

dygowy owocujący jesienią. Jest to gatunek często 

występujący w Beskidach, Pieninach i Tatrach. U pod-

nóża wzgórza żyją bażanty. Występują tu osobniki róż-

nego pochodzenia, stąd duża rozmaitość ubarwienia. 

Okolice Czubatki to miejsce łowów ptaków drapież-

nych. Ze wzgórza można zaobserwować szybujące syl-

wetki jastrzębia, myszołowa czy krogulca. Z mniej-

szych ptaków występuje dzierzba gąsiorek, która ata-

kuje swe ofiary (owady, głównie chrząszcze, małe 

żaby lub pisklęta), a potem nakłuwa je na kolce krze-

wów, tworząc w ten sposób zapasy pożywienia.

Zespół Jurajskich

Parków Krajobrazowych

 Klucz do Wspomnień



NASZA WIEŚ

Wieś nasza dawno powstała,

Klasztor, dwór i młyn miała. 

A ludzie biedni kiedyś byli,

Żydzi się tu panoszyli.

A starzy ludzie to pamiętali,

Jak we dworze pracowali

Pracowali tam za długi

1,3,5,2-gi.

Pani dworu dumna była,

Dużo dzieci urodziła.

Ludzie ciężko pracowali,

Bo pańszczyznę odrabiali

Klasztor to pustynia była,

Krzyż po sobie zostawiła

Księżą Górą nazywają

Dzisiaj trawy porastają.

A spod góry woda tryska,

Taka zdrowa, przezroczysta.

Duży strumyk z niej wyrwał,

Aż do Przemszy sobie wpływał.

A podworze coś zostało,

By się jeszcze wspominało.

Stawy już powysychały

Palmy na nich wyrastały.

Dwór był fosą otoczony,

A nad dworem kraczą wrony,

Rosły olchy, hen do góry,

Prawie sięgające chmury.

Ryby pięknie się pluskały,

Dzieci w stawach się kąpały.

A w około łany zbóż,

Dzisiej niema tego już.

Nic już po tym nieostało,

Wody wyschły, rybek mało,

Pola, trawy porastają,

Drzewa stare umierają.
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