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TYTUŁEM W STĘPU
Kolejny, czwarty numer naszego kwartalnika społeczno- kulturalnego ,,Klucz do
Wspomnień” to także ogromna zachęta dla nas samych, by kontynuować tą działalność,
wiedząc, że pismo to wzbudza duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszej gminy. Tym
bardziej nam miło, że do zespołu redakcyjnego dołączyła pani Aleksandra Jaskólska- radna
z Ryczówka, która zebrała i spisała bardzo cenne informacje historyczne dotyczące działalności
partyzantów AK z Ryczówka. Pierwsza część wspomnień dotyczy walki konspiracyjnej
z okupantem hitlerowskim takich osób jak: Gerard Woźnica- ps.,,Hardy”, Roman Guzik- ps.,,Sęk”,
Piotr Zacłona- ps ,,Wskazówka, Józef Walnik- ps ,,Oskar”, Stanisław Pacia- ps ,,Krok” oraz
Antoni Jagła- ps ,,Kosa”, Jan Zacłona- ps ,,Tarło” i Antoni Kuciński- ps ,,Dym”. W numerze
znalazła się dalsza część dziejów Klucz i okolicy, oraz relacja ze spotkania ze Zbigniewem
Święchem- publicystą, pisarzem, reżyserem i dokumentalistą wawelskim. Spotkanie to odbyło
się w Kluczach, w Sali Domu Kultury ,,Papiernik” w ramach wykładów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w dniu 30.V.2012r. Jeszcze nie ochłonęliśmy po tragedii jaka dotknęła wielu mieszkańców
Klucz wywołanej trąbą powietrzną, która szalała w nocy z 6/7 sierpnia, a my przypomnimy
o innej tragedii z przed dwudziestu lat, pożarze, który ,,szalał” 10-22.VIII.1992r. Na ostatniej
stronie zamieściliśmy wiersz człowieka, którego los na zawsze związał z Ziemią Kluczewską
i oddziałem ,,Hardego”- to Edward Nowak ps ,,Jodła”, harcmistrz, dowódca kompani rezerwy
AK, której był dowódcą. Był także poetą. Napisał wiele wierszy o tematyce harcerskiej
i patriotycznej, których kilkanaście znalazło się w tomiku wydanym przez GOK w Kluczach
z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Harcmistrzowi Edwardowi Nowakowi
,,Jodle”, które miało miejsce 29.IX.2007r. w kościółku harcerskim w Jaroszowcu. Na pierwszej
zaś stronie prezentujemy zdjęcie z albumu Borysa Dietla, podarowanego przez jego córkęHeidi. Jest to budynek ówczesnej stajni, dziś ,,Delikatesy Centrum” Zdjęcie zrobione 22.VI.1938r.
Zespół Redakcyjny
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Druga połowa XV w. to okres panowania
Kazimierza Jagiellończyka jako króla polski. Należało
do najdłuższych w dziejach królestwa. Trwało 45 lat i
przypadało na zmierzch gotyku w Polsce i
krystalizacje instytucji demokracji szlacheckiej, oraz
dominację szlachty nad innymi stanami. Wstąpił na
tron Polski dopiero po trzech latach od śmierci swego
brata Władysława III pod Warną w 1444 roku.. Był to
też okres wojny trzynastoletniej(1454-1466) z
Zakonem Krzyżackim w wyniku której Polska po
podpisaniu pokoju toruńskiego odzyskała Pomorze
Gdańskie, Warmię i ziemie chełmińską oraz
michałowską. Dzieje tej wojny wiążą się z
przyznaniem
szlachcie
przywileju
cerekwickonieszawskego w 1454 roku, który nakazywał królowi
pytać szlachtę o pozwolenie zwołania pospolitego
ruszenia czy nałożenia nowych podatków, co w
znaczny sposób ograniczyło władzę króla i wzmocniło
szlachtę. Panowanie Kazimierza w Królestwie Polskim
i Wielkim Księstwie Litewskim było czasem, w którym
państwo polsko-litewskie uzyskała status mocarstwa
w środkowej europie. Był to także okres rozwoju
kultury i sztuki z którym wiążą się nazwiska Jana
Długosza i Wita Stwosza. Dziećmi Kazimierza IV byli
min. Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk
i
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ZARYS DZIEJÓW CZ.

IV

Zygmunt Stary kolejno po sobie następujący królowie
polski.

Rekonstrukcja zamku w Ogrodzieńcu rys. A. Kaczanowska
Źródło: Zamki i obiekty warowne Jury Krak.-Częst., Robert Sypek,
Agencja Wydawnicza CB
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Klucze istnieją już od ponad stu lat. W 1483r. Salomonowie sprzedają Klucze Rzeszowskim – Janowi starszemu, Andrzejowi, Janowi młodszemu i Stanisławowi.
Byli prawnukami Jana Rzeszowskiego (właściwe: Jan
Pakosławic ze Stróżyk, Rzeszowa),rycerza, dyplomaty
Króla Kazimierza Wielkiego (zm. 1374r.). Ich ojciec,
również Jan Rzeszowski (zm.1477/8) zwany ,,Rudzki”
był żonaty z Barbarą Rabsztyńską, córką Andrzeja z Tęczyna i Rabsztyna h. Topór, siostrą kasztelana wiślickiego Jana Rabsztyńskiego. Ze związku z Barbarą Jan Rzeszowski – Rudzki miał córkę Annę oraz owych synów;
Jana starszego, Andrzeja, Jana młodszego i Stanisława, nad którymi po śmierci ojca opiekę objął stryj,
też Jan- Rzeszowski, biskup krakowski (1411 – 1488).
Oni to byli właścicielami Rzeszowa i ziem do niego należących. Kupując zamek w Ogrodzieńcu stali się również właścicielami tegoż majątku tzn. zamku i wszystkich wsi, m.in. Klucz. Rzeszowscy nie gospodarzą jednak długo. Dobra swoje utrzymują dzięki sile swojego
wojska. Nie są dobrymi gospodarzami. Popadają w długi. Sądzą się o spadek po Janie Rabsztyńskim. W między czasie w 1494r.,w dokumentach zmienia się pewien zapis: przeniesienie wsi Klucze z pod nagłówka
,,zamek Ogrodzieniec” pod nagłówek ,,parafia Olkusz”. Najstarszy z Rzeszowskich - Jan Feliks, prepozyt (wyższy duchowny) i kanonik krakowski, dziedzic
Przybyszówki i Ogrodzieńca pożyczył w 1488r. 2 tyś.
zł. węgierskich od Jana Pileckiego zastawiając zamek
Ogrodzieniec i miasto z czternastoma wsiami (wraz
z Kluczami) i kuźnicą w Zawierciu. Transakcję tą zatwierdził Jan Olbracht na sejmie koronacyjnym. Długu tego nie spłacił i 9.X.1492r. sprzedaje zamek Ogrodzieniec, wraz z przyległymi włościami i wsią Zawiercie za 8 tyś. zł. wojewodzie ruskiemu- Janowi Pileckiemu (zm.1496). Jan będąc dziedzicem ogromnej fortuny po dziadku, Wincentym z Pilicy przyjmuje nazwisko Pilecki h. Leliwa. Piastuje też urząd wojewody.
Jego dziadek Wincenty Granowski- h. Leliwa ( 1370 –
1410), kasztelan nakielski, starosta generalny Wielkopolski. Pochodził ze wsi Granowa w Wielkopolsce
(pow. Nowy Tomyśl) ze średnio zamożnej szlachty. Należał do ludzi popieranych przez Jagiełłę i był znawcą
zagadnień krzyżackich. W 1400r. sprzedał Granów
swej teściowej Jadwidze z Pilczy (Pilicy). W bitwie
pod Grunwaldem dowodził własną chorągwią, której
znakiem był herb Leliwa na błękitnym polu. Zmarł nagle, a współcześni sądzili, że został otruty. Ożenił się
w 1397r. za protekcją Spytka z Melsztyna z Elżbietą Pilecką, córką Ottona z Pilczy, wojewody sandomierskiego. Miał z nią synów: Ottona i Jana z Pilczy, oraz córkę Jadwigę i Elżbietę. Wdowa po Wincentym Granowskim- Elżbieta, wyszła ponownie za króla Władysława
Jagiełłę. Dziadek Wincenty Granowski zapisuje część
swego majątku synowi- Janowi Pileckiemu ( Granowskiemu).
Jan Pilecki- Granowski, h. Leliwa
(ok.1405-1476), kasztelan krakowski, syn Wincentego
Granowskiego i jego drugiej żony Elżbiety z Pilicy, od
1417r. trzeciej żony króla Władysława Jagiełły. Po
śmierci Elżbiety Jagiełło otoczył jej dzieci troskliwą
opieką. Jan, zwał się częściej Granowski- po ojcu, niż
po matce Pilecki. Cieszył się dużą popularnością
wśród szlachty, związał się ze stronnictwem popierającą królową Zofię - czwartą żonę króla Władysława
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Elżbieta z Pilczy (Pilicy) Granowska
ur. ok. 1372, zm. 12 maja 1420 w Krakowie

Jagiełły. Po klęsce warneńskiej, Jan wraz ze swym teściem Piotrem Krukowskim i w ścisłej współpracy z
królową Zofią, dążą do wybrania na tron Polski brata
Władysława III Warneńczyka- Kazimierza Jagielończyka, księcia litewskiego, który się zgadza za namową
poselstwa Krukowskiego. Jan Granowski, jak i Piotr
Krukowski uczestniczyli w koronacji Kazimierza IV Jagiellończyka w dniu 25.VI.1447r. Dzięki dobrej organizacji finansami stał się wkrótce głównym finansistą
nowego króla. Pospłacał królewskie długi u kupców
krakowskich. Na listopadowym sejmie w Piotrkowie
Jan uzyskał nominację na najwyższy w królestwie
urząd ziemski- kasztelanię krakowską. Brat Jana Pileckiego- Otton zmarł przed 1420r. toteż Jan wraz z siostrami: Agnieszką (nieznaną w literaturze), Elżbietążoną księcia opolskiego Bolesława V i Ofką- żoną Jana
ze Strahlenbergu i Jadwigą ( córką Wincentego Granowskiego z pierwszego małżeństwa), dziedziczył
znaczny majątek po matce- tzw. klucz Pilecki, a z podziału kosztowności po matce przypadło mu 595,5
grzywny. W wyniku późniejszych działów, zamian i wykupów stał się po 1450 roku wyłącznym właścicielem
ziemi przemyskiej (Łańcut, Kańczuga z 20 wsiami, Tyczyn z 18 wsiami), oraz klucza Pileckiego (miasto Pilica i Mrzygłód z 15 wsiami i 3 kuźniami). Jego żona Jadwiga Krukowska wniosła 1000 grzywien posagu, a po
śmierci jej ojca- Piotra Krukowskiego, za sprawą spadku powiększył swój majątek o Kutów pod Bochnią,
Krzczonów i Rzemieniowice w pow. wiślickim. Ciągle
powiększał swoje dobra. Przed 1466r. nabył klucz bełżycki na ziemi lubelskiej z miastem i zamkiem. Miał
pod Krakowem wielki młyn zwany ,,Granowskim” nad
Rudawą oraz dwa domy w Krakowie. Wielką troską
otaczał miasta, uzyskując przywileje na targi roczne m.in. dla Tyczyna(1447),Łańcuta(1448) i Kańczugi.
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W kluczu Pileckim, do którego należały Klucze, rozwijał górnictwo ołowiu i produkcję żelaza, gdzie znajdowały się 3 kuźnie. Na swym zamku na Smoleniu zgromadził wielki księgozbiór. Z małżeństwa z Jadwigą Krukowską miał trzech synów: Stanisława, Ottę (Ottona)
i Jana, oraz trzy córki: Zofię- żonę wojew. sandomierskiego Mikołaja Ostrowskiego, Katarzynę- żonę kasztelana sądeckiego Andrzeja Oleśnickiego i Barbarężonę wojew. ruskiego Stanisława Chodeckiego. Po
jego śmierci w końcu 1476r. majątek jego dziedziczy
średni syn, też Jan Pilecki h. Leliwa(zm. 1496), ów wojewoda ruski. Popierał wybór na tron polski Jana Olbrachta- (ur. 27 grudnia 1459 w Krakowie, zm. 17
czerwca 1501 w Toruniu) – króla Polski w latach 14921501, księcia głogowskiego 1491-1498). Był trzecim synem, a czwartym z kolei dzieckiem Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety Rakuszanki z Habsburgów. Był też bratem św. Kazimierza- patrona Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obaj byli wychowywani
przez Jana Długosza. Jan Pilecki w październiku
1489r. towarzyszył królowi Janowi Olbrachtowi w wyprawie przeciwko Tatarom. 5.XI.1494r. w Toruniu król
zezwolił Janowi na wykupienie z rąk Jana Rzeszowskiego starostwa krasnostawskiego i mianował go starostą
przemyskim. Rok później, 5 maja król pozwolił wykupić z rąk Mikołaja Pieniążka wieś Porębę Dzierżną. Niewątpliwie należał do ludzi wykształconych, powiększył odziedziczoną po ojcu bibliotekę na zamku smoleńskim. Odziedziczony po ojcu olbrzymi majątek synowie podzielili w 1478r. Jemu przypadły: miasto Pilica
z zamkiem Smoleń i wsiami, miasto Mrzygłód, część
Branic, miasto Tyczyn z 14 wsiami i prawo lenne we
wsi Lutoryż, oraz wcześniej wspomniany Ogrodzieniec
z przyległymi 14 wsiami (i Kluczami) za niespłacone
długi Jana Rzeszowskiego. Od Jana z Dynowa kupił
jeszcze Uduż, Jedlczę, Tczycę i Swojczany, a po bezpotomnej śmierci brata Stanisława przypadła mu jeszcze Kańczuga z 13 wsiami i prawa lenne do siedmiu innych wsi. Zmarł 13.XII 1496r. Pierwszą żoną była Zofia, siostra Anny, wdowa po Janie Rytwiańskim. Mieli
trzech synów: Mikołaja- wojew. bełski, Stanisława- starosta grodecki i Jana- starostę lubelskiego i parczewskiego. Z podziału ojcowizny w 1501r. Mikołajowi przypadł zamek Ogrodzieniec z dwoma miastami i jedenastoma wsiami, oraz miasto Kańczuga ze wsiami. ,,Pisał się dziedzicem Ogrodzieńca lub Kańczugi”. Tegoż
roku żeni się z Magdaleną, córką kasztelana krakowskiego- Spytka Jarosławskiego. Na połowie Ogrodzieńca (w tym i Klucz) zrobił zapis swej żonie Magdalenie
w wysokości 3 tyś. zł. węgierskich, a w 1518r. dopisał
jej do posagu jeszcze 2,5 tyś. zł. węg. Ze swym orszakiem witał przed Krakowem Bonę Sworzę i wziął
udział w królewskich uroczystościach weselnych.
W swej działalności prowadził Mikołaj dość liczne spory majątkowe, w których interweniował nawet król
Zygmunt Stary ustanawiając dość wysokie wadium..
W tym też roku dobra ogrodzienieckie były obciążone
zawrotną sumą 57tyś. zł. długu. W 1521r. zastawił za
2,5 tyś. florenów polskich klucz ogrodzieniecki, tzn.
miasta Ogrodzieniec i Włodowice, jedenaście wsi
(w tym Klucze) i dwie kuźnie Mikołajowi Chełmskiemu. Tak zapisano w ,,Księdze grodzkiej krakowskiej”.
Z czasem popadł w jeszcze poważniejsze długi.
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W 1526r. Mikołaj Pilecki był winien Andrzejowi Rzeszowskiemu 15tyś. grzywien. Nie mogąc wyjść z długów postanawia sprzedać dobra ogrodzienieckie
i 22.I.1527r. w Przeworsku owe zadłużone dobra
,,ustąpił” Mikołaj Pilecki burgrabiemu krakowskiemu
Mikołajowi Chełmskiemu, a żona Magdalena już 23
stycznia w Krakowie zrezygnowała z zapisanej odprawy posagowej. Zmarł przed 8.III.1527r. pozostawiając
i tak wiele niespłaconych długów. Włości ogrodzienieckie, w tym i Klucze, przeszły w ręce rodziny
Chełmskich. Chełmscy h. Ostoja pochodzili z Chełmu
w woj. poznańskim. Ród to znany od 1304r. Sto lat
później (1404) ich potomkowie piastowali ważne stanowiska. Hanke, syn Hanka, a wnuk pierwszego Hanke w 1445r studiował na Uniwersytecie Krakowskim,
później został proboszczem w kościele św. Marcina.
Jego bracia: Jan był burgrabią krakowskim, Mikołajprokuratorem generalnym na zamku krakowskim, Jan
– burgrabia krakowski, Piotr - ochmistrz (marszałek
dworu) królowej Zofii i Kazimierza.
Minęło kolejne sto lat i ich kolejni potomkowie
tworzyli swoje własne majątki. Właśnie w 1521r. Mikołaj Chełmski nabywa Ogrodzieniec za niespłacone długi Mikołaja Pileckiego. Mikołaj Chełmski, starosta kurzelowski (1519) z żony Anny miał trzech synów: Juliana, Marcjana i Jana. Julian- kanonik krakowski (1521)
gnieźnieński i poznański (zm.1531r.) Marcjan - pozostał na ojcowiźnie, właściciel Chełmu i Bielan pod
Krakowem, chorąży (wyższy urzędnik ziemski) i sędzia żup wielickich.(1543). Z urzędu chorążego rezygnuje w 1569r. na rzecz swego syna, również Marcjana. Postać ojca i syna powinna być nam bliska, a to
z tego powodu, że byli właścicielami Bolesławia.
W 1560r ojciec- Marcjan Chełmski zasłyną opublikowaniem zajadłego listu pt. ,, List Pana Chełmskiego, chorążego krakowskiego, do księdza Brzechwy, mnicha
na Tyńcu”, w którym w ostrych słowach, zaprzecza jakoby się nawrócił. Jego syn też nie uniknął głośnego
konfliktu o Ujków w sporze z mieszczanami olkuskimi. Marcjan(II) miał czterech synów; Mikołaja Marcjana, Stanisława i Krzysztofa. Z tych to braci tylko Marcjan(III), jeszcze w młodości wrócił na łono Kościoła
katolickiego i w 1627r. restaurował kościół w Bolesławiu, a nawet ,,działa miedziane do Bolesławia na
dzwony przeformować kazał”. Najmłodszy z nichKrzysztof ,,za fałszowania monety został skazany na
karę gardła ,infamię i konfiskatę, a dobra jego prawem kaduka, Zygmunt III nadał w 1621r. Laskowskiemu, intrygatorowi koronnemu”. Zmarł 30.V. 1641r.
Więcej o Marcjanach Chełmskich można znaleźć zagłębiając się w historię Bolesławia.
Z kolei syn Mikołaja Chełmskiego - Jan dziedziczy po ojcu włości ogrodzienieckie w 1524r. Zostaje
burgrabią krakowskim w 1525r., żonaty z Anną Zarębianką z Kalinowy, wojewodziance kaliskiej (1532),
swą córkę Magdalenę wydał za Stanisława Orzechowskiego. Stanisław Orzechowski- ksiądz katolicki, kanonik przemyski, publicznie sprzeciwił się bezżeństwu
księży i postępując zgodnie ze swoimi przekonaniami
wyraził chęć ożenku z Anuchną z Brzozowa. Deklarację swoją tłumaczył koniecznością zapewnienia ciągłości swojego rodu. Spotkał go za to sąd kościelny,
ale wyrok anulowano na mocy decyzji Sejmu z 1550 r.
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W 1551 roku wbrew wcześniejszym wydarzeniom zawarł małżeństwo z Magdaleną Chełmską i zaczął popierać szerzący się w Małopolsce kalwinizm. To właśnie
dzięki zaradności, dbałości o swój majątek, Jan Chełmski pozostawił nam ten pierwszy dokument- ,, Akt lokacji Klucz”. Oryginał spisany przez królową Elżbietę się
nie zachował. Nasz ,,Akt lokacji Klucz” to ,,kopia
z XVII w. z nie zachowanych obecnie akt żupnych olkuskich z daty: 7.VII.1617r., według transumptu* Jana
Chełmskiego z Ogrodzieńca i Włodowic, burgrabiego
krakowskiego, z daty: Ogrodzieniec 16.listopada
1526”. A więc został spisany 152 lata później, gdy nabyli Klucze Jasiek i Wawrzek. Dziś ma 486lat. Przeglądając go w archiwum rękopisów Uniwersytetu Jagielońskiego nie ukrywam, że byłem pod wrażeniem. Niebawem postaramy się go upublicznić. Również i Jan
Chełmski nie podołał tragicznej sytuacji finansowej
w jakiej znalazł on i cały majątek ogrodzieniecki.
W tym też roku (1526) Jan Chełmski ,,ustępuje” za długi Sewerynowi Bonerowi zamek Ogrodzieniec wraz ze
wsiami do zamku przynależnymi. Świadczy o tym zapis w ,,Wypisach ksiąg ziemskich proszowickich i lelowskich”. W następnym roku (1527) ,,tenże Seweryn Boner zeznaje, że burgrabia krakowski Jan Chełmski zadośćuczynił mu w sprawie uwolnienia wsi Klucze i Rodak, przynależnych do zamku Ogrodzieniec, które tenże Jan zastawił za 370 florenów podstaroście krakowskiemu- Stanisławowi Górskiemu”, który był w 1526r.
dzierżawcą Klucz.
Bonerowie h. Bonarowa, to nowi właściciele włości
ogrodzienieckich i nie tylko. Wywodzili się z Alzacji.
Do Polski przybyli pod koniec XVw. Jan i Jakub. Osiedlili się najpierw we Wrocławiu, a potem (7.II.1483r.)
Jan wyemigrował do Krakowa. Kupiectwem i handlem
doszli do olbrzymiego majątku. Jan Boner (Bonar, Bonair), kupiec krakowski, żupnik wielicki, bankier królewski, ożeniony ze Szczęsną Morsztynówną, zięć Stanisława Morsztyna, rajcy krakowskiego. On to pomiędzy
14.XII.1514r. a 5.III.1515r. otrzymał urząd burgrabiego
krakowskiego, a po śmierci Andrzeja Kościeleckiego,
który wykupił starostwo rabsztyńskie za 4 tyś. florenów (w 1511r), objął zarząd nad żupami krakowskimi
i olkuskimi (5.XI.1515r.). W kopalniach olkuskich wprowadził ulepszenia techniczne i organizacyjne,
a w szczególności finansowe. Znacznie podniósł stan
dochodów i polecił bić monetę. W tym samym czasie
otrzymał starostwa w Ojcowie i Rabsztynie. Był bardzo dobrym finansistą. Uregulował dochody królewskie. Wykupił wielką liczbę królewszczyzn będących
w zastawie. Zmarł 15.XII.1523r., pochowany w kościele Mariackim w swojej kaplicy. Nie posiadając własnych dzieci, niemal cały majątek wraz z piastowanymi urzędami przekazał bratankowi Sewerynowi, synowi brata Jakuba i Barbary Lachner. Majątek odziedziczony po stryju był niebagatelny, a w najbliższej przyszłości miał zostać kasztelanem sądeckim, żupnikiem,
wielkorządcą i burgrabią krakowskim, starostą bieckim, czchowskim, oświęcimskim, rabsztyńskim i zatorskim. Sam król Zygmunt I Stary był winien Janowi
w 1522r. 150 tyś. zł. Seweryn odziedziczył olbrzymie
dobra ziemskie w Małopolsce oraz nieruchomości:
domy w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Olkuszu, Wrocławiu i Norymberdze. Był bankierem królewskim Bony
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Sforzy i Zygmunta I Starego.
Mając 29 lat żeni się z Zofią Betman, córką Seweryna Betmana, która wniosła w swym wianie Balice. Po stryju otrzymał również Ogrodzieniec na którym gospodarzy do 1530r. ,,Zwał się Seweryn Boner
z Balic na Ogrodzieńcu i Kamieńcu, Pan i Dziedzic”
W 1532r. umiera jego pierwsza żona-Zofia. Żeni się
drugi raz z Jadwigą Koscielecką Postanawia sprzedać
go wraz ze wsiami (i Kluczami) swemu bratu Jakubowi za 8 tyś. florenów polskich, jednak jak wynika z zapisu w ,,Księdze ziemskiej krakowskiej”, dalej zarządza tymi włościami – może wspólnie z bratem, gdyż
w 1536r. wyznacza posag swojej drugiej żonie Jadwidze, córce Mikołaja z Kościelca, na tym majątku,
w tym na Kluczach i Kiełkowicach. Rok później, tenże
Seweryn Boner, sprzedaje za 2 tyś. florenów wikariuszom krakowskim czynsz 80 florenów z dóbr ogrodzienieckich, w tym z Klucz. Klucze w owym czasie liczyły 3 łany użytków, zaświadcza rejestr podatkowy. Cesarz Ferdynand I w 1540r. nadał Sewerynowi tytuł
,,barona”. Zmarł 12.V.1549r. mając 63lata.
Pozostawił sześcioro dzieci. Z Zofią Betman
miał Stanisława i Jana, a z Jadwigą Koscielecką syna,
też Seweryna, który w niedalekiej przyszłości będzie
starostą rabsztyńskim i żarnowieckim, oraz Fryderyka, Jakuba i Zofię.

Akt lokacji Klucz wg transumptu Jana Chełmskiego
Biblioteka Jagiellońska, dział rękopisów
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Na mocy ,,działu” z 1550r. Ogrodzieniec i wszystkie
wsie do zamku przynależne otrzymał Stanisław, który
żeni się 3.VIII. 1557r. z Elżbietą Jordanówną – kasztelanką krakowską, wojewodzianką sandomierską, która
wniosła do majątku 4235zł. posagu. Posag ten zabezpieczył na wielkich dobrach, których głównym ośrodkiem był zamek w Ogrodzieńcu. On to wyremontował
i rozbudował zamek. Prace te prowadził Stanisław Wacowski z Pilicy. Dla poprawienia zdrowia wyjechał do
Włoch w 1560r. i już nie powrócił. Umarł w Boloni
14.XI.1560r. bezdzietnie. Jego śmierć zakończyła
okres panowania Bonerów na zamku ogrodzienieckim,
gdyż nie pozostawił po sobie potomka w linii męskiej.
Dlatego całe dobra ogrodzienieckie wraz ze wszystkimi wsiami wniosła w swym wianie Zofia Bonerówna,
która w 1546r. wyszła za Jana Firleja z Dąbrownicy h.
Lewart.

CIEKAWOSTKA
Wśród potomków Elżbiety z Pilczy, córki Ottona,
żony Wincentego Granowskiego, zwanej ,,Matką
Królów” znajduje się:
● 12 królów,
▪ Ludwik XVI król Francji i Nawarry
▪ Ludwik XVIII król Francji
▪ Karol X Filip król Francji
▪ Ferdynand VII król Hiszpanii
▪ Ferdynand król Obojga Sycylii
▪ Ferdynand II król Obojga Sycylii
▪ Ludwik I król Etrurii
▪ Karol II król Eturii
▪ Fryderyk August II Albert Maria Klemens Józef
Wincenty Alojzy Nepomucen Jan Baptysta Mikołaj
Rafael Piotr Ksawery Franciszek de Paulo Venantius
Feliks trzeci król Saksonii – naprawdę tak się nazywał!
▪ Jan I Nepomucen Maria Józef Antoni Ksawery
Wincenty Alojzy Franciszek de Paulo Stanisław
Bernhard Paweł Feliks Damasus czwarty król Saksonii
▪ Michał I Uzurpator król Portugalii
▪ Piotr IV król Portugalii i cesarz Brazylii
● 2 cesarzy,
▪ Piotr IV cesarz Brazylii i król Portugalii
▪ Piotr II cesarz Brazylii.
● 9 królowych
▪ Carlota Joaquina Królowa Portugalii i Brazylii
▪ Maria II królowa Portugalii

* transumpt (łac. transumptum) – uwierzytelniona kopia oryginalnego dokumentu, stanowiąca jego zastępstwo w czynnościach prawnych.
Janusz Dziatłowicz
Literatura:
1. T. Jurek "Słownik historyczno-geograficzny
ziem polskich w średniowieczu"
2. M. Zacłona "Historia Klucz - praca magisterska"
3. S . Uruski "Rodzina – herbarz szlachty polskiej"
4. O. Dziechciarz "Przewodnik po ziemi olkuskiej"
5. R. Smaruj "Rabsztyn w_średniowieczu"
6. PAN "Polski słownik biograficzny"
7. A. Boniecki "Herbarz Polski"
8. K. Niesiecki "Herbarz Polski"
9. Jura.Pilica.com
▪ Maria Ludwika Burbon-Parmeńska
królowa Hiszpanii jako żona Karola IV
▪ María Isabel de Borbón y Borbón królowamałżonka króla Franciszka I Burbona
▪ Maria Izabela królowa Sycylii,
▪ Maria Luiza królowa Etrurii.
W tej grupie mamy jeszcze trzy Polski królowe.
Prapraprapra wnuczką Elżbiety była królewska
małżonka o równie fascynującym życiorysie - Barbara
Radziwiłłówna. Królową Elżbietę z Pilicy niektórzy
kronikarze
nazywali
,,zwiędłą
i
podstarzałą
,suchotami
wyniszczoną,
pomarszczoną
albo
podstarzałą dobrze wielu mężów wiadomą..." czy
starą i wyschłą bo na upływ czasu i na ludzkie języki
nie ma mocnych. Kronikarz Marcin Bielski nie mógł
się zdecydować ...Ta białogłowa musiała być subtelna
i cudna... przy okazji dodając: Taż białogłowa potem
królowi nie wiedzieć z czego się podobała, iż ją
pojął, bo była już stara i wyschła od suchot... Inni
widzieli ją jako piękną kobietę. Bartosz Paprocki
pisał, że...Helżbieta, córka Ottona, była za
Granowskim; ta potem będąc wdową, dla pięknej
urody, acz w leciech podeszła, szła za Jagiełłę... Przy
pochówku zwłok króla Stefana Batorego w kryptach
Wawelu dokonano ekshumacji zwłok królowej
Elżbiety.
Uczestniczący
przy
czynnościach
i oglądający jej zwłoki kronikarz napisał: ,,wyjęto
jej kości z trumny, z których znać było, że
białogłowa musiała być subtelna y cudna”.

PARTYZANCI, ŻOŁNIERZE AK
We wrześniu br. odbędzie się po raz XVI „RAJD
HARDEGO” oraz spotkanie z żyjącymi jeszcze jego żołnierzami. Pan Roman Guzik pseudonim „Sęk” zwany
też żartobliwie „Sęczkiem” nie doczekał, 25 lipca br.
mija 21 rocznica jego śmierci. Roman Guzik rocznik
20-ty, wciągnięty do konspiracji został w 1941r. przez
Mieczysława Walnika i zaprzysiężony w maju 1942r.
Od maja 1942r. do stycznia 1945r. przynależał do II-go
baonu pułku „SREBRO”, pełniąc obowiązki dowódcy
drużyny w 4-tej Kompanii Gwardii Ludowej PPS oraz
komendanta granicznego punktu przerzutowego o kryptonimie „Rzęsawa” w Ryczówku. Ściśle współpraco-
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wał z działającymi w rejonie oddziałami partyzanckimi. Od grudnia 1943r. pełnił dodatkowo obowiązki
łącznika i wywiadowcy baonu partyzanckiego „SUROWIEC” O.R. 23 D.P. Armii Krajowej. 8 października
1945r. ujawniony przed Komisją Weryfikacyjną w Katowicach, gdzie otrzymał stopień plutonowego
i pierwsze odznaczenie - Krzyż za odwagę. Otrzymał
także następujące odznaczenia:
∙ Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami z dnia
01.01.1945r. nadany przez Komisję Weryfikacyjną do
spraw AK Okręg Śląski.
∙ Medal Zwycięstwa i Wolności z dnia 27.01.1948r.
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nadany przez Radę Ministrów
∙ Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany
przez Radę Państwa
∙ Krzyż Armii Krajowej z dnia 19.08.1993r. nadany
przez Prezydenta Rzeczpospolitej
∙ Krzyż Partyzancki z dnia 7.04.1999r. nadany przez
Prezydenta Rzeczpospolitej.
Odszedł nagle 25 lipca 1992 r., dwa ostatnie odznaczenia otrzymał pośmiertnie, odebrała je jego żona, Aniela Guzik.
Wspomnienie o Panie Romanie , żołnierzu AK w relacji jego żony Anieli Guzik.
Jest rok 1942, trwa okupacja hitlerowska, szaleje terror, strach ogarnia ludzi. Niemcy już na dobre zadomowili się w Ryczówku. Dla młodych ludzi, którzy
czuli się Polakami i patriotami serce rwie się do walki
z okupantem.

Roman Guzik pracuje w czasie okupacji w Fabryce Celulozy i Papieru w Kluczach. Z kolegami z pracy:
Marianem Mosurem, Mieczysławem Siękiem, Mieczysławem, Leonardem i Stanisławem Walnikiem zaczynają
organizować się do podziemnej walki zbrojnej. W majowe, słoneczne popołudnie 1942r. przyjeżdża do Romana kolega z Klucz Mieczysław Walnik, proponując
mu przystąpienie do pracy w konspiracji przez zorganizowanie w Ryczówku Ruchu Oporu. Roman bez wahania, szybko i zdecydowanie zgadza się oraz wierzy
mocno, że tak podjęta decyzja pomoże innym. Wówczas przyjmuje pseudonim „Sęk” i zostaje zaprzysiężony, w obecności braci Walników: Mieczysława i Józefa, powtarzając słowa przysięgi:
„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na
ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia i przysięgam
być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej,
stać nieugięcie na straży Jej Honoru i o wyzwolenie
Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary
mojego życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń
Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny
a tajemnicy niezłomnie dochowam cokolwiek by mnie
spotkać miało”. Przyjmujący przysięgę odpowiadają:
„Przyjmujemy cię w szeregi Żołnierzy Armii Polskiej
Walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Obowiązkiem twoim będzie walczyć z broną
w ręku. Zwycięstwo będzie twą nagrodą – zdrada jest
karana śmiercią”.
Od tej chwili zaczyna się niebezpieczna praca,
ściśle tajna, której pierwszym zadaniem było pozyskanie ludzi z Ryczówka do współpracy. Jako pierwsi zgadzają się: Stanisław Pacia pseudonim „Krok” oraz Jan
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Zacłona pseudonim „Tarło” są „spaleni”, ponieważ
uciekli z pracy na Śląsku i byli poszukiwani przez
Niemców. Zwerbowani są zaprzysiężeni przez Romana, jednak muszą czekać na dalsze rozkazy. Miejscem
składania przysięgi mieszkańców z Ryczówka była
izba w domu Romana, który mieszkał z matką Petronelą Guzik w przybudówce, obok domu swojego brata,
Piotra Guzika, ówczesnego sołtysa (dom obecnie znajduje się na ulicy Dolnej a przybudówka została wyburzona). Roman nie wzbudzał swoim zachowaniem żadnych podejrzeń, ponieważ był pogodny oraz często
żartował. Nikt z rodziny początkowo nie wiedział
o jego działalności, nawet brat Piotr, który mieszkał
obok.
Po wprowadzeniu niemieckiej administracji
granica między Generalną Gubernią, a Protektoratem
Rzeszy znajdowała się w czasie II wojny, miedzy Ryczówkiem a Kwaśniowem. Kwaśniów bowiem należał
do Generalnej Guberni, a Ryczówek do Rzeszy. Celnicy mieli swój punkt kontrolny w domu Zapłonów. Do
dzisiaj istnieje nazwa tego miejsca „na granicy” a ulica nosi nazwę obecnie „Granicznej”. W czasie zmiany
warty celnicy szli na posterunek do Rodak, a zmiennicy z Rodak do Ryczówka, był więc bardzo krótki czas
na bezpieczne przekroczenie granicy. Również w czasie zaborów była tam granica między zaborem rosyjskim a austriackim.
W lipcu 1942r. do Romana Guzika przyjechał rowerem Gerard Woźnica pseudonim „Hardy” z pierwszym poleceniem dla „Sęka”. Miał on za zadanie znaleźć odpowiedniego człowieka, wśród znajomych z Ryczówka z przeznaczeniem do zadań specjalnych. Kandydat taki musiał spełniać następujące warunki: miał
być odważny, ukrywać się przed Niemcami oraz podejmować się trudnych zadań. Roman miał kolegę, był
nim Stefan Piątek z Ryczówka, który uciekł z przymusowych robót i ukrywał się przed Niemcami. Ażeby
przeżyć zajmował się handlem, przemycając przez
granicę różne towary, któregoś dnia został zatrzymany na granicy koło Kwaśniowa. Kiedy żandarmi prowadzili go do Klucz w lesie, obok Papierni rozpoczął
ucieczkę, został jednak postrzelony w nogę i zabrany
do szpitala w Olkuszu. W szpitalu pilnowany był przez
Niemców, pomimo tego, przygotowywał się do ucieczki, po kryjomu ćwicząc chodzenie, a przed Niemcami
udawał chorego. Z prześcieradeł przygotował sznur,
po którym z okna, w nocy zszedł do ogrodu znajdującego się na tyłach szpitala. Stamtąd uciekł. Piątek początkowo ukrywał się kilka dni u znajomych w Błędowie, następnie wrócił na krótko do Ryczówka. Cały
czas był poszukiwany przez Niemców, w ich też
oczach był „spalony” i musiał się już ukrywać do końca wojny. „Sęk” spotkał się ze Stefanem i zaproponował mu pracę w konspiracji. Ten zgodził się bez wahania, został zaprzysiężony przez Romana, wybrał pseudonim „Stal”. Na spotkanie z „Hardym” „Stal ” czekał
w domu „Sęka” niecierpliwie, ponieważ miał otrzymać pierwsze do wykonania zadanie: „Hardy” powierzył „Stali” utrzymanie stałego kontaktu między Wolbromiem, a Ryczówkiem, poprzez przenoszenie prasy
przez granicę oraz przekazywanie meldunków przychodzących z Warszawy, miał być łącznikiem między
GG a Rzeszą.
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Stefan Piątek "Stal"

Dwie młode dziewczyny przywoziły z Warszawy do Wolbromia przesyłki, które regularnie odbierał „Stal”
z domu obok dworca kolejowego i przenosił przez granicę do mieszkania „Sęka” w Ryczówku. Upoważnioną
osobą przez „Hardego” do przepakowywania prasy był
„Sęk”, cztery sztuki z otrzymanych każdorazowo gazetek zostawiał do czytania swoim ludziom, które po
przeczytaniu musiały do niego wrócić. Trzy gazetki
były palone, a tylko jeden egzemplarz zachowany był
do osobistego „archiwum”, wkładał on gazetkę do butelki, a po zapełnieniu zakopywał butelki w ziemi
w znanych sobie miejscach. Nie ocalała żadna z gazetek ani zdjęć, ponieważ po wojnie w czasie częstych
rewizji w domu pana Romana, przez UB, żona pani
Aniela, obawiając się o los dzieci i rodziny spaliła je.
W każdym tygodniu przez cztery a nawet pięć dni prasa była przenoszona z Ryczówka do Klucz przez
„Sęka” do domu Józefa Walnika pseudonim „Oskar”
w ilości 40-50kg. „Sęk” przenosił gazety, owijając
nimi nogi a także przywiązywał sznurkami, ażeby nie
spadły, podobnie układał na brzuch i plecy. Tak obładowany, szedł pieszo, z duszą na ramieniu, w każdej
chwili mógł się natknąć na celników, ponieważ była to
strefa przygraniczna. Pewnego dnia „Sęk” wpadł na pomysł, ażeby dla zmylenia Niemców przenosić gazetki
w paczkach adresowanych fikcyjnie do adresata
w Niemczech, niósł otwarte, udając że idzie na pocztę, nie zmniejszało to jednak ryzyka. Pracując w kluczewskiej Papierni posiadał aktualną przepustkę, którą mógł się okazać, w czasie zatrzymania. Zawsze udawało mu się przejść trasę do Klucz bez kontroli osobistej. Taka droga była dla niego jak wieczność, szedł pełen strachu z goryczą w ustach, a prasa przychodziła
regularnie, co tydzień i trzeba ją było przenosić dalej, nie zważając na pogodę i stan zdrowia. W klapie
marynarki miał na stałe wszytą tabletkę z trucizną,
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ażeby podczas wpadki zażyć ją i popełnić samobójstwo nie wydając innych, ponieważ tortury jakie zadawał okupant mogły złamać najbardziej odważnego
i silnego człowieka (zielona marynarka z wypaloną
dziurką w klapie od cyjanku potasu długo wisiała
w domu Państwa Guzików po wojnie). Czasami po gazetki przychodzili również znajomi ludzie z Klucz,
wśród nich najczęściej „Oskar”. Bardzo często przyjeżdżał również na rowerze do Ryczówka „Hardy”,
przekazywał on „Sękowi ” i „Stali” różne instrukcje
i zadania. Widząc tak duże ryzyko i niebezpieczeństwo „Stal” zażądał od „Hardego” broni i amunicji,
nie przyjął tabletki z trucizną. „Hardy” przywiózł mu
pistolet kaliber 9mm, hiszpański, ale tyko z trzema
nabojami. Jadąc tamtego dnia do Ryczówka natknął
się na niemieckich żandarmów przy zakręcie do wsi,
zatrzymany musiał powiedzieć gdzie jedzie i po co.
Miał ogromne szczęście ponieważ nie został zrewidowany. Żandarmi uwierzyli, że „Hardy” mówi prawdę,
powiedział bowiem, że jedzie do znajomego gospodarza w Ryczówku po mleko dla małych dzieci. „Hardy”
dostarczył bezpiecznie broń dla „Stali” i zapoznał
„Sęka” z obsługą, ten z kolei miał poinstruować
w taki sam sposób „Stal”, który strzały miał oddać
w lesie. Radość z otrzymanego pistoletu była ogromna. „Stal ” ćwiczył rozbieranie i składanie broni, powtarzając że teraz nie będzie bał się Niemców a naboje zdobędzie. I kiedy odwiedził „Sęka” za tydzień,
przynosząc prasę miał już 90 naboi, opowiadał jak to
sobie postrzelał w lesie, próbując broń .Piotr Zacłona
pseudonim „Wskazówka” podarował partyzantom
broń, pracował jako maszynista w kluczewskiej celulozie, a „Sęk” był jego pomocnikiem, miał on gdzieś
schowaną w stodole „siódemkę” ale nie pamiętał
gdzie ją ukrył, pomógł mu ją znaleźć jego 14-letni
syn Zenek. Drugi pistolet otrzymał oddział od Antoniego Jagły pseudonim „Kosa” z Ryczówka Górnego,
a trzeci od Antoniego Kucińskiego, pseudonim ”Dym”.
Partyzanci uzupełnili oddział w broń, przygotowując
zasadzkę na Niemców w Zarzeczu . „Hardy” przyprowadzał wielu ludzi, którzy dokonali przysięgi w małej
izdebce rodzinnego domu „Sęka”, a następnie „Stal”,
przeprowadzał przez granicę w Góry Bydlińskie do leśnego oddziału. Byli to bardzo młodzi ludzie, rówieśnicy „Sęka”, pełni zapału, rwali się do walki z Niemcami. Partyzantami zostali wtedy między innymi „Kacper”, „Wacek”, „Trójka” i ze „Stalą”, stworzyli pierwszą partyzancką grupę z jednym tylko pistoletem, największym skarbem jaki posiadali. Żyli w lesie, ale potrzebowali żywności, początkowo „Hardy”, kiedy jeszcze pracował w Gminie Bolesław, zdobywał kartki
żywnościowe, które przywoził do Ryczówka, a następnie „Sęk” przekazywał je „Stali”. Partyzanci sami lub
poprzez osobę zaufaną wymieniali je na żywność,
otrzymywali również na zakup żywności pieniądze,
były nimi marki niemieckie.
„Hardy” często odwiedzał „Sęka”, kiedy przyjechał po raz kolejny postanowił wtajemniczyć go
w sprawy konspiracyjne oraz jego matkę, która była
świadkiem wielu zdarzeń. Była to dzielna, pełna pogody ducha wdową, a „Sęk” jej najmłodszy syn, kawaler, mieszkał razem z nią. Pani Petronela Guzik zaakceptowała w pełni działania syna i powiedziała takie
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zdanie: ”dobrze robicie, bić trzeba tych łotrów, a ja
sama będę wam pomagać i dochowam tajemnicy i nikomu nie powiem co się dzieje w naszym domu”. Mieszkanie Guzików było więc miejscem informacyjnym,
noclegowym, wypowiadano w nim patriotyczne przysięgi, a pani Guzikowa służyła polskim partyzantom, gotując im posiłki, zimą nocowała ludzi w małej izdebce,
a latem w stodole. W czasie nieobecności syna odbierała i przekazywała dalej tajne przesyłki, znała wszystkie hasła i odzewy. Była dobrym duszkiem i roztaczała
wokół siebie szczery uśmiech, zarażała wystraszonych
ludzi optymizmem. Kiedy zmarła krótko po wojnie,
„Sęk” nie powiadomił „Hardego” o pogrzebie matki,
ten miał wielki żal do kolegi, ponieważ bardzo ją szanował.

Znak batalionu

„Hardy” był już dowódcą oddziału ale jeszcze
pracował w Gminie, do swoich ludzi przyjeżdżał, natomiast w każdą sobotę bywał w domu „Sęka”, gdzie odbywały się niezapomniane tzw. „ciche” zbiórki i odprawy, na których partyzanci dostawali zadania oraz wskazówki. „Sęk” wspominał: „ ...pewnej soboty „Hardy”
zlecał swoim partyzantom jedno z zadań do wykonania, mieli oni udać się do Kwaśniowa Górnego do Zofii
Machalskiej, rozwódki, znanej z bardzo bliskich i zażyłych kontaktów z Niemcami, która znała okolicę i ludzi i mogła donosić. Partyzanci mieli pojawić się
u niej w środku nocy, z broną w ręku, wlepić 20 batów, zgolić włosy na głowie, nastraszyć ją, że jeżeli będzie dalej tak postępować, to może dostać wyrok
śmierci od Polski Podziemnej…” „…któregoś dnia przyniósł „Hardy” mapę wojskową pobliskich terenów
trzem czekającym na odprawę partyzantom w domu
„Sęka” , zwrócił im uwagę na Krzywopłoty, za którymi
leży maleńka wioska Góry Bydlińskie licząca tyko 6 domostw . Za tymi domami ciągną się duże tereny leśne
zwane „RUSKĄ”, Miejsce to jest rzadko odwiedzane
przez ludzi dlatego „Hardy” zlecił wykopanie tam ziemianki. Partyzanci zabrali się ochoczo do pracy, ostrożnie wynosili i rozsypywali ziemię w odległy teren, aby
nie było najmniejszego śladu po prowadzonych pracach. Wejście do ziemianki było doskonale zamaskowane darnią wyciętą wraz z jałowcem tworząc „przyrodnicze drzwi” i tylko wtajemniczeni wiedzieli, gdzie
ono jest. Ściany w środku były wzmocnione i wyłożone deskami a sufit podtrzymywały okrąglaki z drewna.
Z zewnątrz było odtworzone poszycie leśne z ziemi,
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mchu i ściółki, a pod dużym świerkiem udało się przewiercić mały otwór, którym dostawało się powietrze
do środka. Po zakończeniu budowy „Hardy”, „Sęk”
i „Młot”, pojechali oglądać ziemiankę, spodobała im
się ta nowa kryjówka”.
Eugeniusz Mudyna, pseudonim „Młot” był stolarzem i po wstępnych oględzinach, wyprawił się ponownie z kolegami, zabierając narzędzia ażeby „umeblować” dom z przeznaczeniem do spania, poprzez
zrobienie i zamontowanie drewnianych pryczy. Pewnej nocy pojawił się niespodziewanie w domu
„Sęka”, przestraszony „Stal”, który uczył nowych
ochotników posługiwać się broną, podczas takiej lekcji przypadkowo postrzelił w nogę „Wacka”. Była godzina pierwsza dwadzieścia „Sęk” zapamiętał ten
czas na zawsze, poszedł sam do „Hardego” do Klucz
po pomoc dla rannego kolegi, zbudził go umówionym
hasłem, opowiedział o wypadku, ten wysłał go natychmiast do doktora Stanisława Kochmańskiego, mieszkającego na Osadzie Fabrycznej, który nie mógł opatrzyć o tej porze rannego partyzanta, dlatego „Sęk”
został zobowiązany przez doktora do udzielenia
pierwszej pomocy. Otrzymał instrukcję, że ma nad
ogniskiem wypalić nożyczki, którymi trzeba oczyścić
ranę oraz środki opatrunkowe, których trzeba użyć
do zdezynfekowania i zabandażowania rany. „Sęk” ze
„Stalą” pełni obaw i strachu przedarli się przez granicę i opatrzyli rannego partyzanta do którego rano
miał dotrzeć lekarz. Uratowano „Wacka”. „Sęk”
współpracował z doktorem Stanisławem Kochmańskim, który zaopatrywał oddział w leki, opatrunki
oraz sam udzielał pomocy lekarskiej rannym partyzantom, wystawiał również w razie potrzeby zwolnienia
lekarskie i zaświadczenia „Sękowi”. Prasa szła dalej,
regularnie przenoszona już przez trzech partyzantów,
a zagrożenie „Sęka” rosło, dlatego upominał się
o broń. Otrzymał on mały pistolet - 6-tkę. Była to
mała, damska, niklowana broń z której w odległości
10 metrów nie można było nikogo trafić, służyła raczej jako straszak. Obiecano „Sękowi”, że w razie
wpadki, koledzy partyzanci go odbiją z transportu,
dlatego dalej ryzykował obładowany przenosząc nielegalną prasę. Przez
granicę oprócz przerzutu prasy, broni, leków, żywności „Sęk”
i jego ludzie przeprowadzali tzw. „spalonych” ze Śląska i Zagłębia.
Roman Guzik- „Sęk”
to bohaterska postać
polskiego
partyzanta, pełna płomiennego
patriotyzmu
a nade wszystko wierna ideałom , BÓG –
HONOR – OJCZYZNA,
które w swoim sercu
nosił do końca.
Słowa przysięgi
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Kiedy przygotowywałam się do napisania tego artykułu, zdałam sobie sprawę, jak bardzo nieświadomi
bywamy czasem historii najbliższych nam okolic. Oczywiście słów tych nie mogę kierować do osób, które
w dniu wybuchu pożaru były nieco starsze ode mnie.
Ja miałam tylko rok i jedyne co mogę kojarzyć z tym
wydarzeniem, to pobrzmiewające później jego echa
we wspomnieniach moich dziadków czy mamy. Nie zdawałam sobie sprawy, jakiego rozmiaru był to pożar,
nie miałam pojęcia, że akcja ratunkowa trwała 12
dni, co już daje pewne wyobrażenie o ogromie tragedii, jaka wówczas miała miejsce.

LAT PÓŹNIEJ

Obszar pożarzyska, 10-22 VIII 1992 r.

Jak pisze Józef Liszka w swojej książce ,,Łuny nad olkuskimi lasami”, o godzinie 10:20 wybuchł najgroźniejszy pożar w naszym regionie poprzedzony wcześniejszymi, mniejszymi. W momencie zawiadomienia
straży przez załogę śmigłowca, pożar obejmował
w przybliżeniu 10 ha lasu, znajdujących się przy stawach osadowych ZGH w Bolesławiu i wiatr kierował
go na północ. Po 40 minutach pierwsza jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej z Bolesławia dotarła na
miejsce tragedii. W cztery minuty po niej przybyła
straż z Olkusza i Klucz. Nikt na początku nie przypuszczał, że będzie to największy pożar w olkuskiem. Gdy
jednak sytuacja stawała się coraz trudniejsza zmobilizowano do akcji kolejne zastępy strażackie. Dojechały straże z Gliwic, Pszczyny, Żor, Wodzisławia, Tychów, Będzinia, Rybnika, Krakowa, Kielc i Chrzanowa. Rozpoczęła się wielka akcja ratunkowa, podczas
której korzystano z wody rzeki Sztoły i hydrantu oddalonego o 1 km., a później, gdzie było to tylko możliwe. W Kluczach ze wszystkich naturalnych zbiorników
wodnych Siły te okazały się i tak nie wystarczające
przy silnie rozprzestrzeniającym się ogniu, dlatego na
rozkaz Komendanta Wojewódzkiego Straży, na miejsce pożaru niebawem docierają następne Ochotnicze
Straże Pożarne z Siemianowic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Tarnowskich Gór, Raciborza, Bielska-Białej, Pyskowic i Zawiercia. Policja zamyka kilka kilometrów
drogi krajowej nr.94 między Olkuszem a Bolesławiem,
gdy kłęby dymu ją ogarniały, a widoczność na tej drodze spadła do zera. Pożar się rozwija błyskawicznie.
Pali się zarówno w szerz jak i w górę co wzmaga jeszcze silniejszy wiatr. Płomienie buchają na 25m. Strażacy dążą do tego by nie dopuścić do przejścia pożaru na drugą stronę drogi, gdzie znajduje się Kopalnia
,,Pomorzany”. Jednak i ta zapora w postaci cztero pasmowej drogi i ustawionych na niej wozów strażacich
okazała się niewystarczająca. Sami nie mogli uwierzyć w to co się działo wokół nich. Porywy wiatru stawały się jeszcze silniejsze. Pod wpływem gorąca
strzelają palące się gałęzie i szyszki. Sytuacja staje
się krytyczna. Z powodu zadymienia przerywa pracę
kopalnia ,,Pomorzany”, a jej załoga jest kierowana
do pomocy strażakom dla ochrony zakładu. Do akcji
gaśniczej włączają się oddziały prewencji KWP,

Warunki sprzyjające pożarom są oczywiste- upały i niedobór opadów atmosferycznych połączone z nieuwagą bądź bezmyślnością człowieka stanowią ogromne zagrożenie dla terenów ogarniętych suszą. Według
danych, podawanych przez poszczególne gazety rok
1992 był niezwykle trudny dla polskiego pożarnictwa.
Jak podają oficjalne źródła w Polsce w tym okresie pożary ogarnęły 50 tysięcy hektarów lasów. Od stycznia
do października miało miejsce 15 721 pożarów w całej Polsce. Sama liczba budzi już ogromne zdumienie,
z pewnością też nietrudno sobie uświadomić ogrom tragedii, jakie niosły ze sobą kolejne pożary.
Nie ulega jednak wątpliwości, że mieszkańcy terenów
pod olkuskich w związku z tymi wydarzeniami w pamięci zachowali ten jeden dzień- 10 sierpnia 1992 roku.

Fot. ze zbiorów M. Dobrzańskiego
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Jednostka Wojska MSW, Jednostka Wojskowa Oświęcim, Formacja Obrony Cywilnej z okolicznych miejscowości i siły własne Nadleśnictwa Olkusz. Wszędzie panujący żar tak intensywny dawał poczucie strażakom,
że znajdują się w piekle. Dodatkowo brak tlenu, czarny dym, huk i swąd spalenizny – wspomina mój rozmówca. Płomienie co chwilę nas otaczały, przenosząc
się błyskawicznie koronami drzew. Las palił się jak siano. Walka z żywiołem trwa nadal ze zdwojoną siłą. Dowódca akcji, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. brygadier Zbigniew Meres kieruje do
akcji śmigłowiec i trzy ,,dromadery”- samoloty gaśnicze. One to dopiero ze swymi wielkimi zbiornikami
wody i piany gaśniczej zatrzymały rozszerzający się
ciągle pożar. Pożar wierzchołkowy skierował się nieco na wschód omijając kopalnię, ale nieuchronnie kierował się w kierunku wsi Hutki i Pomorzany. Za wsią
Hutki natomiast znajdował się jeszcze Ośrodek Pomocy Społecznej oo. Kamilianów, wtedy z trzydziestoma
podopiecznymi. Na wszelki wypadek wojewoda katowicki nakazał ewakuację wsi Hutki i Ośrodka Pomocy
Społecznej. Miejscowi nie chcieli opuścić swych domów, jest ich ok. 300-tu, jak sami mówili wtedy- 100
numerów. 12 sierpnia ewakuowano tylko kilku podopiecznych ośrodka, reszta z niepokojem czekała. Czekały też i autobusy dla ich ewakuacji. We wsi mieszkańcy byli już spakowani, siedzieli na walizkach, gdy
niemal na płotach pierwszych zabudowań od strony
piaskowni, ogień udało się opanować. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą. Żywioł ich ominął. Pozostało jedno wielkie pogorzelisko. Pożar z całą swą siłą skręcił nieco na
wschód i nieubłaganie zbliżał się do Klucz. Oni sami
wzięli się za dogaszanie ciągle tlącej się ściółki i wybuchających gdzie niegdzie małych ognisk. Tu już nie
miało się co palić.

Fot. ze zbiorów M. Dobrzańskiego

Mieszkańcy Klucz wiedzieli co się święci. Przecież wielu z nich pracowało na kopalni, a przecież nie
trudno zauważyć wielkich kłębów dymu zasłaniających słońce. W Kluczewskim Urzędzie Gminy powołano sztab kryzysowy, który w szczytowym momencie
pracował dzień i noc. Kluczowanie przygotowywali się
na najgorsze. Kłęby dymu pochłonęły wszystko dookoła i to w nich rozgrywała się prawdziwa walka z żywiołem wszystkich jednostek strażackich. Duża ilość wozów strażackich została ustawiona na drodze leśnej
przed Kluczami, na skraju pustyni Błędowskiej, od
strony Hutek. Chciano zabezpieczyć pierwsze zabudo-
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Fot. ze zbiorów Państwowej Straży Pożarnej

wania, które znajdują się niemal w lesie. Podobnie
jak na Hutkach, tam mieszkający spakowali co cenniejszego mieli, by w razie ewakuacji zdążyć przed
ścianą ognia, która zbliżała się do wsi. Sami nie czekali jednak bezczynnie. Jak mogli polewali dachy
swoich domów i wysuszone trawniki z wężów ogrodowych, by nieco zwilżyć ich powierzchnię przed nadciągającymi płomieniami. Strażaków wspomagali
napojami i jedzeniem.. Około godziny 13:00 widoczność była tak niewielka, że miało się wrażenie, jakby
nagle w Kluczach nastawała noc. Wszyscy mieszkający, a zwłaszcza ci mieszkający w pobliżu lasu w trwodze patrzyli na rozwój wypadków, obserwowali korony drzew i każdą, nawet najmniejszą iskierkę spadającą na ściółkę gasili łopatami. Dzięki ogromnemu wysiłkowi strażaków udało się pożar zatrzymać przed
wsią. Trzeba przyznać, że trochę pomogła sama natura, która skierowała wiatr w stronę Pustyni Błędowskiej i pożar minął Klucze u podnóża góry ,,Czubatka". Jednak to nie koniec tragedii. Na pustyni mimo,
że pożar stracił nieco na swojej sile, lecz dalej zmierzał w stronę Zakładu Papierniczego. Tam znajdowały
się niebezpieczne zbiorniki z gazami i cieczami, co
w kontakcie z ogniem groziło potężnym wybuchem
i katastrofą ekologiczną. Przed zakładem strażacy
ustawili kolejną zaporę. Ich wielkie wysiłki nie poszły
na marne. Tam skierowano wszystkie środki i siły do
walki z żywiołem. I udało się. Pożar opanowano a następnie ugaszono. Dzięki sprawnej organizacji, poświęceniu osób biorących udział w gaszeniu, pomocy
zakładów produkcyjnych i instytucji oraz władz samorządowych, wojska policji, służb leśnych pożar ugaszono 22 sierpnia ok.14:00 i protokołem przekazano
pogorzelisko leśnikom. W akcji brało udział 1728 stra-
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z OSP, 1704 strażaków z JRG i 28 z ZZSP. Jednak przy
tak szeroko zakrojonej akcji gaśniczej, nagromadzeniu sprzętu i ludzi oraz trudnych warunków walki z żywiołem nie obeszło się bez wypadków. Rannych zostało siedmiu strażaków i śmierć poniósł cywil-motocyklista, Leszek Kulikowski – lat 28, który uderzył w samochód strażacki. Specjaliści oszacowali uratowane mie-

Las po pożarze pod Kluczami przy drodze z Bolesławia
Fot. ze zbiorów E. Kwapisza

nie na ok. 2 biliony zł. (przed denominacją), lecz
i straty były również ogromne. Spłonęło 822ha. lasu.
Dopiero po obfitych opadach początkiem września
przystąpiono do wycinki drewna. Szacuje się, że z rejonu pożarzyska pozyskano ok. 23 tyś. m3 drewna.
W związku z wielkimi trudnościami spowodowanymi
zdegradowanym stanem terenów przez podziemną
działalność górniczą prace przygotowawcze umożliwiające sadzenie nowych drzew trwały do 1994 r. Przy doborze gatunków kierowano się kryterium odporności
na emisję dużej ilości gazów. W efekcie wybrano: brzozę pospolitą, brzozę brodawkową, klon, modrzew europejski, sosnę czarną i sosnę wejmutkę. Praca, jaką
wówczas wykonali leśniczy prawdziwie godna

jest podziwu.
W lecie 1992 roku w Nadleśnictwie Olkusz pożary strawiły kolejno: 26 czerwca- 17 ha, 2 lipca- 212 ha, 28
lipca- 147 ha, 10 sierpnia- 822ha, 29 sierpnia- 21 ha,
co daje w sumie 1219 ha lasów w ciągu trzech miesięcy. W trosce o zapobieganie tego rodzaju kataklizmom powinniśmy przede wszystkim uświadomić sobie, że prędkość rozprzestrzeniania się pożaru całkowitego drzewostanu może wynieść nawet 100 m. na
minutę, płomienie mogą sięgać 20-30 m. ponad wierzchołki drzew, a człowiek samodzielnie jest w stanie
ugasić tylko mały pożar na powierzchni kilku metrów
kwadratowych. ,,Nasz ziomek pochodzący z Krążka
k/ Bolesławia, profesor i kierownik katedry etnologii
na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie Stanisław Ciszewski (1865-1930) poświęcił ognisku obszerną pracę etnograficzną wydaną w Krakowie nakładem Akademii Umiejętności w 1903r. Na 238 stronach
rozważa setki zwyczajów związanych z szacunkiem
i czcią ogniska i ognia w różnych społecznościach. Wymieńmy chociaż kilka: zdejmowanie obuwia przy zbliżaniu się do ogniska, padanie na twarz, przyklękanie
przed kominem, oddawanie mu pokłonów, całowanie
brzegów komina, itd. Opisuje też zakazy obowiązujące człowieka w stosunku do ognia. I tak np: zakaz odwracania się tyłem do ogniska, deptanie po nim, zakaz kłucia ogniska i bawienia się ogniem. U nas
w 1992r. ktoś zabawił się ogniem”.
Pisząc o tragedii z przed dwudziestu lat nie sposób wspomnieć o tej obecnej, która nawiedziła Klucze i okolicę 7 sierpnia tego roku. Trzy dni brakło do
równych 20-tu lat (10.08.1992 a 7.08.2012) . Nie wiadomo jak to nazwać, wichura, nawałnica, trąba powietrzna. Nadeszła niespodziewanie w tą upalną noc
6/7. sierpnia ok. godz. 1:00. Ogromny wiatr, ściana
wody, grad. Ta nawałnica utworzyła się nad Sławkowem kierując się przez Laski i Pustynię Błędowską,
ale działo się to wszystko ponad zabudowaniami.

W każdym dniu trwania pożaru lasu ukazywały się rozkazy
Komendanta Wojewódzkiego w PSP w Katowicach bryg.
Z. Meresa. Jeden z takich raportów reprodukujemy przykładowo.
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ogrom zniszczeń. Idąc w stronę Papierni spojrzałem
na drzewo, na którym wisiała kapliczka z figurką Matki Boskiej. I co zobaczyłem? Wisi dalej, jakby nigdy
nic, tylko, że nad nią sterczy postrzępiony pień owego drzewa. Ta część drzewa przetrwała nawałnicę.

Kapliczka przy drodze na Osadę

Pierwszy kontakt z ziemią ta trąba powietrzna miała
dopiero ze wzgórzem Czubatka. Wir uderzył najpierw
w las na jej szczycie rosnący. Następnie jakby się
uniósł i ponownie uderzył w okolice stadionu klubu
,,Przemsza Klucze” skierował się na wschód niszcząc
wszystko na swojej drodze. Pierwsze były pobliskie garaże i dachy domów przy ul. Rudnickiej i Partyzantów,
szkoły i niezliczona liczba drzew. Wir powietrza, zmieszanego z deszczem, piachem, liśćmi był tak silny, że
blaszane garaże ,,fruwały” wpadając do pobliskiego
stawu i pobliskich zabudowań. Nigdy czegoś takiego
nie widzieliśmy- opowiadają mieszkańcy. Nie sposób
opisać strachu w oczach ludzi a nawet szoku. Trąba ta
powędrowała dalej w kierunku Golczowic, lecz w lesie koło Papierni jakby się uniosła i ponownie uderzyła pod Wolbromiem. W samych Kluczach uszkodzeniu
uległo 50 budynków mieszkalnych i 40 gospodarczych.
Na terenie gminy Wolbrom wichura narobiła szkód w
57. domach i 85. budynkach gospodarczych. Aż dziw
bierze że nikt nie zginął. Wszystko trwało ok.
7 min. Rano, gdy wyszliśmy na ulice, zobaczyliśmy

NIE

Olga Wicherek, Janusz Dziatłowicz

DO WIARY

Tylko głupcy walczą z legendami, mądrzy je
wzbogacają poprzez ich opowiadanie. Tymi słowami
rozpoczął swój wykład Tomasz Kostka- asystent pisarza, Zbigniewa Święcha. Czym jest zatem legenda?
Jest to opowieść charakteryzująca się dwoma cechami. Jest to opowieść ubrana w szaty nadprzyrodzoności, dziwnych zjawisk, przez co jest dla nas niesamowita i niewytłumaczalna. Z tego względu nas interesuje.
Jest i drugi czynnik legendy. O tuż to, że znakomita większość legend ma swoje źródła w wydarzeniach prawdziwych. Chcę opowiedzieć o kilku osobach, wśród których wiodącą rolę odgrywa Pan Zbigniew Święch, pisarz. Oddał się pewnej odważnej fantazji, tworząc, wzbogacając legendy i poprzez legendę docierać do wielu prawd historycznych. Poddając
się jakby spekulacjom historycznym, stojąc mocno na
gruncie faktów przenieśmy się do Katedry wawelskiej, do 1973 roku. Tam właśnie, w tym czasie trwał
remont, poważna renowacja kaplicy świętokrzyskiej.
Zmieniano posadzkę. Była to znakomita okazja, żeby
spróbować dostać się do dwóch komór grobowych. Ko-
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Przypomniała mi się wtedy opowieść, legenda opowiedziana mi kiedyś przez mieszkańca Osady. Oto ona:
,,Przy drodze z Klucz do Osady jest zawieszona na dębie drewniana kapliczka. Dąb ten, na którym jest zawieszona, jako jedyne drzewo nie zostało wycięte
w latach dwudziestych, gdy robiono drogę. Ponoć podczas I wojny światowej przechodziło tędy młode małżeństwo z bardzo chorym dzieckiem, które wkrótce
umarło. Dziecko to pochowane zostało pod tym właśnie dębem. Dla upamiętnienia tego właśnie miejsca
rodzice dziecka zawiesili drewnianą kapliczkę".
Jak widać kapliczka ta przetrwała wiele:, wycinkę,
„zawieruchę” pierwszej i drugiej wojny światowej
a także tą ostatnią z 7 sierpnia. Czy to tylko
przypadek?

mory grobowej króla Kazimierza IV Jagielończyka
i jego żony Elżbiety. Po pięciuset latach, po raz pierwszy chciano zobaczyć doczesna szczątki polskich wład-

Wawel, Kraków
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ców. Tej wielkiej pary
królewskiej.
Kapituła
katedry
wawelskiej
pod światłym przewodnictwem kardynała Karola Wojtyły wydała
właściwe
zezwolenia
i wiosną 1973r. szczątki te zostały wydobyte
i poddane kilku miesięcznym badaniom naukowym. W październiku tegoż roku odbyła
się uroczystość, która
miała charakter religijny, a powinna mieć charakter państwowy. Bo przecież
powtórny pogrzeb wielkiej pary królewskiej wymagał
oprawy nie tylko religijnej. Ale są to przecież lata siedemdziesiąte, w których to latach władze państwowe
nie chciały się za bardzo łączyć w takich ceremoniach
z władzami kościelnymi. Ta niecodzienna uroczystość,
jedyna w swoim rodzaju, może być udokumentowana
tylko raz ,w jeden sposób- kamerą. Dwóch autorów, reporterów, dziennikarzy TV Kraków, Adam Bujak-znakomity fotograf, dziś wielki fotografik i Zbigniew Święch
w tym okresie realizowali cykl filmów pt. ,,Misteria
polskie”. Próbowali dokumentować różne zwyczaje,
obrzędy z różnych stron Polski. Oni to dostrzegli tą niepowtarzalność chwili. Przekonali swych zwierzchników by we wnętrzu katedry zainstalować odpowiednie oświetlenie i umożliwić wyjazd ekipy telewizyjnej. Powstał film ,,Requiem dla króla” Jak większość
filmów z tego okresu trafił na półkę. Dlatego autorzy
nazywali się ,,półko-wnikami” Ale wydaje się, że nad
tym filmem czuwał Kazimierz IV Jagiellończyk. Wyobraźcie sobie, że jest poranek 17.X.1978r. Nagle dostajemy w Krakowie wiadomość, że leci do nas trzydzieści sześć ekip telewizyjnych z całego świata,
a my nie mamy profesjonalnej taśmy filmowej z wizerunkiem nowego papieża. Kompromitacja , afera. Dzięki temu film ujrzał światło dzienne, a dziennikarze dostali odpowiedni materiał. ,,Burzycielu, gwałcicielu
tego miejsca bądź nieszczęśliwy, bądź przeklęty” -

Jest to klasyczna, średniowieczna klątwa, którą król chciał zabezpieczyć miejsce spoczynku swojej
rodziny przed niepowołanymi burzycielami, gwałcicielami, rabusiami. Taka była mentalność ówczesnych ludzi, taki był wiek XV-ty. Całym tym powtórnym pogrzebem i umieszczeniem szczątków doczesnych pary
królewskiej w nowych trumnach ta legenda się nie
kończy, ta legenda dopiero się zaczyna. Legenda związana z niesamowitymi przypadkami śmierci osób, które miały dostęp do tego średniowiecznego grobowca
otwartego po raz pierwszy po pięciuset latach. Wtedy
to zaczyna się wielka przygoda Pana Zbigniewa Święcha, przygoda reportera przeszłości, kogoś kto od legendy, hipotezy o klątwie buduje piękną historię. Historię którą opisał w swoich trzech książkach, swojej
trylogii- ,,Klątwy, mikroby i uczeni”.
Król Kazimierz IV Jagiellończyk przez czterdzieści pięć lat rządził Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. Ze swoją żoną Elżbietą Rakuszanką
miał trzynaścioro dzieci, siedem córek i sześciu synów. Poprzez małżeńskie koligacje ta para królewska
stała się początkiem wielu dynastii królewskich w Europie. Zostańmy w wieku
XV-tym, wróćmy do średniowiecznej mentalności tamtych ludzi. Ówczesny
Kraków to europejska stolica wiedzy tajemnej i nauk
tajemnych. Akademia Krakowska kształciła astronomów jak również astrologów. Właściwie te dwa pojęcia były tożsame. Ta wiedza tajemna rozwijała się na
tyle, że do Krakowa przyjeżdżali magowie z całej Europy, aby się tu czegoś nauczyć. I tu można sobie zadać pytanie - dlaczego to właśnie Kraków stał się takim miejscem? Być może jakiś geniusz tego miejsca,
jakaś dziwna siła, atmosfera, spowodowała, że piętnastowieczny Kraków taką sławę w Europie miał. Być
może, że to legenda o jakiejś tajemniczej, pozytyw-

Ilustracje przedstawiające Kazimierza IV Jagiellończyka
i Elżbietę Rakuszankę pochodzą z książki Zbigniewa Święcha
„Czakram wawelski. Największa tajemnica wzgórza”

taki napis po łacinie jest wyryty w kamieniu kaplicy
królewskiej katedry wileńskiej. Fundatorem tej kaplicy jest król Kazimierz IV Jagiellończyk.

14

Zbigniew Święch

Wrzesień 2012

Klucz do Wspomnień

nej
mocy,
zwanej
przez niektórych ,,czakramem
wawelskim”
to spowodowała. Podczas licznych spotkań
autorskich w kraju
i Europie i dla polonusów na świecie ludzie
po prostu pytają –co
to jest ten ,,czakram
wawelski”, co to jest
ta
,,duchowa
moc
wzgórza
wawelskiego” i jak rozumieć pojęcie owego ,,szczęśliwego kamienia”.
Rozpocząłem prowadzić cykl opowieści o sprawach niezwykłych, ulotnych, których mało kto wie naprawdę i do końca. Tym bardziej, że ten wielki temat
przekazywany był przez pokolenia ustnie i nie ma odzwierciedlenia w literaturze. Dopiero w latach 90tych zaczęły pokazywać się broszury, które opowiadały o tej niezwykłości.
Jedna z nich nosiła tytuł ,,O Krakowie ,czyli
siódmym czakramie ziemi”. Autor opisał tajemnicę
i mistykę tego miasta. Przybliżył nam tą dziewiętnastowieczną legendę i dziewiętnastowieczne pojmowanie
Wawelu, jako symbolu Polaków, jego świętość. Wzgórze wawelskie było jakby soczewką, magnesem przyciągającym wszystkich, było czymś na wagę złota..
W którym momencie pojawia się pojecie ,,szczęśliwego kamienia”, czakramu”? Wiele krótkich publikacji
ukazało się na przestrzeni ostatnich stu lat. Głośno
o tym było w latach 30-tych i później. W 1985r. o. Andrzej Klimuszko w jednej ze swoich książek pisze o niezwykłych właściwościach wzgórza wawelskiego, mówiąc wprost o czakramie. Najważniejszym głosem
w tej sprawie jest tekst napisany przez Kazimierza
Chodkiewicza- okultystę i izoteryka, piłsudczyka- na
emigracji w Londynie założył w 1947r. ,,Ognisko Wawel.” W swej opowieści wywodzi pochodzenie ,,czakramu wawelskiego” jako największego i najsilniejszego na ziemi. Wywodzi go blisko z przed 2 tys. lat od
Apoloniusza z Tyany, który żył w I w n.e. Ten filozof
i zamożny arystokrata, przyjaciel rzymskich cesarzy,
o osiem lat starszy od Chrystusa podróżował po Azji
i Europie.
Był to wielki mag, cudotwórca, który to miał jakoby ten swój talizman, amulet, później zwane czakranem przywieźć na wzgórze wawelskie i pozostawić (zakopać) go między dzisiejszą katedrą a zamkiem. Ezoterycy i wielcy uczeni z całego świata zostali zaproszeni
przez Wandę Dynowską do Krakowa na Wawel
w 1932r. Potwierdzili oni, że Wawel i Kraków to miejsce niezwykłej mocy i działającego w nim czakramu.
Określili czakram, jako wielkie kosmiczne zbiorowisko
energii. Zwróćmy uwagę co się działo wcześniej,
w wieku XV-tym. Zgłębiając wiedzę o Władysławie Warneńczyku i pisząc książkę pt. ,,Ostatni krzyżowiec Europy” wykazałem jak wielką rolę odgrywała Akademia
Krakowska w XVw. Uczono tam m.in. nauk tajemnych,
a jej wychowankowie to magowie, astrologowie i wróżbici, którzy znaleźli sobie pracę na dworach królew-
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skich całej Europy. To przecież tutaj swoje czary odprawiał mistrz Twardowski i wielu jemu podobnych.
Jestem tu po to, by przedstawić państwu Kraków historyczny, ale i mistyczny, opowiedzieć o rzeczach
nie pojętych. Delhi, Delfy, Mekka, Jerozolima, Rzym,
Reims i Kraków to miejsca z ,,czakramami” Mają one
w dziejach ludzkości odegrać istotną rolę. Stare legendy mówią, że i Kraków ma dać coś ważnego dla
świata. I rzeczywiście. To z Krakowa wyszedł do Stolicy Apostolskiej człowiek, który przyciągnął miliony wizją cywilizacji miłości. Czy to tylko przypadek? Jestem tu po to by wzbudzić państwa ciekawość. Wawel jest niezbadany i pełny tajemnic podobnie jak
niezbadane do końca są losy naszego króla Władysława III Warneńczyka.
Tu rozpoczęła swój wykład Pani Roma
Habowska
–
dyrektor
wydawnictwa
im.
,,Warneńczyka”. Władysław III po latach zwany
Warneńczykiem, syn Władysława Jagiełły, starszy brat
o trzy lata naszego króla Kazimierza IV Jagiellończyka
jako dziesięcioletni chłopak, koronowany na króla
Polski zginął, jak wiemy z kart historii, w bitwie pod
Warną w 1444r mając 20 lat. . Na Wawelu jest piękny
sarkofag, ale pusty. Co się stało? Rodzi się zatem
legenda. Czy nasz król mógł ocaleć? Ślad prowadzi na
Maderę do miejscowości Madalena do Mar. Miejsce to
jest
szczególne.
W
1950r.
z
otaczających
miejscowość gór, po ulewnych deszczach rusza lawina
kamieni i błota. Niszczy wszystko na swej
drodze,
m.in.
średniowieczny
kościół
Marii
Magdaleny. Z kościoła tego zostają tylko szczątki ,
które przewieziono do muzeum w Funchal- stolicy
wyspy. Zachowała się płyta nagrobna pod którą
spoczywały szczątki rycerza św. Katarzyny. Te
szczątki zostały zebrane przez kościelnego, na
miejscowym cmentarzu pochowane przy byłym
kościele, lecz nie oznaczono tego miejsca. To było
dawno. Traf chce, że w 1993r Mój mąż miał napisać
referat na okoliczność rocznicy bitwy pod Warną.

Władysław III zwany Warneńczykiem
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Madera, Madalena do Mar

Pomagając mu, wertując archiwa natknęłam się na
niedużą książkę Leopolda Kielanowskiego pt.
,,Odyseja Władysława Warneńczyka”. Kielanowski był
lwowianinem, polonistą, doktorantem, walczył w AK,
później przez Włochy dotarł do Londynu, gdzie był
ozdobą polskiej emigracji. Anglicy często wyjeżdżali
na Maderę na wypoczynek. Nie tylko oni. Przecież i
Józef Piłsudzki tam wypoczywał w 1931r. Również i
Leopold Kielanowski obcując w kręgach arystokracji
za namową udał się na wyspę. Tam zetkną się z
legendą Warneńczyka. Tak go to zafascynowało, że
poświecił następne 15 lat na zbadanie tego tropu,
dalszych
losów
naszego
króla
Władysława
Warneńczyka. Czy król naprawdę zginął w tej bitwie?
Jakie mamy dowody na jego śmierć? Przecież nie
znaleziono nigdy jego ciała. Nie znaleziono też ani
zbroi czy przyłbicy.
Dziwne tym bardziej, że
znaleziono natomiast ciała rycerzy zawsze mu
towarzyszących. Dopiero w 1894r. 5 km. od miejsca
bitwy znaleziono jego królewski miecz. Został
przekazany przez Bułgarów do Carskiego Sioła carowi.
Czy tam jest nie wiadomo? Po bitwie dowódca wojsk
węgierskich pisze do Jana Długosza, że nikt nie wie
co się stało z królem. Jeśli przyjąć, że uszedł z
życiem, to jaki mógł być szlak jego wędrówki?
Wiemy, że w bitwach towarzyszyli rycerstwu
Franciszkanie. W średniowieczu był to zakon
żebraczy, poruszali się po całej Europie nie
wzbudzający podejrzeń. Budowali swoje klasztory i
przytułki dzięki ofiarności lokalnych społeczności.
Jest taka teoria, że po bitwie franciszkanie
zbierali
ciała,
umierającym
dawali
ostatnie
namaszczenie, a rannych opatrywali. Być może,
któryś widząc rannego króla owiną go w swoje szaty i
w tajemnicy zanieśli go do któregoś klasztoru. Gdy
wyzdrowiał, mając poczucie winy za przegraną bitwę,
w dodatku złamał korzystny dla Polski traktat z
Turkami, nie chciał wracać do kraju, może postanowił
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udać się z pielgrzymką do Jerozolimy, do klasztoru
św. Katarzyny Aleksandryjskiej u podnóża Góry Synaj
by odpokutować swoje winy. Był tam zakon rycerski,
powołany do obrony miejsc świętych. Pojawia się tam
nieznany nikomu rycerz, który przez siedem lat broni
Jerozolimy- bo taki był wymóg owego zakonu. Po tych
siedmiu latach zostaje pasowany na rycerza zakonu
św. Katarzyny
i dostaje symbol zakonu- koło z
ostrzami.
Wyrusza w świat. Dociera na Maderę, gdzie
pojawia się dziesięć lat po Warnie. Przyjmuje imię
Henrique Alemao (Henryk Niemiec). Za nim idzie
legenda, że był to człowiek pochodzenia książęcego.
Od króla portugalskiego otrzymuje ziemię właśnie w
tej kotlinie, którą zniszczyła lawina skalna.
Postanowiliśmy tam pojechać i przejść te szlaki,
którymi poruszał się ów zakonnik. W stolicy- Funchal
znalazłam przewodnik w którym właśnie L.
Kielanowski opowiada tą legendę, przetłumaczona na
język portugalski. Mówię to po to, by pokazać jak
żywa jest ta legenda na wyspie. W muzeum
znaleźliśmy ową płytę nagrobną. Jest bardzo ciemna,
może granatowa. Mimo upływu czasu można odczytać
fragmenty gotyckich liter. Te litery gotyckie w
średniowieczu, w tym rejonie Europy nie były znane.
Widać też fragment herbu Jagiełły. Jest tam obraz
przedstawiający św. Joachima w stroju rycerskim i
jego żonę Annę. Jest i drugi obraz w którego opisie
czytamy:,, jest to obraz polskiego króla, który nie
zginął pod Warną w 1444r.”
Jak wyglądał król
Władysław Warneńczyk wiemy z opisu jego matki

Kościół w Madalena do Mar
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pozostawionym
w klasztorze Klarysek w Starym
Sączu w tryptyku. Z tego opisu wiemy, że
był krępy, czarnych
włosach,
mocnej
budowy. Ów rycerz
św.
Katarzyny
pojął za żonę bogatą mieszczankę, mieli dom,
który zachował
się do dzisiaj.
Mieszkańcy nazywają go ,,dom
króla.”
Mieli
dwoje
dzieciBarbarę i ZygKielanowski Leopold, fot. NAC
munta. A wiemy, że w owym czasie imiona te nie wychodziły poza linię Karpat. W Oxfordzie znajduje się modlitewnik
w którego opisie czytamy, że jest to modlitewnik polskiego króla Władysława Warneńczyka. W tych modlitwach król błaga o łaskę i darowanie winy. Historycy
wskazują, że został napisany ok. 1460r. W archiwach
watykańskich zawarta jest historia dwóch tysięcy lat
chrześcijaństwa, tajne kończą się właśnie na 1444
roku. Całkowita zmowa milczenia zapadła na temat
Warny. Zachował się też dziennik z podróży czeskiego
pielgrzyma, który udał się do Santiago de Compostella. Zapisał w nim, że miedzy Medyną a Salamanką spotkano pielgrzyma, o którym ludność miejscowa mówi,
że był królem Polski, który złamał przysięgę daną Turkom i wystąpił przeciwko nim w wojnie, którą przegrał. Teraz pokutuje za winy. Istotnym jest fakt, że
w opisie postaci króla Władysława III przez Jana Długosza czytamy, że u prawej stopy miał sześć palców.
W dzienniku tym napisano dalej, że gdy przybyli do pustelni, gdzie uznawano, że pustelnikiem jest król, poproszono go by pokazał stopy. I pokazał. Miał sześć palców. Jest to dokładnie opisane i można do tych opisów dotrzeć. Z takimi to dowodami, może poszlakami
spotkaliśmy się podczas pobytu na Maderze. Dziś po
ponad pięciuset latach trudno być do końca pewnym
czy rycerz św. Katarzyny był królem Władysławem
Warneńczykiem, ale legenda o nim jest tam wielka,
dlatego trzeba mówić o tym również w Polsce.
W ostatnim dniu naszego tam pobytu w Funchal znaleźliśmy grób Leopolda Kielanowskiego i jego żony Zoi
i zapaliliśmy na nim świeczkę od wszystkich Polaków.
Takie właśnie są legendy i coraz większe grono
historyków je wzbogaca. Niedawno ukazała się książka Portugalczyka Manuela Rosy - ,,Kolumb-historia nieznana”, który od dwudziestu lat zajmuje się biografią
Krzysztofa Kolumba. Wywodzi on hipotezę, że syn rycerza św. Katarzyny - Zygmunt to Krzysztof Kolumb. Czy
to możliwe? - powie każdy w pierwszej chwili i się
uśmiechnie. I choć wydaje się nieprawdopodobne,
jest na to dużo dowodów, ale najważniejszym, wydają się być badania DNA - co oczywiste. Ale zaraz po pu-
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blikacji książki natychmiast zrobiło się głośno. Wywiady z autorem wyemitowały m. in. hiszpańska i portugalska telewizja publiczna, Discovery Chanel. Sensacyjna wiadomość wzbudziła również zainteresowanie
prasy.
Brytyjski
dziennik "Daily telegrach"
donosił,
że "Krzysztof Kolumb był synem
polskiego
króla",
"Daily Mail" nazwał
podróżnika
Krzysztofem
Kolumbowiczem,
a "New York Daily
News" artykuł na
ten temat zaczyna słowami: "Mamma mia! Krzysztof
Kolumb był Polakiem, a nie Włochem". Ale o tym
przy innej okazji.
Kogo natomiast te historie zaciekawiły zapraszam do lektury wspomnianych książek.
Pan Zbigniew Święch prowadzi cykl audycji w TVP
Kraków (w niedzielę ok. godz.17:00).
Film o ,,czakramie wawelskim”, dostępny w internecie ( strefa tajemnic - czakram wawelski).
Wspomniana trylogia autorstwa Zbigniewa Święcha
,,Klątwy, mikroby i uczeni” dostępna w bibliotece publicznej w Kluczach. Zapraszamy.
zanotował Janusz Dziatłowicz

Fot. XXI Polskie Forum Kultury Samorządowej
Zbigniew Święch - historyk, publicysta, pisarz
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EDWARD NOWAK - (27.08.1906-23.01.1991) w czerwcu 1939 roku został mianowany Komendantem Pogotowia
Harcerzy. Jako ochotnik brał udział w wojnie obronnej w 1939 roku. Dostał się do niewoli niemieckiej, skąd
uciekł. Poszukiwany przez Gestapo wyjechał do siostry, do Załęża. Następnie przeprowadził się do Bydlina, gdzie
przebywał do końca wojny. W tym też czasie na Ziemi Olkuskiej zorganizował kompanię rezerwową AK, której był
dowódcą. Przyjął pseudonim "Jodła". Kompania "Jodły" wchodziła w skład batalionu "Hardego". Był również poetą,
napisał wiele wierszy o tematyce harcerskiej jak również patriotyczno-religijnej.

PARTYZANTOM HARDEGO - WOŹNICY

Góry Bydlińskie - lesie nasz
ty partyzantów "Hardego" znasz,
zwycięstwa, klęski, krwawy znój,
gdyśmy za Polskę szli na bój.
W poszumie swoim w Naród nieś
leśnych żołnierzy wolna pieśń!
Daj kulom naszym celny lot granatom ręcznym piekieł grzmot.
Ze wsi do lasu dajemy skok
latem i zimą - cały rok,
im noc ciemniejsza wróg niech drży,
bo partyzanci polscy my.
Wierzymy w pocisk, a nie w cud
za wolność walczymy i za lud.
Wiedzie nas na bój złoty róg,
więc w proch upadnie Niemiec wróg.
Z Klucz i Zagłębia wiara my,
wolność i równość - nasze sny Wywalczymy Polsce wolny dom,
nadamy życiu jasny ton!
Wielu z nas padnie pośród dróg
i grób porośnie polny głóg.
Dostanie z brzozy biały krzyż o tyle Polskę dźwignie wzwyż!
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