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TYTUŁEM W STĘPU
W związku ze wzrostem kosztów druku jestreśmy zmuszeni nasze pismo, w wersji papierowej, rozprowadzać
odpłatnie w wysokości 2zł. Wersja elektroniczna pozostaje dalej bezpłatna i dostępna na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach.
Kończy się rok 2012. Dla wielu był to trudny rok ze względu na klęskę, która nawiedziła Klucze i okolicę
w sierpniu. Wspominaliśmy również pożar z przed dwudziestu lat. Spoglądamy jednak z nadzieją w przyszłość. Dziś
pragniemy państwa zainteresować w większym stopniu turystyką, sportem i rekreacją w artykule o powstaniu i działalności koła PTTK w Kluczach. Zapoznamy z planami oddz. PTTK w Olkuszu, i chęci upamiętnienia osoby Petere Westena, założyciela fabryki wyrobów emaliowanych. Przedstawimy relację ze spotkania z panem Jerzym Adamuszkiem, któremu 14 lat temu przyznano tytuł ,,Honorowy Obywatel Gminy Klucze”. Wtedy relację na łamach ,,Echa
Klucz” przedstawił pan Bolesław Huras. Miniony sezon turystyczno- rekreacyjny zachęcił nas do innego spojrzenia
na sport, a w efekcie na nasze zdrowie. I właśnie w tym aspekcie rad udzielił nam instruktor Nordik Walking pan
Henryk Poczesny w artykule -,,Sport dla ciebie”. Jak zwykle piszemy o ludziach, którzy działają i integrują nasze lokalne środowisko, nie zapominając o tych, którzy odeszli. Skłania do tych wspomnień zwłaszcza miesiąc listopad.
Pani Aleksandra Jaskólska wspomina partyzantów z oddz. ,,Hardego” z Ryczówka, a pani Janina Maryszewska przybliży nam postać swego męża Mariana- społecznika, sportowca, historyka zamiłowanego w Jaroszowcu i zamku
Rabsztyn. Człowieka aktywnie działającego w gminie Klucze jak i w powiecie olkuskim. Pisał wiersze, fraszki i opowiadania. Będziemy je publikować. 4.XII to święto górników i ich patronki- św. Barbary, a więc trochę o historii górnictwa na naszym terenie. Pragniemy przypomnieć, że to właśnie w grudniu, rok temu, ukazał się pierwszy numer
naszej gazetki- ,,Klucz do Wspomnień”. Postaramy się by i w kolejnym roku nasze pismo było równie ciekawe. Jak
budowaliśmy boisko w Kluczach wspomina pan Stefan Piątek, i o tym co wydarzyło się 26 lat temu na stadionie Legii w Warszawie. Miło nam również poinformować o wydaniu drukiem tomiku poezji Koła Literackiego ,,Strofy” pt.
,,Odkryta na Jurajskiej skale”. W obecnym, piątym numerze na pierwszej stronie prezentujemy zdjęcie ogrodu przed
willą Karola Wegeliusa w Jaroszowcu z 1931r. Z lewej córka Liisa, na schodach stoi dyrektor cementowni ,,Klucze”
w Jaroszowcu - pan Wegelius. Fotografia pochodzi z kolekcji pana Mariana Maryszewskiego. Grudzień to wreszcie
święta. Poniżej prezentujemy choinkę w domu Borysa i Wery Dietlów - Klucze 1938r .Oby i w naszych domach równie piękne były choinki, a zbliżające się święta były radosne i wesołe, czego sobie i czytelnikom życzy redakcja.
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4.XII - DZIEŃ GÓRNIKA
W tym samym roku, gdy królowa Elżbieta Łokietkówna sprzedała wieś Klucze Jaskowi i Wawrzkowi, czyli
w 1374r, nadała Olkuszowi pierwszą ordynację górniczą, opartą na prawach węgierskich, zawierającą przywilej, który głosił: ,, wszyscy mieszkańcy, albo ludzie
z jakichkolwiek stron świata przybywający mieć będą
milę ziemi w rozległości na krąg miasta, wolność szukania, dobywania i topienia kruszców własnym kosztem
na lat sześć od 26 września. Gdy się te kruszce na czysto przetopią, właściciele onych oddawać będą żupnikom do skarbu królewskiego jedenastą grzywnę srebra i jedenasty cetnar ołowiu”. Przywileje Elżbiety
znacznie rozszerzyły dwa przywileje Władysława Jagiełły z 1426r., które uregulowały przepisy zarządzania górnictwem. W Olkuszu górnictwem zarządzał
urząd żupniczy, który stanowił żupnik lub w jego zastępstwie podżupnik i siedmiu ławników górniczych
mianowanych przez rajców miejskich. Budowę sztolni
finansowali gwarkowie i król. Gwarkowie rekrutowali
się z mieszczan i szlachty. Gwarkowie ,,wyjęci” byli
spod sądów zwyczajnych i mieli swój sąd żupniczy, który miał za zadanie ochronę interesów władcy. Jako ciekawostkę można przytoczyć informację z księgi żupniczej olkuskiej z 1408r., że Kopernik był olkuskim żupnikiem, tylko nie Mikołaj, lecz Piotr, który był dziadkiem Mikołaja Kopernika- astronoma. Był mieszczaninem krakowskim, przeniósł się do Olkusza i tu zamieszkał. 5.XI. 1515r. Jan Boner, właściciel dóbr ogrodzienieckich do których należały Klucze, po śmierci Andrzeja Kościeleckiego wykupił starostwo rabsztyńskie i objął zarząd nad żupami krakowskimi i olkuskimi.
W 1517r utworzono stanowisko komornika górniczego
na całe królestwo. Komornik miał prawo udzielania pozwoleń na otwieranie kopalń, budowę sztolni, zakładania hut i płuczek Pierwszym komornikiem i jednocześnie zarządcą kopalń olkuskich był Mikołaj Lanckoroński. Aby udostępnić złoża należało je najpierw odwodnić. Potrzebne na to były duże pieniądze, dlatego
gwarkowie olkuscy w 1563r. piszą prośbę do króla Zygmunta Augusta w której wyjaśniają dlaczego zamierzają budować sztolnię, zwaną później Ponikowską, służącą do odwodnienia i udostępnienia złóż. Kim byli zatem olkuscy gwarkowie? Byli to górniczy przedsiębiorcy, których czasami myli się ze zwykłymi górnikami,
budującymi sztolnie i wydobywającymi urobek. Gwarectwa to ówczesne przedsiębiorstwa skupiające po kilkanaście kopalń. Takich gwarectw w Olkuszu było cztery i przyjmowały nazwy sztolni wokół której się skupiały. W Gwarectwie Sztolni Ponikowskiej wśród 15 gwarków było 5 olkuszan, reszta to krakowianie. Natomiast w latach1637- 1639 na 35 gwarków było już 9
pochodzenia szlacheckiego, 16 krakowian i 2 olkuszan. Oni zajmowali się zarządzaniem, a wydobyciem
robotnicy- górnicy. Przy kołowrotach płuczkach pracowały kobiety- ,,hasplarki” i ,,klęzarki” oraz ,,chłopcieta” czyli dzieci. W tym okresie stale pracujących w kopalniach olkuskich było ok. 1500 górników. Byli to robotnicy sezonowi, pracujący, jakby dzisiaj powiedzieć
,,na umowę o pracę”. Ludność okolicznych wsi nie mogąca wyżywić swych rodzin z pracy na polu w powsta-
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jących folwarkach zaczęła podejmować pracę w pobliskich kopalniach. Ktoś przecież musiał wozić drzewo do palenia w piecach hutniczych jak i do obudowy
sztolni i chodników pod ziemią. Choć degradacja lasów porastających tereny obecnej Pustyni Błędowskiej rozpoczęła się już w średniowieczu, to jednak
dopiero w XV i XVI w nastąpił tak dynamiczny rozwój
górnictwa, co zaowocowało ogromnym zapotrzebowaniem na drewno. Przykładowo sam Urząd Sztolni Ponikowskiej złożył zapotrzebowanie na drzewo, według
którego, na 100 m sztolni zużyto dębiny w ilości: 600
szt. na obudowę, 3000 szt. na chodniki, 120 szt. na
podkładki i okładziny i 300 szt. na gonty. Skala
wyrębu była ogromna, zwarzywszy, że takich sztolni
jak Ponikowska było jeszcze cztery, o łącznej długości
32.5 km, w tym 25 km pod ziemią. Słusznie już wtedy
zauważono, że w kopalniach ,,ginęły” lasy. W 1815r
sam Stanisław Staszic pisał, że Olkusz otoczony jest
,,okiem nieprzejrzanym morzem piasków”. Zaczęto
zalesiać wycięte tereny, lecz i wody opadły w skutek
odwadniania złóż najpierw srebra, ołowiu a później
galmanu. I tak to powstała Pustynia Błedowska, która na zdjęciach z początków XX w. wygląda jak Sahara. Praca górników była ciężka i nisko płatna. Nie
rzadko ich rodziny stawały przed widmem głodu.
Dniówka trwała 12 godzin, a tylko dla kopaczy, grupy
szczególnie uprzywilejowanej, ale i pracujących najciężej wprowadzono zmiany 8 godzin. W owym czasie
oryginalny był sposób rozbijania skał w kopalni. ,,Na
przodku” rozpalano w bezpośrednim sąsiedztwie skały olbrzymie ognisko, które rozgrzewało ścianę i zawarty w niej ołów, następowało tąpniecie, czyli pęknięcie ściany. Taki sposób pracy był bardzo niebezpieczny, groził zawałami i ogromnym zadymieniem.
Nie jeden górnik tracił wtedy życie. Stąd niezbędne
były owe świetliki ( otwory wentylacyjne sięgające
powierzchni) dla odprowadzenia dymu. Górnik był
odziany w kapicę, na głowie kaptur, który chronił go
przed wszech obecną wodą. W ręku trzymał pyrlik,
kowadełko, kilof lub grackę. Gracka górnicza w kształcie serca (a nie kopaczka, jak się czasem mówi) znajduje się w herbie Olkusza. Jednak świetność olkuskiego górnictwa kończy się pod koniec XVIIw, gdzie prywatni właściciele kopalń prowadzili rabunkową eksploatację. Prócz tego przyczyną upadku górnictwa

Kopalnia "Saturn", szyb "Feliks" w Pomorzanach - 1917
(Ze zbiorów J.Liszki)
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na tych terenach były prowadzone siedemnastowieczne wojny. Szwedzi zająwszy Olkusz, burząc zamek
Rabsztyn, który już się z ruin nie podniósł, nałożyli na
miasto olbrzymie kontrybucje. W 1655r trzydziestu
górników Szwedzi zabrali do robienia podkopów i wysadzenia Jasnej Góry, a stu do Krakowa. Wszyscy zginęli. Ci co zostali i tak uciekli z miasta. Tak zakończył
się okres eksploatacji srebra i ołowiu.
Z tego właśnie okresu pochodzi zapis o hucie
w Kluczach. ,,W 1699r w Kluczach jest huta z trzema
piecami, którą zarządza- jak mówi dokument- uczciwy Jan Kawka, który daje z niej 1000zł/rok w czterech ratach. Za hutą jest studnia cembrowana z żurawiem”. Skoro istniała huta to zapewne wydobywano
też rudę. Jakim sposobem, nie wiadomo, może odkrywkowo, ponieważ na terenach dzisiejszej Pustyni
Błędowskiej bardzo płytko zalegały złoża rury żelaza.
Tak można wnioskować, gdyż inny dokument mówi,
że: ,, w końcu XVIII w nie było w Kluczach żadnej kopalni, były jednak znaki, ze przedtem żelazo tu wyrabiano”. Nie było, gdyż powstała dopiero pod koniec
XIX w, ok. 1880r. W wieku XVIII zaczęto wydobywać galman służący do produkcji mosiądzu i cynku. W 1779r
król Stanisław August Poniatowski założył Kompanię
Kruszcową Olkuską, a w 1782r powołano Komisję Kruszcową- pierwsze ministerstwo górnictwa, do którego powołano jako komisarza ,miedzy innymi, właściciela Bolesławia Romiszewskiego, którego król odwiedził 3-4.
VIII. 1789r. Inicjatorem wznowienia dawnej świetności olkuskich kopalń stał się ks. Stanisław Staszic. Zaczęły powstawać kopalnie galmanu. Pierwsza była kopalnia ,,Józef” pod Olkuszem otwarta w 1815r, Następnie ,,Ulisses” w Tłukience w 1820r,, w 1822r ,,Leonidas” pod Sławkowem a 1823r ,,Jerzy” w Starczynowie. W 1896r uruchomiono płuczkę we wsi Pomorzany
wykorzystującej wodę spływającą z Góry Pomorzańskiej. W tych to czasach praca w górnictwie uległa wielu zmianom w porównaniu do wieków poprzednich.
Oto jak pracę swa opisuje Józef Skalski, ur.
w 1887r w Tłukience, syn górnika przysięgłego kopalni
,,Ulisses” pracującego od 1853r : ,, W górnictwie pracowałem od 16 lat. Całe życie na ,,Ulissesie”. Początkowo pracowało się po 12 godz. Przed pierwsza wojną
światową w 1914r skrócono czas pracy do 10godz. Dopiero od 1920r pracowaliśmy po 8godz./ dobę. Najstarsze narzędzia górnicze jakie pamiętam to młot zwany
,,faszlikiem”, świder, kilof, łopata i kopytko do wygarnięcia wywiercin. Początkowo używaliśmy lamp górniczych olejowych. Posiadały knot z bawełny lub z kawałka szmaty. Do lamp stosowano łój, który przed zapaleniem lampy należało ogrzać. Narzędzia pobieraliśmy
z kopalni odpłatnie, a za zrobione siekiery płaciło się
kowalowi. Płaciło się ze swego zarobku też ładowaczowi (śleprowi) jak również za materiał wybuchowy. Górnik ,,kupował” chodnik na początku miesiąca i go prowadził. Na koniec miesiąca dokonywano obmiaru i wypłacano wynagrodzenie w zależności od postępu robót. Później płacono za ,,sążeń-sąg” urobku galmanu.
Dobry górnik mógł zarobić 60 rubli/m-c. Jak wyglądała praca? Ano najpierw wiercono ,,dziury” świdrem
uderzając w niego ,,faszlikiem” Co pewien czas oczyszczano ,,dziurę” kopytkiem i wyciągano z niej szlam,
bo podczas wiercenia wlewano do ,,dziury” wodę. Po
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wywierceniu ,,dziury” wkładano dynamit, który bywał ,,zamarznięty”. Grzano więc go za cholewą, by
go zmiękczyć. Następnie brano kawałek ,,censury”(lontu), układano na niego kapiszon a w dynamicie
robiono otwór i razem z lontem wkładano do ,,dziury”. Zapalano lont i się chowano w specjalnych wnękach w ścianie. Po wybuchu długo czekano, aż dym
się przerzedzi, bo nie było wentylatorów. Następnie
obciupywano strzeloną ścianę kilofem, ładowano na
taczki i wożono pod szyb, skąd wyciągano rudę ,,kiblami” (wiadrami) na powierzchnię przy pomocy kołowrotów obsługiwanych przez kobiety. Górnik wychodząc z domu do pracy wkładał spodnie z lnianego płótna, płócienną koszulę, buty z cholewami z białej skóry i kapelusz z dużym rondem, żeby na szyję mu się
nie sypało. Na ramieniu nosił skórzaną torbę do przenoszenia materiału wybuchowego i śniadania. Odświętny ubiór górniczy był czarny, z charakterystyczną czapką z ,,gligówkami” i guzikami, również z ,,gligówkami”. Pod zaborem rosyjskim na czapce obowiązywał jeszcze orzeł rosyjski. Świąteczne ubrania górnicze wprowadził zawiadowca kopalni Albrecht. Ubrania te szył krawiec dla górników, którzy przysięgli
w izbie zbornej (cechowni) na uroczystości barbórkowej, że będą pracować w kopalni przez 25 lat. Taki
przysięgły górnik był zwolniony ze służby wojskowej
i po szczęśliwym przepracowaniu 25 lat otrzymywał
rentę, oraz jeden mórg ziemi (ok.0,5ha), a później
nawet trzy morgi.”
Na ,,Ulissesie” w Bolesławiu pracował też Stanisław Paderewski (1874-1914), inżynier górnik, bratanek wielkiego polskiego kompozytora i polityka. Był
na początku wieku jej zawiadowcą (dyrektorem).
Wcześniej służył w armii carskiej i w 1904r brał
udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. Po wybuchu

Wejście do kopalni, Dąbrowa Górnicza 1900 rok
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I wojny światowej wstąpił do Legionów i dowodził 3
kompanią VI Baonu Pierwszej Brygady. Poległ bohatersko razem z 46 innymi w bitwie pod Krzywopłotami
(17-18.XI.1914r.)
Andrzej Paczek- pracownik ZGH ,,Bolesław”
wspomina swojego ojca Józefa, pracującego w kopalni ,,Bolesław”. Gdy w 1931r zatopiło kopalnię imał się
różnych zajęć, a że nauczył się grać na harmonii został przyjęty do Fabryki Papieru w Kluczach, gdzie od
1926r istniała orkiestra dęta założona przez organistę
kościelnego Leona Polaczka. W czasie okupacji wrócił
do uruchomionej przez Niemców kopalni. Wspomina,
że: ,, jako dziecko lubiłem chodzić z matką do kopalni by zanieść ojcu jedzenie. Kiedyś mi obiecał, że jak
przyjdę to zaniosę do domu pieska. Nie mogłem się
doczekać, tak bardzo chciałem mieć psa. Jakież było
moje rozczarowanie, kiedy okazało się, że ten ,,piesek” to klocek drewna ze starej obudowy, który górnicy mogli wziąć do domu, do palenia w piecu. Moim
obowiązkiem było też przynoszenie z kopalni zupy,
dziś powiedzielibyśmy regeneracyjnej, którą dostawali górnicy zatrudnieni na stanowiskach uznanych za
szkodliwe. Była to, jak pamiętam wyjątkowa lura.
Raz w miesiącu przynosiłem ojcu z kopalnianego magazynu karbid i akcesoria do lampy górniczej.” Zapewne
wiele jest ciekawych jeszcze wspomnień o górnikach,
ich trudzie i znoju.
Na obszarze dzisiejszej gminy Klucze, górnictwo nie
było aż tak rozwinięte. Kopalnie były mniejsze, a ich
żywot dość krótki. Niemniej jednak należy wspomnieć
nawet o tych małych które istniały.
Tuż za dzisiejszym stadionem w Jaroszowcu
jest odgałęzienie drogi, które kiedyś prowadziło do kopalni rudy żelaza. Kopalnia została założona za czasów Królestwa Kongresowego (1815-1832) wraz z innymi kopalniami ołowiu i galmanu powstałymi koło Bolesławia i rudy żelaznej w Krzykawce. Na rogu przy wejściu do kopalni stała kapliczka z figurką św. Barbary,
a dalej waga na której ważono wywożony urobek. Kopalnie tą wybudował Ludwik Mauve i rozpoczął eksploatację w 1890r Nosiła nazwę ,,Oskar”, a rok później
uruchomił kopalnię ,,Herman”. W 1895r funkcjonowały kopalnie ,,Oskar” i ,,Jan”, a 1897r obok pracującej
kopalni ,,Herman” i ,,Oskar” pojawia się kopalnia ,,Jaroszowiec”. Przez kilka lat w dokumentach nie są ujmowane kopalnie Ludwika Mauve aż do roku 1904, kiedy to pojawiają się dwie nowe nazwy : ,,Helena”
i ,,Eufemia”, a rok później trzecia o imieniu ,,Eugenia”. Jest faktem, że Ludwik Mauve posiadał kopalnie
w Jaroszowcu jak i w Kluczach na Rudnicy. Po wyczerpaniu się złoża w pierwszym szybie zaczęto drążyć drugi szyb, a więc ujęte w dokumentach trzy kopalnie,
to po prostu trzy szyby wydobywcze: dwa w Kluczach
i jeden w Jaroszowcu. Choć nie wiadomo dokładnie
kiedy powstała kopalnia w Kluczach, to można przypuszczać, że istniała w końcu XIXw, Możliwe, że różnych latach miały różne nazwy i pracowały z przerwami. Niemniej jednak z opowiadania Stanisława Walickiego, mieszkańca Klucz, ogrodnika w majątku Dietlów dowiadujemy się że: ,,na Rudnicy ok. 1885r kopano rudę żelaza. Szyb miał ok. 80m. głębokości. Majstrem na Rudnicy był mieszkaniec Klucz, pan Łydka.
Później , po latach opowiadał, jak to podczas wydoby-
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wania rudy natrafiono na kamień o wielkich rozmiarach przez który trzeba było się przebić. W trakcie
dalszych prac górniczych w tym miejscu wytrysnęła
woda o tak silnym strumieniu, że z trudem zdołano
uciec, pozostawiając całe wyposażenie i narzędzia na
dnie szybu. Potem były próby bicia dalszych otworów
w pobliżu, lecz na rudę nie natrafiono.

Klucze, Rudnica 1938 r. (z albumu Borysa Dietla)

Po zatopieniu kopalni wydobywano już tylko glinę dla cementowni ,,Klucze” w Jaroszowcu. Koło źródełka, przy kapliczce ( obok dzisiejszego Domu Kultury) była waga, na której , podobnie jak w Jaroszowcu, ważono wywożoną wcześniej rudę, a później glinę służącą do produkcji cementu.” Po 1905r kopalnia
w Jaroszowcu nie występuje jako kopalnia Ludwika
Mauve, lecz pojawiają się inne nazwiska w obrębie
Ziemi Kieleckiej. Możliwe , że w grę wchodziła dzierżawa lub sprzedaż wydobycia, albo przejęcie kopalni
jaroszowieckiej przez Francusko- Rosyjskie Towarzystwo Górnicze z siedzibą w Dąbrowie. Istniała jeszcze
w 1921r, jak widać na zachowanej kopi pieczątki i nosiła nazwę ,,Kopalnia Rudy Żelaznej JAROSZOWIEC”

Kopalnie w Kluczach i Jaroszowcu były kopalniami systemu jurajskiego, podobnie jak kopalnie powiatu będzińskiego, miały bardzo dużą zawartość żelaza (Fe),
powyżej 40%, lecz były małymi złożami. Z czasem
również i w Jaroszowcu wyczerpało się złoże i kopalnie zamknięto. W miejscu obecnego stadionu pozostał wykop o głębokości ok.6m. i powierzchni równej
obecnego boiska sportowego. W 1896 powstała nieopodal cementownia i z pozostawionego wyrobiska
wożono podobnie jak w Kluczach tylko glinę. By nie
wozić jej na około góry przekopano tunel, który połączył byłą kopalnie z cementownią. Na początku wojny
służył mieszkańcom Jaroszowca jako schron, a później przejęty przez Niemców jako magazyn żywności.
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Tak oto górnictwo zaistniało na naszym terenie,
a górnicy w latach siedemdziesiątych stali się ponownie grupą uprzywilejowaną za sprawą towarzysza
Edwarda Gierka. Cieszyli się szacunkiem, zarabiali dobrze, byli podziwiani i zapraszani na różne uroczysto-

,,łatą”. W dawnych wiekach służył górnikom dla
ochrony kolan przy pracy w kopalni. Obrzęd ,,skoku
przez skórę” ma charakter bardzo podniosły i uroczysty. Ceremonię wręczenia szpad górniczych to tradycja sięgająca średniowiecza. Już wtedy górnicy mieli
prawo noszenia broni białej. Wynikało to z ich godności zawodowej, wszak byli ludźmi wolnymi, a i z prostej przyczyny zagrożenia podczas dalekiej nieraz

Ceremonia wręczenia szpad górniczych
- z biuletynu ZGH Bolesław nr 6/09

"Skok przez skórę" - z biuletynu ZGH Bolesław nr 6/09

ści. Z miejscowości Gminy Klucze i sąsiednich gmin codziennie, na trzy zmiany jeździły pełne autobusy dowożące górników do naszych pobliskich jak i śląskich kopalń, a w ,,Barbórkę”, obowiązkowo w mundurze wszyscy na mszę, a później na uroczysta akademię gdzie
był ,,skok przez skórę’, wręczenie szpad i stopni górniczych.
Ceremoniał ,,skoku przez skórę” zrodził się
w dzisiejszej Bańskiej Szczawnicy, pierwszej w Europie uczelni górniczej. Studenci tej uczelni pochodzący z różnych krajów wnosili tam swoje tradycje i obrzędy. Te przenoszone do innych ośrodków górnictwa
rud i soli, poprzez austryjackie Loeben dotarło w końcu do Polski, do Krakowa, w którym, w 1919r. Naczelnik Państwa marszałek Józef Piłsudzki dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej. Karczma piwna
to potoczna, rozpowszechniona nazwa uroczystego zebrania górników, organizowanego w dniu 4.XII-św. Barbary ich patronki. Dzieje się tak na pamiątkę dawnych zgromadzeń gwarków, poświęconych dokonaniu
obrachunku roku pracy i dzielenia zysków. Takie spotkanie przed wiekami poprzedzał uroczysty pochód górników z kościoła, gdzie uczestniczyli we mszy świętej
dziękczynnej, do kopalnianej cechowni. Tam to przyjmowano też młodych gwarków nazywanych ,,lisami’
lub ,,fuksami” do górniczego stanu. Przyprowadzał
ich przed oblicze starszyzny górniczej, zwanej ,,starymi strzechami” ich mistrz i opiekun- ,,Lis Major”. Skóra, której przeskoczenie i przepasanie nią była nie tylko symbolem przyjęcia do społeczności górniczej, ale
i znakiem nadania młodemu adeptowi wszelkich przywilejów górniczych, to skórzany fartuch zwany też
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i wiodącej przez knieje i bezdroża drogi do kopalni.
Był to najczęściej krótki miecz lub szabla. Współczesne nadawanie szpad górniczych to kontynuacja przywileju nadanego członkom królewskiego Korpusu Górniczego, utworzonego przez Stanisława Staszica. Korpus stanowili studenci i absolwenci założonej przez
niego Akademii Górniczej.
W drugiej części spotkania górnicy bawią się na
tzw. ,,Karczmach Piwnych. Pierwsza z nich została
zorganizowana w ówczesnym Kombinacie GórniczoHutniczym ,,Bolesław’ w Bukownie, dla uczczenia zakończenia budowy kopalni ,,Olkusz” i włączenia jej
do całości zakładu w 1968r. Była pierwszą tego typu
uroczystością w Polsce, zorganizowaną poza murami
Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Jest to
zabawa z chóralnym śpiewem pieśni górniczych i biesiadnych. Śpiewy przeplatają żarty i konkursy. Zarówno śpiew jak i konkursy są elementami rywalizacji,
jaką prowadzą między sobą górnicy, zasiadający
w dwóch tzw. ,,tablicach piwnych”. Tablicom przewodniczą ,,kontrapunkci”. Cała zabawa odbywa się
pod okiem Wysokiego, a w Sprawach Piwnych nigdy
Nieomylnego Prezydium, którym kieruje Prezes. Piwo
pite jest ze specjalnie na tę okazję zakupionych
ozdobnych kufli, są inne każdego roku. Tradycja
Karczm Piwnych szybko rozprzestrzeniła się w kopalniach węgla na Śląsku, w kopalniach soli i miedzi. Nawet wprowadzenie stanu wojennego nie przerwało organizacji Karczm. Górnicy się cieszyli i zarazem dziękowali swej patronce, św. Barbarze, której figurka
znajduje się w centralnym miejscu na każdej kopalni.
Barbara znaczy dosłownie: cudzoziemka. Tradycja chrześcijańska przedstawia ją jako córkę bogatego człowieka, poganina, pochodzenia greckiego. Nazywał się Dioskur. Pochodziła z Nikomedii. Żyła w okresie krwawych prześladowań chrześcijan za panowania
cesarza rzymskiego Maksymiliana (285-306). Ojciec
Barbary, chcąc uchronić córkę przed wpływami chrze-
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ścijan, zamknął ją w wybudowanej przez siebie wieży. Zezwalał tylko na wizyty różnych nauczycieli. Jak
podaje legenda jednym z nich byt lekarz, chrześcijanin, o imieniu Walentiusz, który szerzej zapoznał swoją uczennicę z religią chrześcijan. Barbara w tajemnicy przed rodzicami, przyjęła z rąk swego nauczyciela
chrzest. Wyrzekłszy się dotychczasowych bogów i bogactw ojca postanowiła poświęcić się Chrystusowi, żyjąc w dozgonnej czystości. Jej postawa rozgniewała
nienawidzącego fanatycznie chrześcijan Dioskura, który zakazał córce praktykowania nowej religii, znęcając się nad nią psychicznie i fizycznie. Barbara jednakże nieugięcie trwała w swej wierze. Dręczona przez
ojca, uciekła w końcu do lasu i ukryła się w górskiej
grocie. Tam została zdradzona przez miejscowego pasterza. Ujęta przez służbę ojca została przekazana władzom rzymskim. Została poddana okrutnym torturom,
nie chcąc wyrzec
się swojej wiary,
została ścięta mieczem przez swojego ojca w roku
306. Jak podaje legenda w nocy, poprzedzającą
jej
śmierć, odwiedził
ją
Pan
Jezus,
z
rąk,
którego
przyjęta Komunię
Świętą. W IV lub
VI wieku domniemane relikwie św.
Barbary przeniesiono do Konstantynopola i umieszczono
w świątyni zbudowanej
na
jej
cześć. Według tradycji Kościoła Wschodniego w 1108
r. umieszczono je w Kijowie, gdzie znajdują się do
dnia dzisiejszego. Jednak wg. tradycji pomorskiej relikwie głowy Św. Barbaiy miaty dostać się w ręce księcia pomorskiego Świętopełka, a następnie krzyżaków
i długi czas znajdować się w ziemi chełmińskiej. Naj-

większą popularność zawdzięcza jednak św. Barbara
przeświadczeniu, że jest ona patronką dobrej śmierci. Być może wpłynęło na to tak drastycznie zakończone życie. Uważano, że chroni ona od nagłej i niespodziewanej śmierci oraz że jej wstawiennictwo pozwala zakończyć życie pojednaniem z Bogiem. To przeświadczenie sprawiło z kolei, że św. Barbara stała się
bliska ludziom uprawiającym niebezpieczne zawody,
które narażały na niespodziewaną śmierć. Za swoją
opiekunkę obierali ją: górnicy, marynarze, murarze,
ludwisarze, kowale, więźniowie, artylerzyści i minerzy. Bardzo dobrym przykładem na naszym obszarze
był dynamiczny rozwój kultu tej Świętej od XIII w. na
Śląsku, w kręgu rozwijającego się górnictwa. Nasza
polska tradycja oddaje w opiekę św. Barbarze także
ludzi umierających. Wierzono, że ten, kto w krytycznym momencie życia wzywa jej pomocy, nie umrze
bez sakramentów. Doświadczył tego również św. Stanisław Kostka, gdy w Wiedniu, w domu protestanta Kimberkera leżał złożony ciężką chorobą. Wzywał św. Barbarę, a ona nie odmówiła swemu czcicielowi, który
mógł przyjąć upragnione sakramenty.

Janusz Dziatłowicz
Literatura:
1. Józef Liszka, Elżbieta Świć "ZGH Bolesław - dzieje
wydarzenia ludzie"
2. Marek Nowak - "Króćce w wodę uciekły"
3. Andrzej Feliksik - "Przyroda Jury a eksploatacja
kruszców"
4. Marian Z. Maryszewski - "100 lat Jaroszowca"
5. Marian Z. Maryszewski –"Wspomnienie Stanisława
Walickiego" - rękopis
6. Michał Zacłona – "Historia Klucz"
7. Tadeusz Szczypek, Stanisław Wika - "Pustynia
Błędowska fenomen polskiego krajobrazu."
8. T. Jurek "Słownik historyczno-geograficzny
ziem polskich w średniowieczu"
9. Biuletyn informacyjny ZGH Bolesław nr 6/09r

JERZY ADAMUSZEK - HONOROWY OBYWATEL GMINY KLUCZE
Marzenia, nauka i poznawanie

Jest bardzo prawdopodobne, że to miejsce urodzenia CHECHŁO, obok Pustyni Błędowskiej i w pięknym krajobrazie Jury Krakowsko Częstochowskiej spowodowały w nim pasje poznawania przyrody i świata
z jednoczesną potrzebą sprawdzania się we współżyciu z wymagającą naturą i to w wielu formach jej istnienia, pod każdą szerokością i długością geograficzną. Już w dzieciństwie czyta książki geograficzne,
a dziedziny życia młodzieńczego to sport i malarstwo.
Przemierzył też wzdłuż i wszerz całą Polskę. Nic dziwnego, że studiuje geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już w tym czasie Europa staje się dla Niego
zbyt ciasna, dotarł na razie na Syberię. Gdy w 1980 r.
ukończył studia wyemigrował do Kanady i dość szybko
postarał się przekształcić marzenia podróżnika w rzeczywistość. Najpierw planuje wielkie, unikalne wypra-
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Pan Jerzy Adamuszek

Grudzień 2012

7

wy, oparte na bazie sportowego wyczynu, a później dokładnie poznaje Amerykę północną, swój nowy kontynent. Pracuje na prerii kanadyjskiej jako geodeta, kieruje zespołem opracowującym mapy dla niewidomych
i dorabia przewożąc samochody. Poznaje wszystkie stany USA i prowincje Kanady. W tej ciągłej aktywności
poznaje przyrodę, ludzi i ich życie. Rejestruje fakty
i zdarzenia.

ści ponad 30 przedstawicieli swojej kluczewskiej
i chechelskiej rodziny oraz kolegów i koleżanek. Dyplom wręczyła Mu wójt gminy Klucze Małgorzata Węgrzyn w towarzystwie byłego Przewodniczącego Rady
Gminy Henryka Dziechciewicza oraz członków Zarzą-

Wielkie podróże

Zawsze był obecny w corocznych montrealskich
biegach maratońskich. Na rowerze objechał (2300km)
Góry Skaliste i dojechał do Nowego Jorku, a innym razem przypłynął tu kajakiem. Dwukrotnie objeżdża Meksyk, zwiedza Amerykę Południową i Wyspy Karaibskie.
Od 1989r. przez sześć lat kieruje masową imprezą, którą sam wymyślił - Kajakiem i rowerem dookoła Montrealu (122km), a w 1994r. jako pierwszy obcokrajowiec,
bez oficjalnego zezwolenia objeżdża (1500km) samotnie KUBĘ. Również w 1994r. podróżuje po RPA. Namibii, Zimbabwe, Zambii i Botswanie, a w 1995 r. reprezentuje polską załogę w międzynarodowym rajdzie samochodowym „Aurora Vacation Challenge" (10
000 km).

W Księdze Guinnessa

W tej słynnej KSIĘDZE zarejestrowano już trzy
rekordowe osiągnięcia Pana Jerzego. Pierwsze
w 1986r. po samotnym rajdzie samochodowym przez
obie Ameryki: Montreal - Alaska - Ziemia Ognista - Boliwia, łącznie 40 527 km. Odcinek Alaska - Ziemia Ognista (22 370 km) przejechał w rekordowym czasie - 18
dni, 11 godzin i 45 minut. Drugie osiągnięcie było

od lewej: Pan Jerzy, Jego Mama, córka Dania i brat Longin

du Gminy. Laureat, Jego Mama i Córka Dania otrzymali wiązanki kwiatów, a dodatkowym upominkiem był
obraz olejny – NASTURCJE - namalowany przez naszą
gminną artystkę Panią Annę Bałazy. Pan Jerzy nie był
dłużny i ofiarował również prezent dla władz gminnych oraz swoje książki z dedykacjami dla szczególnie zaprzyjaźnionych osób.

Wyrazy wdzięczności

Gdy już wszystkie honory i prezenty zostały
wręczone, Pan Jerzy podziękował wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do Jego tu spotkania, do tych wszystkich przeżyć. Na wstępie wspomniał, że w okresie ponad 17 lat pobytu na emigracji, aż 15 razy odwiedził rodzinne strony, a zawsze
ciągnęła go tu tęsknota i pamięć minionych czasów.
Obecną wizytę nazwał wizytą wyjątkową, a później
podziękował Radzie i Zarządowi Gminy za ten tytuł
i Pani Wójt Małgorzacie Węgrzyn, z inicjatywy której
to się stało. Były też podziękowania dla pani Haliny
Ladoń, za promowanie Jego działalności i przygotowanie spotkania w ubiegłym roku oraz dla pana Rafała
Jaworskiego za kilka artykułów w prasie lokalnej. Laureat wyraził zadowolenie, że znalazł się w gronie kilku tysięcy Honorowych Obywateli w Polsce.

Dlaczego?

Moment wręczenia dyplomu przez panią Wójt

w 1993r., a dotyczyło odkrycia najdłuższego w świecie
transkontynentalnego połączenia wodnego, biegnącego przez Amerykę Północną z Zatoki Meksykańskiej do
Morza Beauforta (10 682 km). natomiast w 1995r., odkrył, że Montreal jest największym w świecie miastem – wyspą, leżącym pomiędzy rzekami (pow. 252
km2.)

Spotkanie w Urzędzie Gminy

Honorowy Tytuł nadano Panu Jerzemu Adamuszkowi w maju 1998r. ale ze względu na odległość i osobiste zobowiązania w innych „stronach", do nas nie
mógł przyjechać. Przyjechał w lipcu do rodzinnego
domu w Chechle, a 3 sierpnia mógł odwiedzić Klucze.
Dyplom i HONOROWEGO OBYWATELA odebrał w obecno-
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Pan Jerzy Adamuszek sam zadał sobie pytanie: Dlaczego ten tytuł został nadany właśnie jemu? Odpowiadając na to pytanie przyznał, że decydowały o tym lata
spędzone na emigracji. Jednak początek był znacznie
wcześniej, tu - na terenie tej GMINY - stwierdził Pan
Jerzy i zacytował powiedzenie swojego szwagra Mariana Szczerka: "Żaden uniwersytet nie zastąpi dobrze ukończonej szkoły podstawowej", a szwagier wie
co mówi, gdyż Rada Państwa nadała mu niedawno tytuł profesora - dodał Pan Jerzy. Zdaniem Laureata to Szkoła Podstawowa w Chechle dała mu bardzo dobre podstawy edukacyjne, ale kształtowanie charakteru rozpoczyna się i realizuje przede wszystkim w rodzinie. W tym momencie Pan Jerzy wyraził wdzięczność Rodzicom - Mamie Annie i nieżyjącemu Ojcu
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Tadeuszowi. Dziękował za to, że w niełatwych warunkach potrafili zapewnić wszystkim dzieciom godne życie i stworzyli prawdziwie rodzinny dom. Dziękował
też siostrze Małgorzacie, bratu Longinowi i cioci Luci.
Dziękował wszystkim kuzynom, całej rodzinie, wszystkim najbliższym, a wracając jeszcze do lat dziecięcych wspomniał o swoim ministrantowaniu, które nauczyło go systematyczności i punktualności. Nie zapomniał też o koledze Januszu Mędrku, z którym odkrywał tajemniczy dziecięcy świat. „Były to czasy trudne, wymagające dziecięcej samodzielności i zaradności, ale dzięki temu samodzielność i niezależność osiągnąłem szybko..." - dodał Pan Jerzy. Wspomniał również Pan Jerzy swoją polonistkę ze szkoły podstawowej w Chechle - Panią Barbarę Wójcik, której również
wiele zawdzięcza.

Zapewnienie

Laureat obiecał udowodnić, że to wyróżnienie
nie było przypadkowe, że w dalszym ciągu będzie serdecznym ambasadorem Ziemi Kluczewskiej. Powiedział, że w każdej swojej książce podkreśla swoje pochodzenie nie wstydząc się tłumaczyć, że Klucze
gdzie się urodził, to po prostu zwykłe klucze do otwierania, a Chechło pisze się przez dwa „ch" i chechłać
oznaczało kilkaset lat temu - taplać się w błocie.

Moje życie

Bohater spotkania powiedział, że Jego życie na
emigracji od pierwszego dnia nie było standardowe

JERZY ADAMUSZEK

W swobodnej atmosferze

Po części, którą można było nazwać oficjalną,
była swobodna dyskusja, przeplatana przyjacielskimi
rozmowami w większym lub mniejszym gronie. W każdym jednak momencie dostrzegało się pewne zadumanie najbliższej rodziny LAUREATA. Trudno się temu
dziwić, bo przecież to również ich spotkało, chociaż
pośrednie, ale bardzo bliskie wyróżnienie, bo jak powiedział HONOROWY OBYWATEL - to również ONI zapracowali na ten społeczny sukces.

ECHO KLUCZ, Sierpień 1998
Informacje ze spotkania przygotował Bolesław Huras

NA SZLAKU ŚW.

Przyjechałem do Europy na dwa miesiące. Chcę
odwiedzić jeszcze Niemcy i Francję. Zawsze odwiedzam Klucze, oraz Chechło, skąd pochodzę. Z Polski
wyjechałem w 1981r. Mieszkam w Kanadzie, w Montrealu. W 1998r zostałem ,,Honorowym Obywatelem Gminy Klucze” co tym bardziej mnie zachęca do odwiedzin. Jeśli jest to możliwe dzielę się swoimi przeżyciami i wrażeniami z kolejnych podróży. Tak rozpoczął
swoją opowieść Jerzy Adamaszek- z wykształcenia geolog, z zamiłowania podróżnik. Spotkał się z mieszkańcami Klucz w restauracji ,,Opoka” w dniu 30 lipca.
Dziś pragnę opowiedzieć o szlaku pielgrzymkowym
,,Camonic de Compostela” lub ,,Camino de Santiago”. Po polsku to ,,Droga św. Jakuba” - w północnej
Hiszpanii. Jak wiemy św. Jakub (starszy) był uczniem
Chrystusa, a wiara, którą wyznawali pierwsi chrześcijanie polegała też na tym, by pielgrzymowali po świecie i nauczali. Jakub podążył na półwysep iberyjski.
Po pewnym czasie wrócił do Palestyny, gdzie został zamordowany przez heroda Agrypę. W czasach , gdy
świat zalewa fala muzułmańska zarówno w Palestynie
jak i w Europie ciało Jakuba zostaje przewiezione na
teren obecnej Hiszpanii i pochowane w Santiago de
Compostella. W tym miejscu wybudowano katedrę.
Do tego czasu dla chrześcijan były ważne dwa miejsca, gdzie prowadzono pielgrzymi, tj. Rzym i Jerozolima. W X w. francuski biskup po raz pierwszy udał się
w pielgrzymkę z Paryża do właśnie Santiago de Compostella. Tak się rozpoczęło pielgrzymowanie do tego
miejsca. Dziś jest to najbardziej uczęszczany szlak
pielgrzymkowy na świecie. >Camino< po hiszpańsku
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i łatwe... W dalszym ciągu realizuje swoje plany
i wolnymi krokami zmierza do celu, a nie są to kroki
łatwe, bo prawie każdemu emigrantowi nie związanemu z uniwersytetem lub renomowana firmą jest trudno. Pan Jerzy działa tylko na swoją rękę, nie ma szefa ani podwładnych... idzie swoją drogą. Na zakończenie swojego wystąpienia powiedział, że obecna w kraju CÓRKA DANIA, dodaje tej wizycie dodatkową wartość. Dania chodzi do szkoły francuskiej, ale jej
pierwszym językiem jest język angielski. Nie obcy
jest jej oczywiście język polski, doskonale sobie radzi. Dania kilka tygodni temu otrzymała polski paszport i jest oficjalnie polską obywatelką.

JAKUBA

znaczy- droga, >Santiago< święty, >Compo stella<
z łać. pole gwiezdne. Jednak dopiero w 1982r niesamowitego rozgłosu nabrał ,,szlak św. Jakuba” za spra-

Pan Jerzy Adamuszek na spotkaniu w Kluczach
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Szlak św. Jakuba

wą wizyty papieża Jana Pawła II w Santiago de Compostella. Rada Europy przyczyniła się do odbudowy
i obecnego wyglądu tego szlaku. Został ogłoszony
,,Pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym”
w 1987r. i wpisanym na listę światowego dziedzictwa
UNESCO w 1993r. Choć szlak zaczyna się jeszcze we
Francji, to jednak najczęściej uczęszczany i rozpoczynany zaczyna się dopiero po stronie hiszpańskiej. Hiszpania przejęła na siebie organizowanie postojów i hostelli. Są to miejsca gdzie pielgrzym może odpocząć,
przenocować i zjeść za dużo mniejsze pieniądze. Miejsca te są utrzymywane przez gminy. A jak się zaczęła
moja przygoda z pielgrzymowaniem? Otóż W 2008r.
po przepłynięciu Polski Wisłą do Babiej Góry do Bałtyku znalazłem się u znajomych w Częstochowie i tam
po raz pierwszy dołączyłem do pielgrzymki przemyskiej. Chyba zaraziłem się pielgrzymowaniem bo rok
później poszedłem z pielgrzymką z Białegostoku do
Wilna, 300 km przez Białoruś. W 2010r. postanowiłem
stanąć na ,,szlaku św. Jakuba”. Celowo nie zapoznawałem się z przewodnikami. Chciałem iść w ciemno, zobaczyć co mnie spotka. Zaopatrzyłem się tylko w śpiwór i dobre, wygodne buty. Wchodząc na szlak dostajemy przepustkę, niejako paszport (kosztuje 2 EU) który
umożliwia na szlaku
skorzystanie z tych
hostelli (schronisk),
gdzie mamy ciepłą
wodę, można przygotować posiłek i odpocząć za minimalną
cenę 4-5 EU, oraz
wykaz
wszystkich
miejsc postojowych.
Rzeczy, które są nam
Symbol szlaku św. Jakuba
potrzebne w podróży
pakujemy do plecaka i nosimy na plecach, również
i wyżywienie oraz wodę. Zaplanowałem sobie, że jednego dnia przejdę 30 km, drugiego 35 km itd., by dopasować mój marsz do istniejących miejsc postojowych, owych hostelli. Ciekawe jest to , że wiele
z tych hostelli funkcjonuje w zaadaptowanych do
tego celu starych kościółkach o wielu set letniej historii, które już nie pełnią funkcji liturgicznych. Tam ludzie przyjeżdżają z niemal całego świata. Najwięcej
jest Niemców, Francuzów, Anglików, Amerykanów. Nawet są i Brazylijczycy, Koreańczycy czy Australijczycy.
Ostatnimi czasy również coraz więcej można spotkać
Polaków. Dla nas pielgrzymka oznacza drogę przebytą
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o charakterze głęboko religijnym. Tam jest to traktowane bardziej jako forma turystyki pieszej. Ludzie
tam napotkani niejednokrotnie są wyznawcami innych religii lub w ogóle niewierzący. Zwłaszcza w Europie zachodniej jest to postrzegane jako modna,
atrakcyjna forma spędzenia wolnego czasu, urlopu.
Zwłaszcza popularna wśród Niemców będących na
emeryturze. ,, Droga św. Jakuba” jest oznaczona na
znakach, słupkach przydrożnych muszelką lub żółtą
strzałką. Aby pielgrzymka była uznana należy przejść
ostatnie 150km. Potwierdzeniem tego mogą być pieczątki zbierane z poszczególnych schronisk. Cały zaś
szlak pielgrzymkowy liczy 780km. W 2010 roku z St
Jean Pied de Port, które jest jego początkiem, wyruszyło w ponad 36000 pielgrzymów. Jego trasa poza
początkowymi kilkunastoma kilometrami w Pirenejach Francuskich, przebiega przez terytorium Hiszpanii, obszary czterech podstawowych jednostek administracyjnych - wspólnot autonomicznych: pięknej Navarry, urzekającej La Rioja, sentymentalnej KastyliiLeon oraz niezwykłej Galicji. Navarra i La Rioja to
część etnicznej krainy Basków, jednego z najstarszych ludów Europy. Cała moja pielgrzymka trwała 24
dni i przechodziłem ok. 35km dziennie. Na każdym
kroku napotykamy się tam na stare zabudowania,
krzyże, kapliczki i figury świętych, które mają po kilka set lat. Idzie się, zwłaszcza na początku, wąskimi,
skalistymi drogami, przez miasteczka, gdzie jest bardzo mało mieszkańców. Wydaje się, jakby tam nikt
nie mieszkał. Ale ci co pozostali są bardzo mili
i uprzejmi. Pomagają wędrującym.
Przygotowując się do tej podróży pomyślałemjak się ubrać? Ale przecież to Hiszpania, na pewno będzie ciepło, więc zabrałem lżejsze ubranie, krótkie
spodnie, koszulki. Okazało się, że ciepło było tylko
przez pierwsze dwa dni. Potem deszcz, zimno, a na
przestrzeni tych dwudziestu czterech dni cztery razy
padał śnieg. To był maj, jak się później dowiedziałem, najzimniejszy maj od niepamiętnych czasów
w płn. Hiszpanii. Gdy dotarłem do schroniska byłem
przeszczęśliwy. Wysuszyłem się, a gorąca herbata
,,uratowała mi życie”. Idąc dalej mijałem wielkie
pola zasadzone winogronami, wielkie sady i ludzi tam
pracujących, którzy nawet nie zwracają na mnie uwagi, gdyż ludzi z plecakiem idzie tam dzień w dzień
dziesiątki, jak nie setki.

Katedra w Santiago de Compostela - ostateczny cel pielgrzymów
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Pielgrzymować tam można w zasadzie cały rok,
jednak właściwy sezon jest od marca do października.
Zaleca się by iść ok. 25km na dzień, by się zbytnio nie
spieszyć, odpocząć, coś zobaczyć, zrobić konieczne zakupy na następny dzień. W mieście Leon spotkałem Polaka, który objechał Europę rowerem. Przejechał ponoć 200 tyś. km . Po wielu trudach, pełny wrażeń dotarłem da Santiago De Compostella. Oczywiście zwiedziłem ogromną katedrę, którą odwiedził również
nasz papież- Jan Paweł II. Na placu przed katedrą spotkałem parę Polaków z pod Częstochowy. Ona miała
64 lata, on 67. Marzyli by przejść szlak św. Jakuba.
Opowiedzieli mi jak się tu znaleźli po raz pierwszy
w 2009r. Gdy ona przeszła na emeryturę spakowali
swoje rzeczy na stary rower, który on prowadził i tak

szli przez Polskę, Niemcy, Francję aż do Hiszpanii. Zajęło im to sto dni. Zatrzymali się w polskim schronisku, pod szyldem Unii Europejskiej, który jest prowadzony przez kś. Romana Wcisłę. On ich tam zatrzymał
przez cztery miesiące jako wolontariuszy, mimo że
nie znali żadnego języka, może trochę rosyjski, bo go
dawniej w Polsce uczono. Również i ja się u kś. Romana zatrzymałem przez dwa dni. W ten oto sposób dotarłem do kresu mej podróży.
Pozostały niezapomniane przeżycia, trochę nowych
znajomych i ok. ośmiuset zdjęć, które właśnie obejrzeliśmy. Zachęcam do podejmowania takich wyzwań. Dla samego siebie, dla zdrowia. Czy to będzie
ten, czy inny szlak, nie jest to aż tak istotne.

Książki: ,,Wyrachowane szaleństwo”, ,,Kuba to nie tylko Varadero” i ,,Słonie na olejno” są dostępne w
naszej bibliotece. O autorze więcej na stronie internetowej- ,,Są wśród nas”.
Zanotował Janusz Dziatłowicz

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE W KLUCZACH
Myśl powołania koła PTTK w Kluczach zrodziła
się w 2009r. wśród studentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Jednak pierwsze spotkania, wycieczki, rajdy
miały miejsce już w 2008r. z chwilą pojawienia się na
uniwersytecie pana Zbigniewa Czapnika z Jaroszowca
zapalonego turysty, działającego od dawna w PTTK Olkusz. W tym też roku zorganizowaliśmy sześć wycieczek. Pan Zbigniew poprowadził nas ścieżką dydaktyczną na Górę Stołową i do Złotego Potoku. Byliśmy również w Leśniowie, na Pazurku i na zamku w Bydlinie.
Rozpoczęliśmy nasze wędrówki nie będąc jeszcze formalnie kołem PTTK. Tak się nam to spodobało, że postanowiliśmy, jako studenci UTW powołać Koło PTTKKlucze.
Należało w tym celu zebrać grupę chętnych- 15
osób, i zwołać zebranie. Udało się nam to w nowym
roku akademickim, dokładnie w grudniu. W tym celu
zostało zwołane zebranie wyborcze, w którym uczestniczyło 17 osób, a wiec miało moc prawną. Został wybrany zarząd i komisja rewizyjna. Do pięcioosobowego zarządu weszły: Małgorzata Kocjan jako prezes, Elżbieta Kulawik- z-ca, Bogumiła Mucha- sekretarz. Skarbnikiem została pani Cybulska Alina, lecz po roku zrezygnowała z tej funkcji i obecnie pełni ją pani Barbara
Łaksa, a Anna Kocjan jest członkiem zarządu. Natomiast w skład komisji rewizyjnej weszły panie: Halina
Kijas- przew., Imielska Stanisława- sekretarz i Zofia Romańczyk- członek komisji. Początki są zawsze trudne. Nie mieliśmy swojego lokalu. Pierwsze zebrania odbywały się w różnych miejscach. Dopiero ówczesna
pani wójt, Małgorzata Węgrzyn, pomogła nam w tej
sprawie, użyczając nam salę konferencyjną UG raz

Klucz do Wspomnień

Uczestnicy III Rajdu Nordic Walking po Pustyni Błędowskiej,
Klucze 8.09.2012

w miesiącu na nasze zebrania. W styczniu 2010r. udało nam się pozyskać pomieszczenie magazynowe w naszej szkole podstawowej. Własnymi siłami zdołaliśmy
tą salę posprzątać, odmalować i przystosować do naszych potrzeb. Wreszcie 7.03.2011r nastąpiło uroczyste otwarcie lokalu pod nazwą ,, Koło PTTK w Kluczach”. Dziś na ścianach wiszą dyplomy za osiągnięcia i uczestnictwo naszego koła w różnych imprezach,
a w gablotach pamiątkowe zdjęcia. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Gminy o pomoc w dofinansowaniu naszego koła i jego działalności. Uznaliśmy, że będą to
,,kije”, czyli ,,Nordic Walking”. Będzie to promocja
aktywnego spędzenia wolnego czasu i zdrowego trybu
życia. Urząd Gminy przyznał nam dofinansowanie i kupiliśmy 20 kompletów kijów. Pierwszym naszym
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instruktorem ,,nordic walking” został pan Grzegorz Kaliś- nauczyciel wychowania fizycznego. To on nas
,,uczył chodzić”. W lipcu 2010r. dowiedzieliśmy się,
że w Chełmku k/Oświęcimia, tamtejszy Miejski Ośrodek Kultury i Sportu organizuje ,,II Zlot Nordic Walking”. Trasa miała przebiegać wokół zbiornika wodnego ,,Dziećkowice”. Więc pojechaliśmy, by spróbować
sił. Było nas 10 osób. Trasa miała 20 km i jak się okazało nie była taka trudna dla członków naszego koła.
Tam dopiero zobaczyliśmy, jaka może być miła atmosfera i wspaniali ludzie chcący coś robić. Opowiedzieliśmy im o naszej gminie, jej urokach, pięknych terenach i szlakach do uprawianiu Nordic Walking. Zaprosiliśmy ich na nas na ,,I Rajd Pustynny”, który odbył się
19.IX.2010r W tym samym roku uczestniczyliśmy również w ,,Rajdzie Jaskiniowców” do Smolenia, ,,Rajdzie Hardego” na Maniakówkę, odwiedziliśmy zamek
Rabsztyn i zorganizowaliśmy 23 marsze ,,Nordic Walking” po okolicznych szlakach.” Staramy się być aktywni ruchowo. Piesze wycieczki wąskimi ścieżkami mają
swój urok zwłaszcza jesienią. W październiku braliśmy udział w imprezie pod nazwą: ,,Rajd po Puszczy
Dulowskiej”. Ponad to zorganizowaliśmy wycieczki autokarowe do Ojcowa, Częstochowy, Wrocławia i Wieliczki. Nasze koło PTTK się rozwija, przybywa członków oraz liczba organizowanych imprez.
Następy rok naszej działalności to nowe wycieczki, rajdy, zloty. W kwietniu otwarliśmy nowy sezon
marszem NW na trasie Klucze- Jaroszowiec- Pazurek,
w którym uczestniczyło 29 osób. Nie mieliśmy miesiąca, w którym by się coś nie działo. Wymieńmy choć
niektóre. W maju- NW Chechło- Młyny- Skałbania, czerwiec- ,,Rajd Jaskiniowców Domaniewice- Smoleń, lipiec- Kobylica, potem Włodowice- Góra Zborów- Bobolice- Mirów. 17.09.2011r nasz ,,II Rajd Pustynny”
a w październiku- Stoki Kwaśniowskie. W listopadzie

NORDIC WALKING Pochodzę
z
Ujkowa
Nowego.
Szkołę
podstawową skończyłem w Bolesławiu, a następnie
Technikum Mechaniczne w Olkuszu na ul. Górniczej.
Tam to ówczesny mój nauczyciel WF- Jan Kapita
zainteresował mnie lekką atletyką, widząc, że mam
dobre warunki fizyczne. Trafiłem więc do sekcji
lekkiej atletyki w LZS Olkusz gdzie trenerem był
wtedy pan Janusz Mentlewicz. Pod jego kierunkiem,
już w szkole średniej byłem
w-ce mistrzem
województwa w trójskoku i piąty w skoku w dal. Już
wtedy chciano bym trenował w Krakowie. Jednak
dopiero po skończeniu technikum, gdy poszedłem do
wojska, zacząłem trenować w ,,Wawelu Kraków”. Był
to wojskowy klub sportowy. Trenowałem trójskok lecz
kontuzja przerwała wszystko. Będąc czynnym
zawodnikiem po kontuzji mogłem iść na AWF, gdzie
zrobiłem uprawnienia trenerskie na wszystkie
dyscypliny lekkoatletyczne.
W 1977r.wróciłem do
Olkusza, do ,,KS Olkusz” przy OFNE na Czarnej Górze,
sekcji lekkiej atletyki prowadzonej przez p.
Kazimierza Chechelskiego. On trenował tylko
biegaczy,
a
ja
konkurencje
techniczne.
Współpracowaliśmy ok. półtora roku jednocześnie
pracują w OFNE. Przechodząc na wcześniejszą
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ponownie odwiedziliśmy MOK Chełmek na ich szlaku
NW. Wzięliśmy udział w uroczystości- ,,100- lat PTTK
Olkusz” , bo należy pamiętać, że PTTK Olkusz jest
najstarszą organizacją turystyczną w Polsce. Początki
turystyki w Polsce związane są z osobą Aleksandra Janowskiego i zamkiem w Ogrodzieńcu. To właśnie on
wspomina, jak w 1885r dotarł do Ogrodzieńca późną
nocą. Zerwała się potężna burza. Od huku piorunów
drżały historyczne mury. Z zachwytem stojąc przed
bramą wjazdową do zamku patrzyłem jak w blasku
błyskawic wynurzają się z ciemności wspaniałe ostańce, wieże i potężne ruiny. Wtedy to jak twierdzi Janowski: skrystalizowała się myśl o powołaniu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Ruiny zamku ogrodzienieckiego stały się symbolem nowej organizacji.
Miliony Polaków swojego kraju nie zna, a powinno
kraj znać, by tym goręcej go kochać. Kochać i szanować. Towarzystwo powstało w 1906r. i istniało do
17.XII.1950r. kiedy to w nowych warunkach politycznych zostało połączone z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim tworząc Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze.
Olkuski oddział PTTK powstał w 1911r., a jego
pierwszym prezesem został Antoni Minkiewicz. Obecnie funkcję tą piastuje pani Barbara Stanek-Wróbel.
Kluczewskie koło jest jego oddziałem i liczy 37 członków. Działalność Koła PTTK Klucze została zauważona
przez władze wojewódzkie, czego dowodem jest dyplom dla pani prezes Małgorzaty Kocjan wręczony
25.II.2012r przez marszałka województwa małopolskiego pana Marka Sowę ,, za wkład w rozwój i promocję turystyki w naszym regionie”.

Zarząd Koła PTTK Klucze

SPORT DLA CIEBIE
emeryturę
zająłem
się
stolarstwem,
jednak
zamiłowanie do biegania gdzieś we wnętrz pozostało.
Córka w 2005r. przywiozła mi na święta malutkiego
psa, dobermana, U rodziców na Ujkowie, a później w
Kluczach, zawsze w domu był pies. . Dobermany
mają to do siebie, że same sobie wybierają osobę,
którą będą słuchać. Dodatkowo, muszą się wybiegać.
I zacząłem z nim chodzić po okolicznych lasach i
pustyni. Świetnie poznałem okoliczne tereny,

Henryk Poczęsny, Klucze - Czubatka
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wszystkie ścieżki. To się mojemu psu chyba spodobało, bo teraz nie mam z nim problemów. Jest niesamowicie czujny. To on zaprowadził mnie na osadniki za fabryką, gdzie były dwa łosie o wielkich porożach, chyba z półtora metra. Na rozlewiskach wytropił szarą
czaplę. I tak się zaczęła moja pasja chodzenia. Od sześciu lat budzi mnie ok. 6:00 idziemy na spacer, coraz
to dale i dalej. Gdy powstało koło PTTK w Kluczach,
zostałem jego członkiem. Wiedziałem wcześniej, że
Nordic Walking to świetny sposób na zdrowie i zaczęliśmy chodzić. Spodobało mi się. Przecież to taka dyscyplina sportu, którą może uprawiać każdy. W trakcie
marszu angażowanych jest ok. 600 mięśni co stanowi
90% całego układu mięśniowego człowieka i pozwala
spalić 400 cal./godz. Czyż nie oto chodzi w zdrowym
organizmie? Taki marsz, oprócz tego co powiedziałem
wcześniej, odciąża stawy kończyn dolnych i kręgosłupa, aż o 5 kg na każdy krok. W przeliczeniu na godzinę marszu daje to wynik 28 ton po płaskim terenie
i 35 ton w górach. Ponadto buduje gorset mięśniowy
wokół kręgosłupa, kształtuje sylwetkę, wzmacnia serce, układ krążenia, płuca. Wspomniane 90% mięśni zaangażowanych podczas treningu to przede wszystkim
mięśnie grzbietu, obły, czworoboczny, piersiowy, kolcowo-żebrowy, łopatki, brzucha, naramienny. Również
mięśnie przedramienia. dłoni, ud, łydek i stóp.
A więc to doskonały sposób w walce ze schorzeniami
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stawów, kolan, z przemianą materii i reumatyzmem.
U najmłodszych pozwala kształtować właściwą postawę ciała, a dla osób z nadwagą pozwala ,,spalić”
tkankę tłuszczową. Podczas marszu tętno wzrasta
ok.15% na min. Dzięki temu utrzymuje układ krążenia, oraz serce w dobrej kondycji. Zagłębiając się
w ten temat należy zauważyć, że już wstępne badania wskazują na celowość wdrażania marszu NW do
programów rehabilitacji kardiologicznej czy psychoruchowej. Cóż więcej dodać. Poszedłem do szkoły instruktorów Nordic Walking we Wrocławiu i zrobiłem
certyfikat instruktorski. Organizacyjnie NW prowadzony jest przez Koło PTTK Klucze. Oni organizują spotkania, zloty, rajdy. Ja ustalam trasę, jej trudność
i długość w zależności od możliwości uczestników.
Trzeba wiedzieć, że przed każdym marszem należy zastosować rozgrzewkę, ponieważ różni są ludzie pod
względem zdrowotnym. Sam marsz nie może być krótszy niż 40 min., ponieważ dopiero wtedy najefektywniej pracują nasze mięśnie i przynosi to właściwy
efekt. Obecnie prowadzę dwie grupy w Kluczach i jedną w Olkuszu. Najdłuższą trasą przeszliśmy 25 km.
Zaczęliśmy k/ kapliczki AK za Huciskiem, następnie
przez Krzywopłoty, Bydlin, Golczowice, Jaroszowiec,
tunelem pod torami przez Januszkową Górę i do
Rabsztyna, gdzie było zakończenie. Trzeba przyznać,
że trasy u nas są dobrze oznakowane, bezpieczne
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i piękne. Tylko, żeby to zobaczyć trzeba wyjść
z domu. Nie powinno się chodzić po twardym podłożu, asfalcie. Najlepiej po naturalnej nawierzchni, trawie, piachu. Kijki muszą być dostosowane oczywiście
do wzrostu, czyli 0.68 X wzrost. Wystarczy ,,kliknąć”
w komputer, by dowiedzieć się, że ,,Nordic Walking”
to niezwykle elastyczna forma ruchu znana od dawna,
bo już w latach 20-tych XX w. W roli pionierów są fińscy narciarze biegowi, którzy w sezonie letnim, chcąc
przygotować się do startów zimowych, bardzo intensywnie biegali i maszerowali z kijami. Sześćdziesiąt
lat później (1988r), Tom Rutlin (USA) opracował technikę marszu z kijami, którą wtedy nazwał ,,Ekserstriding”. Nazwa ,,Nordic Walking” pojawiła się dopiero
w 1997r., a wraz z nią nowe kijki produkowane przez
firmę ,,EXEL”, w której zastosowano specjalny rodzaj
paska, pozwalający na daleki wymach ramion do tyłu
z jednoczesnym otwarciem dłoni. Firma ta powołała
następnie stowarzyszenie INWA i opracowała system
szkoleń instruktorów. W Polsce instruktorzy NW rozpoczęli działalność od 2003r.
Gdy już będziemy umieli chodzić, to możemy uczestniczyć w takiej turystycznej zabawie, która polega na
tworzeniu atrakcji turystyczno-edukacyjnych w formie poszukiwania skarbów. Nazywa się to ,,QUESTING”. Taki questing miał miejsce w Jaroszowcu
22.VI.2012r. Był organizowany przez fundację
,,MiLA”. To amerykańska fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych. Powstała z myślą o aktywnych ludziach, którzy
uczestniczą w rozwoju swoich regionów, chcą odkryć

wartości miejsc w których żyją. Są to entuzjaści, a zarazem profesjonaliści,
którzy
posiadają
wiedzę,
umiejętności i praktyczne doświadczenia
współpracy z regionami w Polsce i na świecie. Brałem w tym
udział i dopiero teraz
dostrzegam jak ludzie
mogą być pełni entuzjazmu choć przez
dzień lub dwa. Z daleka od codziennych
trosk cywilizacyjnych.
Zamiast siedzieć przed TV czy komputerem, wyjdźmy
z domu. Mamy gdzie chodzić. Niedawno, bo w majowy weekend prowadziłem grupę 65 osób internautów
z czatów tematycznych przybyłych do Olkusza. Byli to
ludzie m.in. z Poznania, Szczecina, Kołobrzegu, Zielonej Góry, Warszawy, Rzeszowa, a także z Anglii i Irlandii. Zwiedzali wiele miejsc. Byli np. z ks. Krzysztofem
Paskiem w Czernej. Uczestniczyli też w marszu NW
po Pustyni Błędowskiej, a zakończenie miało miejsce
na stawach rybackich w Kluczach. Przyjechali z daleka. Im się chciało. A nam?
Henryk Poczęsny

PAMIĘCI PETERA WESTENA
W "Batorówce" zostało zorganizowane spotkanie przez grupę osób, których pamięć o ludziach na zawsze związanych z Olkuszem jest ciągle żywa. Ludzie
ci, pasjonaci, potomkowie wielu szacownych rodów,
chcą by nie zapomnieć o ludziach dzięki którym Olkusz jest miastem ciągle się rozwijającym, kolorowym, a zarazem nie zapominającym o swoich starych
dziejach. Dziś, z perspektywy ponad stu lat trudno sobie wyobrazić co by było w Olkuszu, jak by wyglądał,
ilu ludzi by tu mieszkało, gdyby nie Peter Westen.
Tymi słowami rozpoczął spotkanie w siedzibie olkuskiego oddz. PTTK pan Adam Przewięźlikowski, były prezes zarządu OFNE ,,Emalia” SA. Inicjatorami zwołania
tego zebrania byli panowie: Eugeniusz Foryś i Mieczysław Karwiński. Wyszli oni z inicjatywą upamiętnienia
w jakiś sposób osoby Petera Westena. Pan Karwiński
jest opiekunem starego cmentarza w Olkuszu przy ul
Kazimierza Wielkiego. Forma upamiętnienia może być
różna. Może pomnik, popiersie, tablica. Pani Anna
Brandegger- Miśków zaproponowała, by odlać np.
z brązu garnek, a właściwie czajnik. Bo czajnik jest
symbolem tej firmy, symbolem znanym na całym świecie. Na nim okolicznościowa tablica. Ustawić go
gdzieś w mieście, tam gdzie chodzą młodzi ludzie, turyści, by pamiętali, że był taki człowiek, któremu zawdzięczamy bardzo dużo. Pan Olgierd Dziechciarz zaproponował zrobienie stałej ekspozycji ze starych maszyn, które kiedyś funkcjonowały w fabryce Westena,
może przy ul. Długiej, gdzie będzie budowany park rekreacyjno- krajobrazowy i będą wystawione stare ma-
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szyny górnicze. Można to połączyć.. Pani prezes olkuskiego PTTK Barbara Wróbel zaproponowała dołączyć
do tej ekspozycji miniatury garnków i innych naczyń
produkowanych przez Westena. Inna propozycja to
popiersie Petera Westena z tablicą pamiątkową na
starym cmentarzu w Olkuszu, zaproponował pan Mieczysław Karwiński. Pan Krzysztof Goc zadeklarował
zbadanie archiwów. Pan Adam Przewięźlikowski zaproponował nadanie jego imieniem jednej z przyfabrycznych uliczek. W skrócie też wspomniał o historii fabryki:

Fabryka Westena w Olkuszu. Początek XX w. Na pierwszym planie stary biurowiec i neogotycki budynek wydziału elektrycznego

Grudzień 2012

Klucz do Wspomnień

,,Trzeba nam wiedzieć, że Olkusz w przededniu I wojny światowej liczył ok. 7 tyś mieszkańców. Westen zdawał sobie sprawę z dobrej lokalizacji miasta i istniejącej już linii kolejowej, którą to mógł wozić swoje wyroby. Jak podają źródła historyczne, władze carskie
zarejestrowały fabrykę 6.VII.1907r po nazwą : Aukcyjne Towarzystwo Olkuskie Tłoczonych i Emaliowanych
Wyrobów ,,Westen”, a rok później Peter Westen
i Otto Dulla zakładają fabrykę w Wolbromiu pod nazwą Olkuskie Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Żelazno
-Metalowego w Olkuszu, oddział w Wolbromiu.
W 1912r. przekształciła się w samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Wolbrom - Fabryka Wyrobów Gumowych Spółka Akcyjna w Wolbromiu. Zachował się film
dokumentalny z lat dwudziestych na którym widzimy
Westena jako mocno zbudowanego, wysokiego mężczyznę w średnim wieku, z okazałym wąsem. W interesach był ponoć bardzo twardy, lecz przez robotników
był chwalony.
Wspaniały wykład z historii fabryki wygłosił pan
Mieczysław Miska- jak sam powiedział- chyba najstarszy uczestnik tego zebrania- jako dziecko sam osobiście widział Petera Westena, który przechadzał się nieraz po placu fabrycznym, gdzie bawiły się dzieci. Oto
jak on to wspomina:,, Ja urodziłem się w Olkuszu na
terenie fabryki. Westen budując fabrykę budował również mieszkania, rozumiejąc, że przecież ci pracownicy gdzieś muszą mieszkać. Najpierw wybudował stary
plac, później nowy. Ja dzisiaj mógłbym wymienić
wszystkich mieszkańców zamieszkujących oba place.
54 rodziny mieszkało na nowym placu, 36 na starym.
Gdy Westen miał przyjechać to było głośno o tym na
fabryce. Po niego wyjeżdżał kierowca- Pawelski na
dworzec do Trzebini. Myśmy mieszkali na placu fabrycznym. W tych czasach ludzie mieszkali w różnych
warunkach, w suterenach, na strychach. Mieszkania
przy tych placach były już, jak na owe czasy, nowoczesne. Były jedno i dwu pokojowe. Przed każdym wejściem był mały ogródek. Była też świetlica, w której
były przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych, boisko do
siatkówki a zimą lodowisko, które to robiła straż pożarna wylewając odpowiednią ilość wody. Zimy wtedy
były mroźne i te lodowiska trzymały się długo. Długa
zima to problem dla małych dzieci, które musiały iść
do szkoły, zwłaszcza dla tych pierwszoklasistów. Szkoła nr1 powstała w 1927r., ale była daleko w miescie.
Wiec co zrobił Westen. Wybudował małą szkołę dwuklasową na starym placu, dla tych maluchów. Uczyła
tam pani Jasińska. Dopiero od III kl. chodziliśmy do
szkoły do miasta. Na placu tym znajdował się magiel,
piekarnia do której fabryka dostarczała drzewo. Można było trzymać przed domem klatkę z królikami czy
z kozami. Na placu fabrycznym stoi pomnik Józefa Piłsudzkiego lecz nie powstał ze składek społeczeństwa
olkuskiego. Na placu fabrycznym mieszkał pan Kotowicz- kierownik, legionista, I to właśnie z jego inicjatywy powstał ten pomnik. I powstał nie po śmierci, lecz
jeszcze za życia naczelnika. 12.V.1935r, gdy zmarł Józef Piłsudzki, to już wtedy odbywały się uroczystości
żałobne pod tym pomnikiem.
Pomnik powstał w 1934r. Ja te czasy doskonale
pamiętam bo chodziłem codziennie koło niego do szkoły. Widziałem jak go budowano i z czego, jak go Niem-
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Peter Westen

cy burzyli. Został zrobiony z betonu, a wewnątrz znajdują się kule granitowe z bębnów emaliowych, gdy
były już zużyte. Pięknie go ogrodzono, płotek i łańcuchy. W święta wielkanocne, trzeba było iść tak daleko
do kościoła, do święcenia. Wtedy Westen pożyczał
bryczki, przywożono księdza i w świetlicy święcono
pokarmy. Żaden mieszkaniec placu fabrycznego nie
płacił za mieszkanie, nie płacił za energię elektryczną i nie płacił też za wodę. Grubsze remonty były
przeprowadzane na koszt fabryki. Nawet jak trzeba
było pomalować mieszkanie, pomagała fabryka. Jak
się żarówka spaliła to się dostawało nową. A żeby nie
wykręcać ich potajemnie i nie sprzedawać, Westen
wymyślił tak, że na każdej żarówce było napisane:
Skradziono w fabryce Westen. Ludzie, pracownicy,
Westena lubili i szanowali. Ja go widziałem może trzy
czy cztery razy. On jak przyjeżdżał wkładał ubranie
robocze i szedł na zakład. Zajrzał w każdą dziurę.
Nawet pracownik pracujący przy prasie czy przy innej
maszynie nie wiedział, że za jego plecami stoi właściciel tego zakładu. Produkowano nie tylko garnki. Również pojemniki ocynkowane, nawet maszynki do kręcenia lodów. Nie było roku, żeby fabryka nie wprowadziła na rynek jakieś jeden czy dwa nowe artykuły.
Każdy pracownik co roku otrzymywał 10kg garnków
i to nie takie jakie chciała fabryka, lecz jakie sobie
życzył pracownik. Westen otworzył przy fabryce sklep
i piekarnie. Po co to? Ano po to, by ludzie wychodząc
z pracy nie lecieli daleko do miasta, lecz mieli blisko
kupić artykuły pierwszej potrzeby. Dla ludzi którzy
mieli daleko do fabryki, z Witeradowa, Osieka czy ze
Starczynowa Westen sprowadził z fabryki ŁUCZNIK
z Radomia rowery. Dał im, a pracownikom potrącano
to w ratach z listy płac. Raz pamiętam, że sprowadził
sery szwajcarskie. On nie wywoził pieniędzy za granicę, on inwestował tu , u nas w kraju, w Olkuszu. Inwestował też na Ukrainie, w Rostowie, gdzie kilku
pracowników było tam wysłanych. Zdarzały się wypadki, jak wszędzie. Gdy pracownikowi maszyna urwała
rękę to dostał takie odszkodowanie, że mógł wybudować dom. Wyróżniających się pracowników obdarowywał działkami budowlanymi, by mogli sami sobie postawić dom. Była też duża orkiestra fabryczna. Wtedy
wszyscy byliśmy sobie równi. W mieszkaniach przy
placu fabrycznym mieszkali wtedy pracownicy laboratorium, kotłowni, strażacy, członkowie orkiestry i ja
tam mieszkałem. I my, mieszkańcy placu fabrycznego, a zostało nas sześć osób: Ja, pan Fronczek,

Grudzień 2012

15

Pietrzyk, Krzykawski Mieczysław, Kazimierz i Alina,
wspominamy te czasy bardzo dobrze. Na tym placu
mieszkali i tacy, którzy pracowali w biurze, ale na
przykład, w śród dzieci nie było widać różnicy, że ten
synem kierownika, a ten robotnika. Wszyscy byliśmy
jednacy. Razem chodziliśmy do szkoły, były klasy po
czterdzieści dzieci, ale była tam zawsze dyscyplina
i szacunek dla nauczyciela. Przed wojną było na terenie fabryki jego popiersie. Po wojnie to popiersie zburzono. Dziś w tym miejscu znajduje się tablica poświecona osobie pana Majcherka, który zginął podczas
strajku. Na terenie fabryki była willa w której mieszkali dyrektorzy fabryki, obok kort tenisowy, kręgielnia
i kino. Na kręgielni był zamocowany samolot RWD-6
o naturalnych wymiarach, odmalowany, a jego śmigło
poruszało się za pomocą silnika elektrycznego. Bardzo
mile wspominam Westena. Należy upamiętnić jego osobę i zaznaczyć jaki wkład wniósł w rozwój Olkusza. Należy o tym opowiadać naszym dzieciom. I to tyle
o czym chciałem powiedzieć”- zakończył pan Mieczysław Miska.
Następnie głos zabrał Eugeniusz Foryś, pamiętający czasy prosperity fabryki Westena. Powiedział
tak: ,, Będąc dzieckiem, mając ok. 7 lat mieszkałem
na Czarnej Górze. Był rok 1937 gdy chodziłem do szkoły utworzonej przez Westena. Dziś, z perspektywy siedemdziesięciu lat wspominam tą szkołę super. Do szkoły chodziło się boso, nieraz już od kwietnia aż do września, czy nawet października. Szkoła przy fabryce miała wtedy cztery klasy i mieściła się przy placu nr 2.
Chodziły tam również dzieci z Czarnej Góry. Wokół
tej szkoły były mieszkanka dla ludzi miejscowych, pracujących na fabryce. Ale jakie to były mieszkanka.
Mimo, że malutkie, skromniutkie, ale własne. Przed domem mały ogródek, pod ścianą skrzynia na węgiel, który był rozwożony końmi Westena na jesień. Gdy miałem iść do trzeciej klasy wybuchła wojna. Obok nas
mieszkała kierowniczka tej szkoły, wspomniana już
wcześniej- pani Jasińska. Po wojnie mieszkała koło stacji kolejowej. Pamiętam jak spacerowała dzisiejszą
ul. Kazimierza Wielkiego. Szkoła ta przy fabryce była
parterowa, podłogi drewniane, wysmarowane takim
czarnym olejem podłogowym dla jej konserwacji. Proszę sobie wyobrazić jak wyglądały nasze stopy. Wiecznie czarne, poobijane o wystające dyski, gwoździe
a przed szkołą kamienie. Gdy przychodziło się do
domu mama od razu grzała wodę i do mycia. Nas

WSPOMNIENIE

O

zanotował Janusz Dziatłowicz

MARIANIE ZYGMUNCIE MARYSZEWSKIM

Urodził się 8.XII.1935r
w Jaroszowcu, którego
był mieszkańcem do końca swego życia. Ukończył
w Olkuszu Liceum Ogólnokształcące, a następnie
Państwową Szkołę Techniczną- wydział Technologii Szkła w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wyższą
Szkołę Ekonomiczną w Krakowie. W latach 19611989 pracował nieprzerwa-
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w domu było siedmioro to miał kto siedzieć wokół tej
miednicy. Jak nie umylibyśmy się to nie było kolacji,
a jak nie było kolacji nie było spania. Samego Westena nigdy jednak nie widziałem, gdyż jak wiem zmarł
w 1936r na Węgrzech, a fabrykę po nim prowadził
chyba jego brat. Ale mile wspominam tamte czasy.
Chciałbym wspomnieć też pana Adola Kalecińskiego, który wraz ze swoją siostrą Henryką wspólnie
chodziliśmy do tej szkoły. Kiedyś mi opowiedział coś
takiego. Jest 1931r. Mój ojciec, pracownik Westena
zachorował na gruźlicę, leży w szpitalu w Bielsku
i tam jest leczony. Jednak tam umiera. Bieda w domu
nieprzeciętna, zwłok nie sprowadzają, tam go pochowali. A matka została z dwojgiem dzieci, z Henryką
i Adolkiem. Adolek zastanawiał się co począć. Ojciec
rozpoczął budowę niedużego domu i co teraz. Matka
załamana, wystraszona, bez pracy. O tym dowiaduje
się Westen od trzecich osób, że jest taka pani Kalecińska, a jej mąż pracował u niego. Wysyła swojego pracownika, by ją poinformował, żeby przyszła do mnie
a ja jej znajdę pracę. Przyszła. Zaczęła pracować.
Pracowała całą okupację i później jeszcze długo po,
i jeśli dobrze pamiętam pracowała w pierwszych latach gdy powstała OFNE. To nie są banalne sprawy.
Tak było. To tylko jeden z wielu epizodów z życia Fabryki Westena, jeden z epizodów naszego dzieciństwa
i popieram wniosek o upamiętnienie osoby Petera Westena w jakiś sposób, może skromny pomnik, może nazwa ulicy. Pragnę dodać, że w czasie wojny była ulica
Peter Westen strasse. Była to ulica od portierni fabryki w stronę Osieka. W czasie wojny była jedna portiernia od strony przejazdu kolejowego, ale dużo wcześniej, przed wojną była portiernia środkowa na
wprost dzisiejszego dworca kolejowego.
W tym wszystkim, wydaje mi się, że rzeczą
najważniejszą jest to, by przekazać następnym pokoleniom, że można mieć pieniądze i być dobrym,
i można mieć pieniądze i być nikim - zakończył swoje
wystąpienie pan Eugeniusz Foryś. Spotkanie zakończyło wybranie z grona inicjatorów spotkania i przybyłych gości, grupy roboczej w celu kontynuowania prac
związanych z upamiętnieniem osoby Petera Westena
i jego wkładu pracy dla ziemi olkuskiej. Spotkanie odbyło się 16.X.2012r. w siedzibie PTTK w Olkuszu.

nie w miejscowej Hucie Szkła Walcowanego na stanowiskach kierowniczych. Od 1990-1994r był nauczycielem języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych
w Kluczach.
Był człowiekiem pełnym pomysłów i pasji,
skromnym a zarazem bardzo aktywnym społecznie
mimo chorób z którymi borykał się latami. Z wielkim
zaangażowaniem działał na rzecz rozwoju sportu i filatelistyki. Przez wiele lat (1961-1980) był działaczem klubu sportowego ,,Unia Jaroszowiec” pełniąc
funkcję najpierw sekretarza a później w-ce Prezesa
Zarządu. Jedną z jego pasji były znaczki pocztowe.
Zbieraniem znaczków pocztowych pasjonował się od
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1960r, kiedy to wstąpił do Polskiego Związku Filatelistycznego. Do 1966r był członkiem koła PZF nr14 w Olkuszu Był jednym z założycieli Koła nr 47 Polskiego
Związku Filatelistycznego w Jaroszowcu w 1966r.,
a po zmianie województw, po wejściu do Małopolskiego Okręgu PZF pełnił funkcję skarbnika a następnie
prezesa w kole nr 108 w Jaroszowcu. Piastował również funkcje członka Zarządu Oddziału PZF w Sosnowcu i zachodnio-małopolskiego Oddziału PZF w Libiążu.
Był również długoletnim czynnym członkiem Ogólnopolskiego Klubu PZF ,,Cracoviana” w Krakowie. Korespondował z całym światem w języku angielskim, rosyjskim i esperanto by zgromadzić interesujące go znaczki i karty pocztowe. Robił to z wielką wytrwałością,
dzięki czemu zebrał cenne eksponaty filatelistyczne
i stworzył wspaniały katalog „Dzieje Poczty na ziemi
olkuskiej" i „Jura Krakowsko-Częstochowska na znaczkach pocztowych". Zgromadził bogate kolekcje znaczków na temat: Turystyka w Polsce, Dyscypliny sportowe, Igrzyska olimpijskie na znaczkach pocztowych
oraz Szkło i ceramika w filatelistyce, za który to zbiór
otrzymał na wystawie ,, Sto lat PTTK w Olkuszu” medal Duży Złoty. Był autorem wielu wystaw filatelistycznych m.in.: z okazji 90 lat Fabryki Celulozy i Papieru
w Kluczach (1987), Na turystycznym szlaku w Olkuszu
(1990), dla upamiętnienia 130 rocznicy śmierci płk. F.
Nullo (1993) i 100 lat PTTK w Olkuszu (2000). W Domu

nych kształtów. Kierownikiem I Rajdu Szlakami Walk
Oddziału Hardego został Zbigniew Czapnik, zastępcą
Marian Chrupek, skarbnikiem Barbara Stanek a sędzią
głównym ja- napisał w swoich wspomnieniach Marian
Maryszewski ,w książce ,,100 lat Jaroszowca”. On to
projektował odznaki na ten i każdy następny rajd.
Był jednym z twórców klubu sportowego ,,Hutnik”, powołanego do istnienia na zebraniu członków
założycieli klubu sportowego w dniu 25.VIII.1961r,
gdzie został wybrany sekretarzem. Prezesem został
pan Bronisław Szymczyk. Jednak rok później11.IX.1962r klub został zarejestrowany pod nazwą
,,Unia”, ponieważ wtedy w branży chemicznej taką
nazwę nosiły zrzeszenia sportowe, a ,,Hutnik” była
nazwą zastrzeżoną dla klubów z branży hutnictwa metalowego. Uwielbiał sport. W młodości sam uprawiał
lekką atletykę i piłkę nożną. Grywał w tenisa ziemnego. Od początku istnienia klubu spisywał jego historię, którą z okazji 50-lecia Klubu Sportowego ,,Unia”
Jaroszowiec przekazałam klubowi. Wypromował swoją rodzinną miejscowość w publikacji monograficznej
zatytułowanej ,,Pierwszy wiek Jaroszowca”. Od dawna zbierał materiały i zdjęcia związane z Jaroszowcem. Żałował tylko, że zabrał się do tego zbyt późno,
gdyż w międzyczasie umknęło bardzo wiele faktów,
które odeszły na zawsze wraz z odchodzącymi mieszkańcami. Mimo to udało mu się napisać książkę ,,100
lat Jaroszowca”. Korespondował z wieloma ludźmi,
również z córką dyrektora cementowni ,,Klucze” Karola Wegeliusa- Liisą (Wegelius) Kailą, która mieszkała w Helsinkach, zmarła w 2003r. Marian po wydaniu
książki przesłał jej dwa egzemplarze z dedykacją.
Była bardzo szczęśliwa. Jeden z listów został opublikowany w tej książce. W 2006r. rodzina Karola Wegeliusa, a konkretnie wnuk ze swoją rodziną przyjechali
do Polski, do Jaroszowca, by zobaczyć gdzie ich korzenie. Marian zorganizował im wycieczkę po miej-

Karta pocztowa z logiem Huty "Jaroszowiec"

Kultury ,,Hutnik” w dniach 1-6 maja 2001r po raz
pierwszy w Jaroszowcu otworzył wystawę filatelistyczną Na szlaku Orlich Gniazd zorganizowaną z okazji
,,40-lecia Huty Szkła Walcowanego”, ,,35-lecia Koła
Nr 108 PZF w Jaroszowcu” oraz ,,Dni Ziemi Kluczewskiej”. Podczas otwarcia wystawy pani wójt Małgorzata Węgrzyn uhonorowała koło filatelistyczne pucharem. Opracował i opublikował zarys monografii Dzieje
poczty na ziemi olkuskiej, oraz wiele artykułów poświęconych filatelistyce. W uznaniu zasług i pracy na
rzecz rozwoju filatelistyki został odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZF a także Odznaką Zasłużony dla Krakowskiego Okręgu PZF. Był również aktywnym działaczem
i członkiem zarządu olkuskiego oddziału PTTK, uhonorowanym m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotą Honorową Odznaką PTTK. W 1986r wśród członków koła
PTTK przy HSW ,,Jaroszowiec” pojawiła się myśl o zorganizowaniu rajdu po terenach gdzie walczyli żołnierze oddz. partyzanckiego pod dowództwem Gerarda
Woźnicy- Hardego. Myśl ta już jesienią nabrała real-
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Od lewej: Anneli Kaila, Janina Maryszewska,
Marian Maryszewski, Tapani Kaila (wnuk Wegeliusa)

scach, gdzie pracował i gdzie bywał ich dziadek. Byli
mu bardzo wdzięczni za to co zrobił, by pamięć o ich
dziadku nie wygasła. W zamian podarowali mężowi
całą swoją historię swojej rodziny, którą zatytułowali
,,Memoaarit” napisana po fińsku. W dowód wdzięczności zostaliśmy zaproszeni do Finlandii w 2007r. lecz
Marian już nie doczekał. Był pomysłodawcą i współtwórcą utworzonego ,,Stowarzyszenia Zamek Rabsztyn”. 7. VII. 2000r. odbyło się pierwsze zebranie zało-
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Zamek Rabsztyn podczas remontu

życielskie. Został wybrany prezesem tego stowarzyszenia. Już wtedy doprowadził do zabezpieczenia niszczejących murów przed dalszą dewastacją i odrzewienia
terenu wokół zamku. Do prac tych włączyła się grupa
uczniów Zespołu Szkół na Skałce w Bukownie pod opieką inż. Ryszarda Kyzioła, nauczyciela przedmiotów zawodowych w Technikum Górnictwa Rud w Bukownie,
a także członka- założyciela stowarzyszenia. Pomagali przy budowie drewnianego mostu nad fosą. Organizował też wiele imprez kulturalnych w murach zamku.
Do tradycji weszły organizowane turnieje rycerskie.
Pierwszy odbył się w sobotę 28.VI. 2003r. Powiedział
wtedy w jednym z wywiadów: Jest to pierwszy taki
turniej. Mam nadzieję, że dzięki takim imprezom zamek Rabsztyn, który jest największą atrakcją turystyczną gminy Olkusz ożyje, a nam uda się zebrać środki na jego częściową rekonstrukcję i zabezpieczenie
przed upadkiem. To on zauważył, będąc w różnych krajach, że takie zamki stanowią zwykle centrum kulturalne miasta lub całego regionu. Będąc na Słowacji
w miejscowości Stara Lubovna zapatrzył się na starą
basztę tamtejszego zamku i pomyślał, że zamek Rabsztyn też taką basztę powinien mieć, by swym widokiem ściągać turystów. Po przyjeździe zaczął wydeptywać ścieżki do władz miasta i konserwatorów zabytków. Wspominał Go wtedy Zbigniew Czapnik, członek
zarządu PTTK, przyjaciel i sąsiad zarazem: „Będzie
mi bardzo brakować Mariana. W swych poczynaniach
szukał takich samych zapaleńców jakim był on sam."
- powiedział. Wpadł na pomysł i wystosował pismo do
monarchów
Szwecji o dotację na odnowę
zamku,
ponieważ to Szwedzi
go zniszczyli podczas ,,potopu”.
Odpisali, że bardzo im przykro,
ale nie posiadają obecnie środków na taki cel.
W 2004r ukazała
się praca autorstwa
Ryszarda
Smaruja
pt.

,,Rabsztyn w średniowieczu”, dogłębnie opisująca historię starostwa rabsztyńskiego jak i samego zamku.
Ilustracje do tej książki wykonał członek zarządu naszego stowarzyszenia Beniamin Maciej Bujas, który
był także inicjatorem i założycielem Bractwa Rycerskiego ,,Kruk” Starostwa Rabsztyńskiego, które powstało 17.X.2003r. Bractwo to swoją nazwę wywodzi
od skały Rabsztyn, na której w XIV w. został wybudowany zamek. Sama nazwa jest pochodzenia niemieckiego (Rabenstein)- w tłumaczeniu ,,Krucza Skała”.
Od początku tj. od 1992r współpracował z redakcją ,,Echa Klucz”.
Był twórcą pierwszego
herbu Gminy Klucze.
Ów herb to dwa skrzyżowane klucze na tle fabrycznych kominów. Rysował zamki, ostańce,
piękne kobiety i samochody. Organizował wystawy swych prac. Pisał
fraszki, wiersze i opowiadania. Był pomysłodawcą i organizatorem
biesiady rodzinnej Kalarusów 19-20.VIII. 1995r., gdyż jego rodowe nazwisko
to Kalarus. Dopiero będąc w wojsku zmienił nazwisko
na Maryszewski. Opracował drzewo genealogiczne rodziny i zebrał interesujące historyjki z życia dziadków i ojców. Był wielkim miłośnikiem naszej ziemi,
miał jeszcze wielkie plany i wiele pomysłów na promowanie swojego rodzinnego Jaroszowca. „Nie wielu
jest ludzi tak oddanych swoim rodzinnym stronom.
Trzeba pamiętać, że wiele z tego co robił, to była
praca społeczna dla Jaroszowca, gminy i całej ziemi
olkuskiej" - powiedziała ówczesna pani wójt - Małgorzata Węgrzyn. Chciał jeszcze zrobić wiele dobrego
dla miejsc bliskich swojemu sercu. Jacek Sypień- historyk i dziennikarz powiedział: Kiedy towarzyszyliśmy w ostatniej wędrówce na jaroszowieckiej ziemi
Marianowi Maryszewskiemu, prezesowi Stowarzyszenia ,,Zamek Rabsztyn”, działaczowi PTTK, i PZF, zacząłem się zastanawiać: „Ilu jeszcze zostało takich
jak On. Ludzi którzy robią coś bezinteresownie dla innych, a nie tylko dla siebie. Społecznicy to gatunek
na wymarciu i powinien być chroniony
bo nie mają zbyt wielu następców." Jego
wielką pasją i radością
była
działka,
gdzie
odpoczywał
i ciągle ją upiększał.
Zmarł
nagle
19.III.2007r. Spoczął
na wieki, na miejscowym cmentarzu 21.III.

Autoportret, 14.01.1958 r.

Janina Mryszewska
Herb Bractwa Rycerskiego Kruk Starostrwa Rabsztyńskiego
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PARTYZANCI, ŻOŁNIERZE AK
1 wrzesień 1939 rok. Rozpoczyna się wojna ,
nad wsią od wczesnego rana krążą niemieckie samoloty ,budząc lęk i grozę. Ludzie spoglądają w niebo. Dostrzegają czarne krzyże na skrzydłach lecących samolotów i wyczuwają, że nadchodzi czas trudny, pełen strachu, niepewności i bólu. Wieści szybko rozchodzą się
po wsi. Został przerwany front i wojska niemieckie pojawią się lada dzień w Ryczówku . W trzecim dniu wojny zaczynają się pokazywać we wsi pierwsze grupy
uciekinierów ze Śląska i Zagłębia, opowiadając mieszkańcom o tym, jak Niemcy wyłapują wszystkich mężczyzn, których zabijają lub biorą do niewoli . Strach
spowodował, że już 4 września wszyscy dorośli mężczyźni z Ryczówka, w grupach, rzucają się do ucieczki, kierując się ślepo na wschód aby dotrzeć do Armii
Wojska Polskiego.
Roman Guzik ucieka również z rodzinnego Ryczówka z grupą kolegów , kierując się na wschód.
Pierwszą noc spędzają w Glanowie za Wolbromiem. Zatrzymują się na nocleg w starej stodole. Następnego
dnia niewyspani i bardzo zziębnięci kierują się w stronę Miechowa, aby dotrzeć jak najszybciej od Polskiego Wojska. Kiedy grupa dotarła do Miechowa, zastaje
opustoszałe miasto a z informacji mieszkańców dowiadują się, że wszyscy młodzi mężczyźni uciekli z miasta kierując się w stronę Pińczowa. Również i oni,
ochotnicy z Ryczówka skierowali się w tamtą stronę.
Podchodząc do miasta dostrzegają łunę pożarów. To
Niemcy podpalili Pińczów i na drugą stronę można
było się tylko dostać przechodząc rzekę Nidę. Roman
G. i jego grupa znalazła miejsce, gdzie nie było głęboko i bez wielkiego wysiłku przedarła się na drugą stronię, tym razem kierując się w stronę Skalbmierza. Dochodząc do tej miejscowości grupy uciekinierów zostały zaatakowane przez niemieckie samoloty, leciały
bomby i padały strzały, ludzie rozbiegli się po polach,
rowach i zaroślach, byle jak najdalej od nalotu. Biegli
na oślep, nie oglądając się za siebie. Był to pierwszy
nalot jaki przeżył Roman i jego przyjaciele. Przestraszeni ale ufni, że los okazał się łaskawy. Cieszyli się,
że niebawem dotrą do polskiego wojska. Zmęczeni
i głodni szli dalej, kierując się na Busko. Idąc dalej mijali wsie, prosząc o chleb lub cokolwiek do jedzenia.
Podczas marszu, w oddali, Roman spostrzegł, dość okazałe domostwo. Podchodząc bliżej stwierdził, że dom
jest opuszczony. Kiedy wszedł do środka na stole stał
przygotowany obfity posiłek. Było dużo chleba, masło
i ugotowane jaja. Roman zebrał jedzenie do worka,
aby podzielić się z głodnymi kolegami. Grupa kierując
się dalej na wschód doszła do miejsca, gdzie Nida wpada do Wisły. Zobaczyli pozrywane mosty, które uniemożliwiły dalszą ucieczkę. Wszędzie było tak samo ,
trzeba było wracać do domu. Roman i jego koledzy
szli polami, lasami. Przechodząc przez linię frontu natrafili na ostrzał polskiej artylerii, dookoła świstały
kule. Kiedy ucichły strzały zobaczyli z daleka dużo rozbitych niemieckich samochodów i sprzętu oraz rannych Niemców, których zabierały sanitarki. Trzeba
było być bardzo czujnym, aby nie trafić do niemieckiej niewoli. Wszędzie było pełno niemieckiego woj-
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ska. Grupa powoli, 29 września dotarła do rodzinnego
Ryczówka.
Nastały ciężkie czasy. Okupant zaczął wprowadzać swoją administrację. Powstał posterunek żandarmerii w Rodakach, oraz jednostka celników. Wyznaczono granicę Generalnej Guberni i III Rzeszy między
Kwaśniowem a Ryczówkiem. Powstało w Olkuszu pośrednictwo pracy- "Arbaicant", gdzie wszyscy Polacy
mieli obowiązek rejestracji. Młodych , zdrowych polaków i polki wywożono natychmiast do Niemiec na
przymusowe roboty. Władzę w Gminie sprawował Komisarz, a ludność musiała zgłaszać się po dowody tożsamości w języku niemieckim , bez zdjęć tzw "palcówki"( odbijano na nich odciski palców).
W marcu 1940r
Roman
rozpoczął
pracę w Fabryce Celulozy
i
Papieru
w Kluczach , za bardzo niskie wynagrodzenie, 100 marek
miesięcznie. Niemcy wprowadzili kartki żywnościowe na
wszystkie produkty.
Racjonowanej żywności
wystarczyło
jednak
tylko
na
dwa tygodnie, dlatego pozostałe dwa
tygodnie
trzeba
było różnych kombiFlaga niemiecka powiewająca
nacji
żeby przenad fabryką papieru w Kluczach
trwać. Gospodarze,
którzy byli właścicielami ziemi byli zmuszani do oddawania Niemcom tzw kontygentu w postaci zboża,
ziemniaków. Oddawano krowy, świnie a nawet drób .
Wszystkie młyny w okolicy zostały zamknięte. Ludność aby przetrwać ryzykowała mieląc zboże żarnami, by z takiej mąki gospodynie mogły upiec chleb
lub ugotować kluski. "Produkowanie" mąki było bardzo ryzykowne. Należało być bardzo ostrożnym. Roman przychodził do Jana Lisowskiego mleć zboże, ponieważ dom Lisowskiego stał nieco dalej od drogi
i było bezpieczniej, a w tym samym czasie jego matka stała na czatach i pilnowała, aby w porę ostrzec
przed żandarmami. Jeżeli ludzie nie mieli dostępu do
żarna, zboże zaparzali gorącą wodą i mielili w maszynkach do mielenia mięsa, a później z takiej masy
piekli chleb . W tym samym czasie powstało we
wsiach bardzo dużo bimbrowni, w których produkowano z żyta alkohol tzw "bimber”. Niemcy przymykali
oko na ten proceder, ponieważ było im to na rękę, że
Polacy się upijają. Wiadomo, pijane społeczeństwo
idzie w rozsypkę, jest zdemoralizowane i jest łatwym
źródłem informacji. Bardzo często Niemcy płacili rolnikom wódką za oddawany kontyngent. Ciężkie czasy
zaczęły się także dla palaczy. Brak papierosów zmuszał mężczyzn do palenia liści z wiśni i kory z wysuszonego jałowca. Z czasem jednak, rozwinął się han-
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handel tytoniem, który dostarczano z Miechowa tzw.
bakon. Brakowało bibułki, więc skręcano tytoniowe liście w gazetę. Bardzo trudno było zdobyć mydło i proszek do prania, dlatego ludzie prali bieliznę w popiele, a z czasem samodzielnie zaczęto w domach robić
mydło. Odbywało się to tak, że zbierano wszystkie
zwierzęce kości, które zalewano sodą kaustyczną,
pod której wpływem ulegały rozkładowi. Następnie
poddawano je gotowaniu z dodatkiem kalafonii czyli
żywicy. W ten sposób otrzymywano dość dobre mydło.
Kalafonię i sodę przemycano z fabryki Papieru, a sprzedając ją za granicą można było zarobić 20 marek lub
wymienić na produkty żywnościowe.
Polacy pracujący w Papierni przy
wyjściu z zakładu
byli szczegółowo, każdorazowo poddawani rewizji, którą przeprowadzali portierzy
Polacy, Niemcy natomiast stali z boku
i obserwowali. Czasem zdarzało się że
portier
zauważył,
wtedy trzeba było podzielić się łupem
aby mógł przymknąć
na to oczy. Żywica
stała w dużych blokach i trzeba było ją
wcześniej przygotoKarta rozpoznawcza - Kennkarte
wać, czyli rozbić na
bardzo drobną "mąkę". Następnie wsypać do papierowych torebek po 2 kg i pod koniec dniówki przywiązać sznurkami do nogi, lub na brzuch. Tak szło się pieszo do domu, ale w każdej chwili można było spotkać
Niemców, którzy mogli zrewidować. Było to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, za które można było trafić
do Oświęcimia - obozu śmierci. Głód i bieda sprawiły,
że ludzie pracujący w fabryce wynosili nagminnie
wszystko co można było zamienić na jedzenie: papier,
filc, susznik, sodę, kalafonię, mąkę ziemniaczaną czy
naftę. Podczas rewizji pracowników na portierni, któregoś dnia Niemcy złapali Stanisława Polana z Kwaśniowa, który wynosił 0,5 l nafty. Został on za ten czyn wywieziony do Oświęcimia, skąd nigdy nie powrócił, zginął tam zamordowany. Jest rok 1940. Krążą różne wiadomości, to o partyzantach, to o wojsku polskim majora Hubala. Mówiło się że, generał Sikorski zbiera i przygotowuje dużą armię na Zachodzie, ludzie się pocieszali, mieli nadzieję. Krążyło powiedzenie: "CZYM SŁONECZKO WYŻEJ TYM SIKORSKI BLIŻEJ". Tymczasem
Niemcy okupowali coraz więcej państw. W czerwcu
1941 roku napadli na Rosję, docierając daleko w głąb.
W tym samym czasie poddała się armia generała Własowa (około 4 milionów). Wszędzie było pełno "własowców", którzy służyli Niemcom do pilnowania składów
amunicji i kolei. Ubrani w niemieckie mundury wyglądali jak Niemcy, jednak tylko "gawarili pa ruski". Rekwirowane były przez Niemców również radia w których można było słuchać wiadomości z Londynu i Moskwy. Zaczęła pojawiać się również tajna prasa. W fa-
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bryce Papieru w Kluczach pracowało bardzo dużo
Niemców. Zajmowali oni najlepsze, kierownicze stanowiska i mieszkali w domkach jednorodzinnych na
osadzie przy fabryce. Polskie dziewczyny pracowały
tam jako pomoce domowe. Roman i chłopaki z jego
paczki chodzili do nich w odwiedziny by posłuchać
dzienników radiowych ze świata. Roman poszedł któregoś dnia z kolegą z taką wizytę do domku kierownika Niemca Zibra, który był kierownikiem w "Celulozie" a jego żona pracowała w lotniczej jednostce wojskowej, która mieściła się na Pustyni Błędowskiej.
Spokojni, że nie ma w domu Niemców nastawili radio
i zaczęli słuchać wiadomości z Londynu. W ostatniej
chwili spostrzegli, że Niemka wraca do domu. Roman
błyskawicznie wyskoczył do przedpokoju i ukrył się za
drzwiami, a jego kolega uciekł do łazienki .Tymczasem Zibrowa weszła na moment do kuchni, jakby czegoś zapomniała i szybko wyszła z powrotem. Cała nasza trójka była uratowana. Gdyby ich nakryła , różnie mogło by się to skończyć. Za słuchanie radia Niemcy wywozili do obozu, skąd się nie wracało . Pomimo
tego zdarzenia i tak dalej chodzili słuchać wiadomości z radia.
Coraz mniej było jedzenia na wsi, głód i bieda
w miastach powodowała, że przychodzili masowo ludzie z Zagłębia po żywność na wieś, przynosili pieniądze, lub na wymianę biżuterie a nawet ubrania. Roman jako młody pracownik, w fabryce był pod silnym
wpływem kierownika produkcji pana Caputy -porucznika Wojska Polskiego sprzed wojny, który jako pierwszy organizował sabotaże w Papierni. Roman któregoś
dnia pracował rano przy II maszynie papierniczej jako

Grupa Partyzantów. Trzeci do lewej "Hardy". Sierpień-październik 1943 - na Ruskiej Górze między Ryczowem i Złożeńcem istniała ziemianka partyzancka grupy GL "Hardego" zlikwidowana
przez Niemców 11 października podczas obławy. Zródło:internet
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krajacz. Zobaczył jak kierownik Caputa maszeruje ze
stalowym drążkiem w stronę maszyny, obchodząc ją
od tyłu. Roman usłyszał tylko straszny huk i maszyna
stanęła. Włożony w tryby maszyny drążek, spowodował zerwanie pasów. Maszyna stała wtedy 16 godzin.
Kierownik wychodząc, zwrócił się do nas, aby nie
,,puszczać pary z ust”, czyli nie mówić nikomu o zdarzeniu. Wiadomo że „śmierdziało" to Oświęcimiem. Podobnie Caputa zrobił z III maszyną papierniczą, dlatego musieli wymieniać wszystkie koła zębate. Jeżeli
nie było na składzie zapasowych części, to musiał być
dłuższy, przymusowy postój, zanim takie części sprowadzono. Caputa wykorzystywał również fakt, że
Niemcy od godziny 13.00-15.00 wychodzili na obiad.
Zatrzymywał wtedy maszyny, a 15 minut przed godziną 15.00 zlecał je uruchomić. Kierownik Caputa mawiał: " Pamiętajcie ,chłopaki mniejsza produkcja , nieprzyjaciel słabszy". Po pewnym czasie Niemcy chcieli
pozbyć się kierownika Caputy. Przyszedł do zakładu
sam dyrektor, Niemiec- Herliczko z zarzutami, że na II
maszynie wychodzi zły papier. Po krótkiej sprzeczce
Niemiec uderzył w twarz naszego kierownika, który
nie chciał być dłużny. Wówczas dyrektor wyciągnął pistolet i wymierzył go w Caputę. Wtedy Roman Guzik,

JAK

BUDOWALIŚMY BOISKO W

Budowę boiska Sportowego w Kluczach przy ul.
Rudnickiej rozpoczęto na wniosek Dyrekcji Fabryki Celulozy i Papieru w Kluczach w roku 1947. Dyrektorem
naczelnym był Pan Janusz Wacławski. Boisko było zaprojektowane na terenie prywatnym właścicieli rodzin z miejscowości Klucze. Pierwsza działka od strony lasu była własnością Pana Stanisława Mitka, druga
działka stanowiła własność pana Jana Majcherkiewicza. Działki te stanowiły powierzchnię po ¼ ha. Ponieważ teren tych dwóch działek wynosił tylko ½ ha należało jeszcze załatwić teren pod budowę boiska z trzecim właścicielem terenu. Powierzchnia pod cały stadion powinna wynosić co najmniej 2 ha. Trzecim właścicielem terenu w stronę ulicy Zawierciańskiej był
Władysław Włoch. Po wytyczeniu całego terenu pod
boisko zdecydowano, że Pan Władysław Włoch wyrazi
zgodę na przekazanie ze swojego terenu Panu Mitce
i Majcherkiewiczowi tereny ich wielkości działek. Do
wykonania pomiaru działek był zatrudniony pracownik fabryki, Pan Ludgard Buchowiecki, który wykonywał poziom boiska na całej długości od strony południa do strony północnej. Ponieważ teren był górzysty
przetransportowano ziemię z całego terenu w stronę
obecnego osiedla. Pracę tę wykonywano społecznie.
Fabryka pomagała przekazując do pomocy sprzęt potrzebny do transportu ziemi - od drogi przy ul Rudnickiej do terenu, gdzie obecnie znajduje się Osiedle
XXX- lecia. Przewożenie ziemi odbywało się po torach, po których poruszał się zbiornik na kołach, którym przewożono na Fabryce szlakę z kotłowni. Ludzie
którzy najczęściej i najwięcej wykonywali tę pracę
to mieszkańcy Klucz, między innymi Marcin Walnik
wraz z synem , Leonard Walnik. Ja również uczestniczyłem w tej pracy. Różnica pochyłości terenu jest
do dzisiaj widoczna poza boiskiem. Przewieziono
ogromną ilość ziemi. Wyrównano teren, który od stro-
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Porębski B., Surma W.- obsługa maszyny, natychmiast
chwycili błyskawicznie za bukowe drągi gotowi do ataku. Zdenerwowany kierownik poprosił ich o spokój.
Następnego dnia już go nie było w pracy, żandarmeria
zabrała go do obozu. Po latach Roman dowiedział się,
że Caputa przeżył wojnę. Jego nauka sabotażu nie
była daremna. Sami później wymyślali różne sposoby
na to, aby maszyna miała dłuższy postój. Szczególnie
nocą udawał się sabotaż, psuli różne części, przerywali pasy, wrzucali kije. Na sito wrzucali kawałki z worka cementu, które powodowały, że sito lądowało
w kanale. Takie sito było bardzo drogie. Kosztowało 5
tysięcy marek i bez niego nie dało się pracować.
Niemcy zmuszeni byli założyć nowe, a chłopaków rozpierała duma, że szkodzą okupantowi. Tak rozpoczęła
się walka. z okupantem. Roman marzył jednak o innej walce z wrogiem. Nie czekał długo, bo już
w maju 1942 roku kolega z Klucz- Mieczysław Walnik,
zaproponował mu przystąpienie do konspiracji, oraz
zorganizowanie w Ryczówku punktu rozpoznawczoprzerzutowego. Roman był zdecydowany, zgodził się
bez wahania, tak długo bowiem czekał na tą chwilę.
C.d.n.
Aleksandra Jaskólska

KLUCZACH

Boisko Przemszy Klucze, lata 60-te

ny ul. Rudnickiej wznosił się ok.1,5 m ponad poziom
boiska na długości ok. 150m. W latach budowy tego
stadionu nie było urządzeń ani maszyn takich jak koparki czy spychacze. Praca wykonywana była przy pomocy łopat. Po wybudowaniu boiska i wykonaniu
ogrodzenia wybudowano budynek parterowy o wymiarach 10x12 m, gdzie wydzielono szatnię dla sportowców i pomieszczenie dla kierownika, tzw. ,,domek
sportowy”. Dziś dawne boisko wygląda zupełnie inaczej, nowocześnie i pięknie. Jest odnowiony ,,domek
sportowy”, a obok boiska ,,Orlika”. Kibicom przybyła
trybuna.

To było 26 lat temu

Dawne boisko, dziś stadion istnieje 65 lat. Wiele się na nim wydarzyło. Nie sposób o wszystkim napisać, ale pokrótce przypomnijmy te największe sukcesy zapisane na zawsze w naszej pamięci, a dostępne
na oficjalnej internetowej stronie klubu.
W 1937 powołano do życia klub piłkarski KS
„Przemsza Klucze". Klub powstał na podłożu gimnazjum, a pierwszym prezesem był Wacław Wacławski.
W latach 1950-1957 klub nazywał się KS „Unia Klucze"
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Od 1958 roku klub występował jako Zakładowy Klub
Sportowy ,,Przemsza”, natomiast od 1994 roku do
dnia dzisiejszego występuje jako Gminny Ludowy
Klub Sportowy ,,Przemsza”. Największymi sukcesami
klubu są awanse w 1968 roku do A-klasy, oraz śląskiej
ligi okręgowej w 1991 i 1995 roku. Ostatnim sukcesem
klubu jest awans w czerwcu 2009 roku do wadowickiej klasy okręgowej po emocjonującym dwu meczu
barażowym z zespołem Bolesławia Bukowno. W Kluczach zawsze byli młodzi i zdolni piłkarze. W 1969
roku trzej wychowanków Przemszy Klucze, Jochymek
Stanisław, Kocjan Aleksander i Krzykawski Adam zostali powołani do reprezentacji juniorów województwa
krakowskiego, gdzie Jochymek Stanisław występował
w Finale II Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży
w 1971r., a później został zawodnikiem III ligowego
GHKS Bolesław a następnie WKS-u "Wawel" Kraków.
Lecz największym osiągnięciem młodych piłkarzy
z Klucz było zwycięstwo w ogólnopolskim turnieju "Piłkarska kadra czeka" w 1986r. Wtedy to ,,Sport Śląski”
napisał: A wszystko zaczęło się od mini mundiali,
w których chłopcy z Klucz startowali dwukrotnie osiągając doskonałe wyniki. Kiedy telewizja wystartowała
z akcją ,,Piłkarska kadra czeka” grupa uczniów szkół
podstawowych Klucz i Jaroszowca zgłosiła chęć uczestnictwa. Fachową opiekę nad młodzieżą objął znany
i ceniony na tym terenie instruktor piłkarski- Zdzisław
Guzik. Sprawami organizacyjnymi zajął się pracownik
kluczewskiej ,,Papierni”, były koszykarz I-ligowej Ślęzy Wrocław- Tadeusz Iwański. Ten doskonale rozumiejący się duet, lubiący i rozumiejący sport, w stosunkowo w krótkim czasie zdołał przygotować chłopców
tak, iż przeszli kolejne etapy eliminacji jak ,,burza”.
Jako mistrzowie makroregionu, obok innych, siedmiu
zespołów, trenowali następnie na zgrupowaniu
w ośrodku ,,Iglopolu” w Straszęcinie. Zajęcia tam pro-

wadzili trenerzy PZPN. Na tym zgrupowaniu tych
osiem zespołów rozegrało eliminacje. Młodzi piłkarze
z Klucz okazali się najlepsi w tej grupie, awansując
do finału bez porażki. Data 21 września 1986r. zapewne na długo utkwi tym chłopcom w pamięci. Tego
dnia na stadionie Legii w Warszawie, w finale turnieju ,,Piłkarska kadra czeka” pokonali reprezentację
woj. bydgoskiego, LKS Janikowo 2-1 (2-0). Zwycięski
zespół wystąpił w składzie: Pawlak, Buława, Ślązak,
Kłudczyński, Mosur, Walnik, Krawiec, Krawczyk, Piechota, Kowalski, Miłowicki (kapitan). Zwycięstwo to
było dla wielu wielkim zaskoczeniem, by nie powiedzieć- sensacją. Fachowcy jednak byli zgodni, że piłkarze z Klucz wygrali zasłużenie. Dodać należy, że W.
Miłowicki zdobył nagrodą prezesa CWKS Legia jako
najlepszy zawodnik finału, zaś R. Matysek nagrodę ZG
SZS dla najmłodszego zawodnika rozgrywek finałowych. Do reprezentacji wyjeżdżającej na piłkarski
,,Turniej Wielkanocny” w Anglii powołani zostali: A.
Pawlak, K. Kłudczyński i W. Miłowicki. Dalszych pięciu
piłkarzy z Klucz: M. Walnik, J. Ślązak, J. Kowalski, A.
Barczyk i P. Krawczyk powołanych zostało do szerszej
kadry PZPN prowadzonej przez S. Tymowicza.”
W tym roku ,,Przemsza Klucze” obchodziła jubileusz 75-lecia powstania klubu. 19.V.2012 r. rozegrano pierwszy turniej o Puchar im. Zdzisława Guzika,
trenera, który do tego sukcesu doprowadził. Młodzi
piłkarze wtedy spisali się świetnie na boisku ,,Legii”.
A było to możliwe dzięki ich talentowi, woli walki
i możliwościom treningów na boisku, które prawie 40
lat wcześniej budowali ich dziadkowie.

Stefan Piątek, Janusz Dziatłowicz

Straszęcin, 1986 r.
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KOŁO LITERACKIE „STROFY"
Koło Literackie „Strofy” działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach od 2010 roku. Oprócz licznych spotkań organizowanych z cyklu „Wieczory jednego poety” członkowie uczestniczą w organizowanych
warsztatach literackich. Poezję oraz prozę naszych
lokalnych twórców można było wysłuchać w kościołach parafialnych: Klucze, Chechło, Jaroszowiec, Cieślin a także w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Pomorzany oraz w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc
w Jaroszowcu.
Członkowie Koła Literackiego odnoszą sukcesy na
szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim, uczestnicząc w różnych konkursach literackich. Wiersze twórców publikowane były w prasie lokalnej, powiatowej
oraz ogólnopolskiej. Tematyka poezji związana jest
z najbliższym regionem, osobistymi przemyśleniami
i refleksjami. Zamierzeniem Koła Literackiego ”Strofy” jest wydanie indywidualnych tomików twórców.
Dziś prezentujemy pierwszy, zbiorowy tomik, który
właśnie się ukazał. Nosi tytuł ,,Odkryta na jurajskiej
skale”. Swoje wiersze prezentują w nim nasi miejscowi twórcy:
Janina Bednarz - mieszkanka Ryczówka od urodzenia. Pisze wiersze i opowiadania od lat 90-tych, pasjonatka teatru ludowego. Od ponad 50 lat aktywna działaczka miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, jednocześnie członek Koła Literackiego "Strofy" działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach
oraz chóru Ziemi Kluczewski.

Restauracja „Opoka", Klucze, 10.12.2012 r.
od lewej: Bronisław Tomsia, Kazimiera Jańczy, Piotr Mól,
recytuje Janina Bednarz

Dorota Bielach - mam dwoje dzieci, męża - za dużo
lat, żeby niepoważnie traktować ludzi i za mało, żeby
ludzie traktowali poważnie mnie.
Kazimiera Janczy - urodzona w 1954r. w Rąbkowej
w powiecie nowosądeckim, obecnie mieszka w Kluczach. Z zawodu tkacz rękodzieła. Poezję zaczęła pisać w 2004r. za namową dziś nie żyjącego Marka Koprowskiego. Obecnie więcej czasu poświęca pisaniu.
Jest członkiem Klubu Literackiego w Kluczach w Bolesławiu i Olkuszu gdzie pod opieką dr Marka Pieniążka
rozwija umiejętności. Podczas XVI edycji Bolesław-
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skiej Zimy Prozy zdobyła wyróżnienie. Jej wiersze
drukowano w prasie lokalnej, powiatowej, ogólnopolskiej w almanachach oraz książce pt „Drzewo życia”.
Wanda Mól – zainteresowania poezją, śpiewem, malarstwem, szydełkowaniem. wyszywaniem. Przewodnicząca KGW „ Kwaśniowskie Dworzanki w Kwaśniowie
Dolnym, członkini zespołu Pieśni i tańca „ Ziemia Kluczewska”. Sumienna i obowiązkowa w pracy zawodowej i społecznej. Każdy mógł liczyć na jej pomoc,
szczęśliwa żona , dobra matka i wspaniała przyjaciółka. Odeszła od nas dnia 5 października 2011r. po 53
latach życia.
Olimpia Rychlińska - Członkini Koła Literackiego
„Strofy” w Kluczach. Urodzona w 1978r. w Sosnowcu,
mieszka w Kluczach. Poezją interesuje się od dzieciństwa w tym czasie napisała kilka wierszy. Ponownie
zaczęła pisać 2 lata temu. Ulubieni poeci to Krzysztof
Kamil Baczyński ,ks. Jan Twardowski i Wisława Szymborska. Wiersze były nagradzane w lokalnych konkursach literackich. Publikowała w prasie lokalnej ,,Echo
Klucz", „Bolesławskie Prezentacje oraz antologiach
„Rzeka płynie przez mój dom” i „Drzewo Życia”.
Uczestnik wieczorów poezji w Kluczach, Bolesławiu
i Sławkowie oraz Klubu Literackiego w Olkuszu pod
kierunkiem dr Marka Pieniążka.
Katarzyna Rychlińska - uczennica II kl. Szkoły Podstawowej w Kluczach. Od roku pisze wiersze. Recytowała swoje wierszyki w Kluczach, Bolesławiu i Sławkowie. Wyróżniona w konkursie literackim w Bolesławiu.
Bronisław Tomsia - mieszkaniec Bogucina Małego.
Aktywny społecznik, przez 25 lat pełnił w swojej miejscowości funkcję sołtysa. Przyczynił się do wybudowania 6 km drogi, założenia wodociągu, gazociągu,
oświetlenia ulicznego i świetlicy w Bogucinie Małym.
Uczestnik spotkań kół literackich w Olkuszu, Bolesławiu. Obecnie członek m.in. Koła Literackiego „Strofy”, działającego przy GBP w Kluczach.
Bożena Wicherek - ur. 22. 11. 1962 r. w Kluczach,
nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
Nr 8 w Olkuszu, Absolwentka Akademii Pedagogicznej
w Częstochowie (pedagogika wczesnoszkolna), Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ( edukacja
emocjonalna) i Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej
(logopedia). Członek Koła Literackiego
„Strofy”, działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach.
Feliksa Helena Zimniak - urodziłam się w Rodakach w 1945r. Z biegiem lat ujawniły się u mnie różne
zainteresowania. Kocham przyrodę, ludzi i zwierzęta,
które z przyjemnością opisuję w moich skromnych
wierszach. Tworzę też w ogródku rzeźby z krzewów
i wyszukane ozdoby z origami. Wykonuję ciekawe prace szydełkowe. Mam nadzieję, że w przyszłości odkryję w sobie jeszcze inne zdolności.

Grudzień 2012

Elżbieta Szatan

23

Z TOMIKA „ODKRYTA NA JURAJSKIEJ SKALE"
ŻYJ NADZIEJĄ
Kochaj bliźniego, bo to twój brat
Kochaj każdego to piękny znak
Kochaj przyrodę i wszystko w koło
A będzie pięknie miło i wesoło
Kochaj swój domek i to co masz
Ciesz się tym, wszystkim każdego dnia
Kochaj słoneczko chmury i deszcz
Bo to jest życie, Ty o tym wiesz
Kochaj - kochaj zwierzę
za wszystko co żyje
I żyj nadzieją bo ona żyje
Kochaj co widzisz, słyszysz i masz
A dożyjesz długich, szczęśliwych lat.

JANINA BEDNARZ

RADOŚCI ŻYCIA NIE ZAZNAŁAM...
Radości życia nie zaznałam,
Los swój miałam prosty, ale go złamałam,
Samotność pokrzywiła moje piękne plany
Nie patrząc na to czy ktoś jest kochany.
Nocą, gdy ciemność jest jak czarne zwierzę,
Stoję jak cisza i zły duch mnie strzeże,
A żyła śmierci bije na marne, drży na marne
I rano znów się potknę o groby skopane.
Czuję się jak córka żartu i drwiny,
Która się nie chce przyznać do spełnienia winy,
Która patrzy na życie jak płynąca rzeka,
Która żyje tak krótko jak łza człowieka.

DOROTA BIELACH
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