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TYTUŁEM W STĘPU
Pomyśleliśmy, że „gdy ucichną działa i opadnie kurz ”, za miesiąc lub dwa, większość o powstaniu zapomni. I tak się chyba stało. Ucichły już echa wielkich wieców i akademii z okazji 150-tej
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Postanowiliśmy temu zaradzić i napisać coś więcej,
o powstaniu na terenach nam bliskich, i trochę dalszych. Czy ktoś dziś wie kto to był Czesław
Pieniążek? Przystąpił do powstania mając 19 lat. Został adiutantem Anastazego Władysława
Mossakowskiego. Będąc tak blisko sztabu wiedział o wiele więcej niż inni powstańcy. Po powstaniu napisał pamiętnik. Opisał w nim nieznane nam fakty z okresu formowania się oddziału i ludzi, którzy walczyli pod Golczowicami w owym czasie. Należy pamiętać, że ci powstańcy to tak
jak on, głównie młodzież szkolna, studenci i chłopi. Opisał ich wolę walki, upór, a także wątpliwości i rozterki jakie wówczas mieli. Dlatego postanowiliśmy przytoczyć naszym czytelnikom obszerne fragmenty owego pamiętnika, by lepiej zrozumieć to, co się wtedy działo. Dziś pierwszy fragment. Jego osobę przedstawimy w osobnym artykule, być może w następnym numerze, po zakończeniu pamiętnika. Ponad to kontynuujemy dalsze dzieje Klucz i okolic, w których zbliżyliśmy
się do XVIII w. i rodu Bukowskich. Niebawem minie rok jak Klucze odwiedziła pani Heide- Marie
Dietel i mimo, że urodziła się w Monachium, to jednak zaraz przyjechała z rodzicami do Klucz
w 1940 r. Te miłe chwile wspomina pani Lucyna Latos w artykule „Przeszłość w zgodzie z teraźniejszością”. Pani Elżbieta Szatan wspomina okres okupacji i organizacje konspiracyjne istniejące na naszym terenie, przypominając, że „ Oni walczyli o dzień dzisiejszy”. O latach okupacji
w Kluczach i stacjonowaniu wojsk gen. Rommla traktuje następny artykuł, pana Andrzeja Krawczyka zadając pytanie: „Skąd ten Afika Korpus?” Wiele osób odwiedzając naszą bibliotekę sugerowało, że wiedzą o wielu rzeczach mających wartość historyczną, lecz są to tylko krótkie informacje. Postanowiliśmy je mimo to zbierać, doceniając ich wartość i co jakiś czas publikować pod
wspólnym tytułem: „ Nasi czytelnicy piszą”. W tym miejscu pragniemy podziękować tym, którzy
owych informacji nam udzielają. Dziś o górniku - Józefie Ziębie i uczniu Wyspiańskiego - panu
Bronisławie Grzywaczu. Dzień Polonii i Polaków za Granicą to polskie święto obchodzone 2 maja
(od 2002 r.), ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP, w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez
Polskę niepodległości, wierności i przywiązania do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej święto wprowadzone od 20 lutego 2004 r., obchodzone między świętami: 1 maja – Świętem Pracy i 3
maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. Flagę swoją ma też nasza gmina od 2003 r.Widzimy ją
w wielu miejscach, a tak naprawdę co o niej wiemy? A co wiemy o naszym herbie? Te informacje przybliży nam pan Jacek Sypień w artykule " O herbie gminy Klucze". Miło nam również poinformować naszych czytelników o kolejnych tomikach wierszy, które ukazały się dzięki staraniom naszej biblioteki i sponsorom. Pierwszy- autorstwa uznanej już autorki, pani Janiny Bednarz z Ryczówka pt. „Z mojego serca”, a drugi, pana Łukasza Sroki z Klucz pt. „Po między”. Bardzo pocieszającym wydaje się fakt, że i młodzi ludzie piszą wiersze. Promocja tomiku pana Łukasza pt. „Po między” odbyła się podczas wernisażu wystawy malarstwa „Poezja w obrazie” w tutejszym domu kultury. Maj to piękny miesiąc. Budzi się przyroda. Maj to miesiąc zakochanych.
Budzą się wielkie uczucia. W maju przypada też ,,Dzień Matki”. Dziękując naszym mamom za ich
codzienny trud, na ostatniej stronie prezentujemy wiersze matki i córki, Olimpii i Katarzyny Rychlińskiej, oraz pani Kazimiery Janczy z wcześniejszego tomiku pt. „ Odkryta na jurajskiej skale”. Na stronie tytułowej natomiast zamieściliśmy zdjęcie stajni dworskiej z prawej i obory z lewej na końcu alejki dojazdowej do zabudowań gospodarczych Dietlów w kluczewskim dworze,
pochodzące z sierpnia 1940 r. z allbumu podarowanego przez Heidi Dietel.
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XVIII W. -

Rolnictwo w Polsce stanowiło podstawową gałąź gospodarki. Z rolnictwa żyła ogromna większość narodu. Ci,
co stali na szczycie drabiny zamożności i stanowili warstwę magnaterii, jak np. Zamoyscy, Potoccy, Lubomirscy, Radziwiłłowie. Kanclerz Jana Zamoyskiego: otrzymawszy od ojca w 1571 roku rodowe dobra złożone tylko z 4 wsi. W ciągu 30 przeszło lat zebrał dwa latyfundia, z których jedno obejmowało 3800 km2 z 6 miastami i 149 wsiami, a drugie 2 600 km2 z 5 miastami i 50
wsiami. Obok tego posiadane dożywotnio tzw. królewszczyzny obejmowały 11 000 km2 z 12 miastami
i 612 wsiami. Gdy to wszystka zliczymy, to się okaże,
że w jednym ręku skupione zostało na przestrzeni kilkudziesięciu lat dominium o wymiarach niemal księstwa - 17400 km2, złażone z 23 miast i 811 wsi. Nieco
mniejsze były majątki Tęczynskich, Bonerów Melsztyńskich czy Wisniowieckich. I właśnie Michał Korybut Wiśniowiecki został wybrany na króla, na sejmie elekcyjnym 19 czerwca 1669r. Oprócz niego było czterech kandydatów innych narodowości, lecz po złych doświadczeniach z obcymi monarchami szlachta gremialnie głosowała na "Piasta", wbrew zamiarom magnatów.
W tym też to roku właścicielem dóbr ogrodzienieckich zostaje Stanisław Warszycki kupując je od Mikołaja Firleja za sumę 267 tys. zł. polskich, ze wszystkimi wsiami i dominia Ogrodzieniec, Bydlin, Włodowice, Kromołów, Zawiercie itd. Wraz z górami srebrnymi koło Olkusza. Ks. Jan Wiśniewski tak pisze o nim:
”...był to jeden z najznakomitszych mężów w Polsce
w XVII w. Fundator kościołów w Kazimierzy i Dankowie. Wielki patriota, przemysłowiec, ekonomista i budowniczy.” Stanisław Warszycki urodził się w roku
1599 jako trzeci syn podkomorzego Andrzeja Warszyckiego herbu Abdank. Zdobył wykształcenie w Padwie.
Za czasów Zygmunta III został senatorem. Od roku
1630 był wojewodą mazowieckim. Pan na Dankowie,
starosta piotrkowski, potem kasztelan krakowski.
Miecznik łęczycki i wojewoda sandomierski. Wielki magnat wielokrotnie wykazywał dowody wielkiej odwagi
i gorącej miłości do kraju. Jednym z pierwszych jego
słynnych działań to ufortyfikowanie swojej wsi Danków ok. 1650, którą otoczył wałami i murem z bastionami oraz zbudował fosy napełnione wodą z pobliskiej rzeki. Była to jedyna w Polsce ufortyfikowana
wieś i tak niezwykłe dzieło, że nawet Szwedzi nie mogli zdobyć tej twierdzy. W swych majątkach gospodarował się wzorowo, zakładał stawy, kanały, dbał o ludowy przemysł krajowy, rozwijał w swych włościach tkactwo, garncarstwo, budował cegielnie i popierał handel. Gdy w czasie Potopu (1655) Szwedzi zajęli zamek
w Pilicy i osadzili w nim załogę pod dowództwem Lindorna, Warszycki zebrawszy drużynę uderzył na niego
i wypędził z zamku. Potem również odpędził Szwedów
spod Dankowa oraz wyparł załogę szwedzką z Krzepic. Również dzielnie uczestniczył w obronie oblężonej Jasnej Góry, dla której m.in. dostarczył 12 dział
i stado bydła. Jako jeden z nielicznych magnatów
w czasie „potopu” nie uciekł za granicę oraz nie przystąpił do propozycji przyłączenia się do najeźdźcy. Do
Pilicy Szwedzi dotarli w nocy z 1 na 2 listopada 1655
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Stanisław Warszycki. Rys.Jan Matejko

r. …80 domów tak w rynku jako i w ulicach spalili...
[w pozostałych 12 zamieszkali do czasu opanowania
zamku] ... a 12 domów opanowawszy zamek rozebrali
i do zamku pozabierali. Pozostały tylko gołe place.
Najeźdźcy zrabowali skarbiec kasztelana. Na zamku
pozostała załoga pod wodzą Lindorna. Stąd ogłoszono
uniwersał skierowany 13 grudnia 1655 do dziedziców
w starostwach oświęcimskim, zatorskim i żywiecki
wzywający do przygotowania kontrybucji na 21 grudnia 1655. W styczniu następnego roku żołnierze Lindorna opuścili zamek. Według jednych (Kochowski) zostali oni siłą usunięci przez Warszyckiego. Według innych (Niesiecki,Łętowski, Gruszewski) najeźdźcy sami
opuścili zamek. Warszycki przystąpił do odbudowy Pilicy prowadząc mądrą politykę osadniczą , dzięki której w 1662 roku miejscowość liczyła już 528 osób i sto
zabudowań. Stając się panem na Ogrodzieńcu
w 1669r, również i ten zamek poddał remontowi, a nawet rozbudowie po „ potopie” szwedzkim. Stanisław
Warszycki działał za panowania pięciu kolejnych władców począwszy od Zygmunta III Wazy. Był elektorem
czterech kolejnych monarchów - Władysława IV, Jana
Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana
III Sobieskiego. Za sprawą małżeństwa z Heleną Wiśniowiecką, córką księcia wojewody kijowskiego Konstantego, których ślub odbył się 22 czerwca 1631
roku w Lublinie stał się jeszcze potężniejszym magnatem. Przy podziale spadku po Jerzym Zbaraskim Helena zrzekła się Zbaraża, Niemirowa i innych włości na
wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej otrzymując Pilicę, Mrzygłód, Kazimierzę i 39 wsi. Mimo wielu zalet
i pochwał Stanisław Warszycki nie był człowiekiem
„świętym”. Współcześni mu pisarze często przemilczali jego okrucieństwo, a nawet zbrodnie, o których
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głośno było w Rzeczypospolitej. Zapewniali, że kasztelan: .. przeciążał poddanych robocizną dręczył ich i katował ,był złym chrześcijaninem i kto wie czy nie heretykiem. Za nic miał nakazy wiary i kościoła, nie szanował dni świętych ,księżmi gardził, lekceważy nabożeństwa.

Napis nad basztą tortur w zamku w Ogrodzieńcu

Z roku 1634 pochodzi informacja, że wojewoda
mazowiecki Stanisław Warszycki: ...żywiąc podejrzenie, że małżonka chciała go otruć, żonę „ postronkami kazał bić i pannę służebną szlachciankę postronkami tak porządnie zbił, że od bicia zmarła”. Kasztelan
nienawidził Żydów i heretyków, ale najwięcej krzywd
doznali od niego chłopi. Tego pana Warszyckiego barbarzyńskie okrucieństwo [...] jest okrzyczane w całej Polsce [...] kazał chłopów kłaść na brzuchu na ziemię
i bić ich niemiłosiernie patykami grubymi jak ręka po
gołym ciele, stawał zawsze dla przyjemności tuż obok
licząc baty, na które ich skazał [...]. W tradycji ludowej, od Wielunia po Sandomierz i Kraków przetrwał
jako: pan zły i dumny, bo Bogu chciał dorównać, króla
przeróść, a z diabłem był kontraktem związany. Pozostały po nim legendy przez wieki opowiadane w jego
dobrach. Ogłosił kiedyś
Warszycki, że wyprawia
ucztę dla wszystkich dziadów i żebraków z okolicy.
Przyszło ich wielu. W łachmanach nie mogli wejść do
salonów w pięknym zamku. Kasztelan kazał więc gościom wykąpać się przed ucztą a po kąpieli czekały na
nich nowe wspaniale szaty. Nie pomogły lamenty i płacze żebraków przeczuwających jakiś podstęp. Okazało się, że stare łachmany pozostawione przed łaźnią
przepadły bez wieści. Sprytny gospodarz nieźle wyszedł na swojej wspaniałomyślności. W łachmanach
znajdowały się wyżebrane przez lata pieniądze, które
przezorni żebracy trzymali zawsze przy sobie . Podobno trapiony wyrzutami sumienia magnat zagrabione
dziadom pieniądze przeznaczył na ufundowanie w Pilicy przytułku dla ubogich. Nie lubił Warszycki sług bożych. Nie on jeden zresztą w tych czasach. Podobno
spotkał się kiedyś na drodze z jadącym również powozem księdzem. Droga wąska, a żaden ustąpić nie
chce. Stali by pewnie długo naprzeciwko siebie, gdyby kasztelan nakazał sługom wywrócenia do rowu księżego powozu wraz z zawartością. Scysja z księdzem
kosztowała go ponoć z wyroku sądu biskupiego postawienie trzech kościołów, ale cóż to za kara dla magnata, który jak sądzono mógł przejechać od Krakowa do
Warszawy nie opuszczając swoich włości. Starsi ludzie
mówią, że na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu
w nocy straszy ogromny czarny pies, który ciągnie za
sobą długi na trzy metry łańcuch. Owo tajemnicze
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zwierzę widywali ojcowie i dziadkowie już przed
pierwsza wojną światową. Wspominali, że nocą żaden
koń nie ośmielił się przejść zamkowej bramy, mimo iż
zewnętrzny dziedziniec pachniał soczystą, świeżą trawą. Czarnego psa widziało wiele osób, Relację o ogrodzienieckim Czarnym Psie opowiedział jeden z miejscowych rolników.
- Było to chyba w roku 1963, w sobotę 25 lipca, bośmy się następnego dnia na odpust do Giebła wybierali. Chcieliśmy wspólnie z sąsiadem wygnać krowy na
pastwisko już nocą, żeby z samego rana móc pójść na
odpust. Była już chyba jedenasta wieczorem, może
nawet później, tyle że jasno było, bo księżyc wyraźnie świecił. Najpierw poszliśmy do mojej obory (moja
chałupa bliżej zamku stoi) i wówczas, nim weszliśmy
we wrota, zobaczyłem ogromnego czarnego psa. Strachliwy nie jestem i psów się nie boję, ale jak zobaczyłem, że ten diabeł ciągnie za sobą łańcuch i biegnie
do zamku, to zaraz zacząłem uciekać. Sąsiad też uciekał. Tej nocy już żeśmy tam nie wrócili i krów na pastwisko nie wygnali. Owo dziwne stworzenie pojawia
się w niezmienionej postaci od co najmniej kilkudziesięciu lat. Inna historia opowiada, iż narożną grotę na
dziedzińcu ogrodzienieckiego zamku kazał zamienić
na męczarnię zwaną odtąd „męczarnią Warszyckiego”. To w tej grocie pan kasztelan osobiście nadzorował torturowanie opornych poddanych. Warszycki nie
znosił sprzeciwu z żadnej strony i pewnego dnia kazał
na oczach całej służby wychłostać swoją żonę, a sam
wsłuchiwał się w jęki nieszczęsnej. Legenda głosi, że
Warszycki nie umarł śmiercią naturalną, lecz za życia
został porwany przez diabły do piekła. Zamieniony
w czarnego psa straszy do dzisiaj na zamku ogrodzienieckim. Stanisław Warszycki umiera w 1680 r., mając
przeszło 80 lat. Epitafium na nagrobnym pomniku na
Jasnej Górze sławi jego czyny i hojność. Tam też została pochowana również jego pierwsza małżonka Helena. Z pierwszego małżeństwa z Heleną, ks. z Wiśniowieckich, kasztelan Stanisław Warszycki miał troje
dzieci: Teresę- Jadwigę wydaną za Jędrzeja Firleja
z Dąbrowicy, kasztelana lubelskiego, pana na Ogrodzieńcu, Jana Kazimierza, dziedzica Ogrodzieńca,
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późniejszego starostę ojcowskiego i Annę. Jednak
spadkobiercą najpierw zostaje Jan Kazimierz. Niewiadomo czy w swych poczynaniach nie był gorszy od
ojca. Sadystyczne skłonności Jana Kazimierza Warszyckiego szły w parze ze zboczonymi. Mimo to, dla jego
majątku, poślubiono mu w roku 1658 siedemnastoletnią Annę Stanisławską z Dunajgrodu, krewną drugiej
żony kasztelana Warszyckiego, córkę Michała wojewody kijowskiego i Krystyny Szyszkowskiej. Związek ten
skończył się w 1669 głośnym wówczas rozwodem. Gdy
kasztelan, wobec bezdzietności córki Teresy Jadwigi
i syna Jana Kazimierza, stracił nadzieję na pozostawienie po sobie następcy, dla utrzymania ciągłości rodu
wydał młodszą córkę Annę za swego bratanka Michała
Warszyckiego, syna rodzonego brata Aleksandra i Walewskiej. Chociaż otrzymał specjalną dyspensę władz
kościelnych, opinia publiczna gorszyła się tym małżeństwem. Po 1690r po śmierci Teresy Warszyckiej- Firlejowej, która zmarła niedługo po ślubie Michała Warszyckiego z Anną Warszycką dokonano połączenia majątków Danków Ogrodzieniec i Pilica. W dniu 10 maja
1697 roku zmarł w Częstochowie Michał Warszycki mając dopiero 37 lat. Wdowie po nim- Annie, przypadł dożywotnio ogromny majątek. Majątek składający się
z 15 kluczy ziemskich, z pałacami, fortecami, a we
własności cały majątek ruchomy, w tym skarbce po
książętach Zbaraskich, Wiśniowieckich i Warszyckich.
W 1699r podzielono ten majątek. Dobra ogrodzienieckie przypadły w wianie córce Anny Barbarze Teofili
Warszyckiej herbu Awdaniec, która wychodzi za równie bogatego, hrabiego Kazimierza Jana Józefa Męcińskiego z Kurozwęk herbu Poraj. Sielanka młodej pary
nie trwała długo, gdyż Barbara młodo umiera, ale pozostawiając po sobie trzy córki i dwóch synów (Mariannę, Konstancję, Katarzynę oraz Jana-Józefa i Wojciecha).
Z tego też roku (1699) zachował się dokument,
który mówi o tym, że w tychże włościach, wśród wielu małych wsi, funkcjonował i przysparzał zysków panom, równie mały majątek Klucze z folwarkiem. Miał
on wtedy ok. 3 łany pól uprawnych (ok.50 ha). Posiadał sześć krów, jednego byka, cztery jałówki, dwadzieścia jeden owiec i siedem świń. Wtedy to folwark
wysiewał ok. 35 korcy żyta ozimego, 5 korcy jarego, 4
korce pszenicy ozimej, jarej 3 i jęczmienia 7 korcy. Ponad to grochu jeden korzec, 7 korcy fasoli i 15 owsa
(1korzecok. 120 litrów). We wsi był browar, który prowadził oczywiście żyd- Lewek Noyzeszowic, który płacił 400 zł arendy. W karczmie podawano głównie
piwo, które produkował karczmarz w większości samodzielnie. Później jednak właściciele folwarków narzucali karczmarzom sprzedaż piwa produkowanego na
folwarku. W XVII w. można już mówić o karczmarzu
jako o sprzedawcy. W Kluczach była także huta z trzema piecami, którą zarządza, jak mówi dokument…uczciwy Jan Kawka, który daje z niej 1000 zł./ rok
w czterech ratach. Za hutą jest studnia cembrowana
z żurawiem. A na Ogrodziencu owdowiały Kazimierz
Męciński żeni się ponownie z Domicelą Wierzbowską
z Wielkiego Chrząstowa herbu Jastrzebiec, wdową ,
trzecią żoną swojego teścia Michała Warszyckiego. Męcińscy to wielce znana rodzina w ówczesnej Polsce.
Wielu z nich było senatorami i hrabiami. Piszą
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się z Kurozwęk i ponoć pochodzą dziejowo od słynnej
rodziny Kurozweckich, która od dóbr Męciny w Lubelskiem wzięła nazwisko, choć to pochodzenie historycznie nie jest udowodnione. W XVII w. rozdzielili się
na dwie linie: Działoszycką i Żarecką. Owa linia Żarecka miała swe majątki w naszej okolicy. Jej protoplasta Mikołaj Męciński- poseł wieluński na Trybunał radomski, ożenił się z Katarzyną Płaza. Oni to byli
dziadkami interesującego nas Kazimierza Męcińskiego, dziedzica na Ogrodzieńcu, Siemianicach, Włodowicach, Łysokorni, Przyrowie i innych. Chorąży wieluński, starosta radomski, lelowski i miński. Wojewoda
sandomierski, poseł na sejm. Ożeniony bogato z Barbarą Warszycką. On to osadził Paulinów w Żarkach.
Barbara wniosła mu w posagu również znaczne obszary starostwa ojcowskiego i klucza sensygniowskiego.
Kazimierz zasłynął tym, że przed swoją śmiercią sporządził testament w Siemiatyczach na mocy którego
wszystkie bezcennej wartości klejnoty Rakoczegoksięcia siedmiogrodzkiego, które tenże zostawił uciekając przed cesarzem austriackim do Polski umieszczone zostały w zamku ogrodzienieckim, następnie
przewiezione do pałacu we Włodowicach, a w 1702r.
umieszczono je do depozytu na Jasnej Górze, tuż
przed drugim najazdem szwedzkim w tym że roku. Zamek Ogrodzieniec i miasto zostają spalone i niemal
doszczętnie zniszczone, podobnie jak Rabsztyn. Pozostawili popiół i zgliszcza, zniszczony dobytek, spalone
domy i wszelkie zapasy. Tak ciężkie warunki były przyczyną wybuchu zarazy. Wymierały całe rodziny. Dziedzic Ogrodzieńca Kazimierz w czasie najazdu przebywał w Żarkach i tam 10.I.1703 r. zmarł. Dziedzicem
zostaje Wojciech Męciński, lecz o wiele biedniejszy.
Nie może uporać się z odbudową, patrząc na zniszczony zamek jeszcze niedawno pełen chwały. Od 1737 r.
dobra ogrodzienieckie zostają własnością jego syna
Adama. Słaby był z niego gospodarz, pozbawiony środków finansowych rozpoczął remont zamku i budowę
kościoła. Zgromadził materiał i część kamienia ze
zrujnowanego zamku przeniósł na plac budowy kościoła. Zaciągnięte pożyczki doprowadziły go do ruiny
i w końcu musiał zamek sprzedać w 1746r. Nabył go
bogaty dziedzic krakowski Tomasz Jakliński. Od tego
roku nowy właściciel dokonał remontu zamku, znaczną część wyposażył w nowy sprzęt, lecz swojej świetności zamek już nigdy nie osiągnął. W samym mieście
rozkwitnął handel, który opanowali w większości Żydzi, którzy poprowadzili miejscowy browar i gorzelnię, a także usługi krawieckie, malarskie i szklarskie.
Zawód murarza był wielce intratnym, a okoliczni
mieszkańcy zajmowali się jak dawniej rolnictwem
i hodowlą bydła i drobiu. W 1792r sejm czteroletni
zlikwidował starostwa, czyli grunty należące do króla
oddawane w dzierżawę. Starostowie tracąc dochody
przenosili się do dworów wybudowanych pod tymi
zamkami. Teraz podatki i inne daniny nie płynęły z całego starostwa z kilkunastoma wsiami, lecz z folwarków należących do dworu z kilku wsi. Oczywiści były
dwory większe i mniejsze, lepiej i gorzej zarządzane,
ale to już nie było to. Szlachta zaczęła widzieć swój
interes w tym, by chłopi nie pracowali na swoim
polu, gdzie byli mało wydajni, lecz na folwarcznym,
gdzie byli przymuszani do wydajniejszej pracy, a zara-
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zem coraz dłuższej. Starano się przejmować ich pola
za np. długi, pozostawiając im małe zagony. Doprowadzało to do buntów i spotęgowania nienawiści do
szlachty.
Kończąc dzieje zamku Ogrodzienieckiego dodam pokrótce co wydarzyło się później. Siostra Tomasza Jaklińskiego Mieroszewska zamieszkiwała jednak
nadal środkową część zamku. Gdy i ta część również
groziła zawaleniem Mieroszewska w 1810 r. przeniosła
się do folwarku pod zamkiem. Do 1832 r. gospodarzył
zamkiem jej syn August. Późniejsi właściciele rozbierali po kawałku mury zamku budując na Podzamczu
inne zabudowania. Od tej pory zamek już nigdy nie
był zamieszkany. Teren z ruinami sprzedał August chłopu Ludwikowi Kozłowskiemu, który sprzedawał po
parę złotych fragmenty murów jako materiał budowlany. Sam również wybudował z zamkowego kamienia
owczarnię u stóp warowni. Następnym właścicielem
był nieznany z imienia Żyd, który dokonał parcelacji
dóbr. Ostatnim właścicielem warowni został pochodzący z pobliskiego zaścianka Jan Wołczyński, który zakupił w czasie parcelacji w 1832 tereny z zamkiem.
W 1885 r. ruinę zamku Ogrodzieniec odwiedził 19-letni wówczas Aleksander Janowski. Później o tym powiedział: Była późna noc. Od huku piorunów drżały historyczne mury. Z zachwytem stojąc pod bramą wjazdową do zamku patrzyłem jak w blasku błyskawic wynurzają się z ciemności wspaniałe ostańce, wieże i potężne ruiny. Możliwość obserwacji niesamowitych ruin
w różnych warunkach pogodowych zainspirowała Janowskiego do utworzenia w 1906 r. pierwszej w Polsce organizacji turystycznej - Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, by Polacy swój kraj poznawali,
„...bo miliony Polaków swojego kraju nie zna, a powinna go znać, by tym goręcej go kochać. Kochać i szanować." W tym też roku Polskie Towarzystwo Krajoznawcze wykupiło ruiny zamku z rąk prywatnych i przystąpiło do ich zabezpieczenia. Od czasu, gdy stary
drewniany gród Włodków h. Sulima został spalony
w 1241r przez Tatarów, a Włodek wybudował nowy
z kamienia, do 1906 r. minęło 665 lat. Obecnie mija
772 lata istnienia grodu.

Ogrodzieniec. Rys. z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa
w Warszawie. Album widoków historycznych Polski, ser. VI, Album
widoków przedsatwiający miejsca historyczne Królestwa Galicyi i
Ziem Krakowskich z natury przez Napoleona Ordę, Warszawa 1880.
Źródło: "Ogrodzieniec" Dariusz Kmiotek, wyd. DIKAPPA 2009
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Wracając do dziejów folwarku Klucze, które należały do dóbr ogrodzienieckich, stało się tak, że po
śmierci Kazimierza Jana Józefa Męcinskiego z Kurozwęk majątek dziedziczy jego syn Wojciech, będący
w bardzo trudnej sytuacji finansowej odsprzedaje
w 1703r folwark Klucze wraz z trzema łanami pól Antoniemu Gorajskiemu i jego żonie Marciannie Romerównie z Chynowa herbu Jelita, córce Józefa Romera
i Ludwiki z Nagłowic,( podaje Niesiecki), lub LudwikiSalomei Rey z Szumska, herbu Oksza (podaje Minakowski). Antoni jest równocześnie dziedzicem Olewina, Parczy i Strągoborzyc. Ród ten od kilku wieków
zasłużony dla Polski, a wywodzi się od Krystyna, dziedzica na Kraśniku w 1240 r. Poprzez znanych przodków jak Dymitr z Goraja, Iwan, Aleksander- walczył
pod Grunwaldem i wielu innych rozrosła się do ogromnych rozmiarów. Była to czerwonoruska rodzina, pisząca się z Goraja, w powiecie lubelskim od zamku
Goraj, który nadał im Ludwik Węgierski. Ich potomkowie pisali się z Goraja , a z czasem nazwali się Gorajscy. Ów Antoni Gorajski z Goraja, herbu Korczak, chorąży parneński, miecznik chełmski i ruski. Syn Jana
i Zofii Żelęckiej, wnuk Teodora- rotmistrza królewskiego (1666r), żonaty najpierw z Katarzyną Wilkowską ok. 1730 r. miał troje dzieci: Józefa, Józefę
i Franciszkę. Ok. 1736 r. poprzez koligacje rodzinne
Gorajskich z Rylskimi, poprzez rodziny Leszczyńskich,
Dzieduszyckich, dziedzicami Klucz staje się Elżbieta
z Sutków Rylska herbu Ostoja. Sto lat wcześniej jej
przodek, Samuel Rylski był starosta rabsztyńskim
(1638- 1650). Po swej rezygnacji przekazał starostwo
na rzecz swego kuzyna Aleksandra Płazę herbu Topór.
Płazowie byli starostami Ojcowa. Jak wspomniałem
na początku, rolnictwo było podstawową gałęzią gospodarki. I to na sile chłopa się ona opierała, a właściwie na tym co z niego można było wyciągnąć. Mimo,
że tak ciężko pracował to i tak nie był w stanie na
wszystko „urobić”, a ziemia i tak nie była jego. Największą grupę społeczną stanowili kmiecie- pełnorolni gospodarze. W Kluczach w połowie XVIII w. byli
nimi: Bartłomiej Sypień, który miał do odróbki na pańskim 4 dni w tygodniu płacił 7 zł 27 gr. czynszu i miał
4 woły. Ponadto Stanisław Lipek- odrabia 4 dni i czynszu płaci 7 zł. 27 gr, ma 3 woły. Podobnie Marcin Baik,
Bartłomiej Koźlik, Stanisław Adamaszek i Jakub
Szromnik. Niejaki Chałacik Jakub jest półrolnikiem
i czynszu daje połowę- 3 zł. 28 gr. Płaci za najem (3
zł) i ma dwa woły. Chałupnicy to grupa jeszcze uboższa, nie posiadają ani własnego gospodarstwa ani własnej roli. Pracowali u bogatych kmieci lub w folwarku. Do tej grupy zaliczała się Katarzyna Stachurzyna,
Krystyna Kozłowa i Józef Długoszowic. Robią na folwarku jeden dzień i płacą czynszu 24 gr. Jak wynika
z dokumentu, kmieć Jakub Szromnik był leśnym
i czynszu w siekiernym daje 24 gr., a za najem robocizny płaci 5 zł. Do jego obowiązków należało pilnowanie lasu, dlatego nie odrabiał pańszczyzny, ale w czasie żniw musiał odpracować 13 dni i musiał do dworu
dostarczać ubitą leśną zwierzynę. Do najzamożniejszej grupy we wsi należeli młynarze, którzy mieli własne młyny lub dzierżawili od pana za co dostawali
ok.5 % ilości zmielonego ziarna i zatrzymywali plewy
i otręby by wypaść na nich pańskie wieprze. Młynarz
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do dworu dostarczał również ryby. Dokument
ówczesny mówi, że do wsi należy jeden zarybiony
staw na rzece Przemszy jak również łąka pod wsią
zwana Lipową. Pomiędzy folwarkiem a stodołą znajdował się pastewnik. Pola folwarku Klucze od wschodu
graniczyły z gruntami Golczowic i Bogucina , na południe z Pomorzanami, na północy dochodziły do wsi
Chechło, należącego do pana Kmity i Komnackiego,
oraz styka się ze wsią Ryczówek należący do księży Bielańskich. Na zachód grunty kluczewskie dochodzą do
młyna należącego do wsi Białka. Około 1760 r. Antoni
Gorajski żeni się drugi raz i z drugiego małżeństwa,
właśnie z Marcjanną Romer, dochował się również trójki dzieci: Tomasza, Katarzyny i Aleksandra. Tenże Aleksander, szambelan Stanisława Augusta (1782r) poślubia hrabiankę Teofilę Bukowską z Bukowego herbu
Ossoria, kasztelankę sanocką, a jego starszy brat Tomasz, półkownik wojsk polskich poślubia jej siostrę Antoninę, jako swoją drugą żonę. Gdy dochodzi do I rozbioru Polski (1772 r.) majątek Klucze jest nadal w rekach Elżbiety Rylskiej. Folwark podupada i jest zaniedbany. Ok. 1777 r. Majątkiem Klucze zarządzają Sośniccy. Nie mogło być inaczej, gdyż i oni są spokrewnieni z Gorajskimi. Siostra Antoniego Gorajskiego- Petronela, wychodzi za mąż za Kacpra Sośnickiego herbu Trąby i gospodarzą tutejszym majątkiem aż do
1794r. Oni też nie wnoszą nic nowego by dźwignąć podupadający majątek. W Kluczach w 1787r. mieszkało
163 katolików i 10 żydów, a dwa lata później164 katolików i 4 żydów. Pod koniec wieku (1791r) było 32
domy i 198 mieszkańców. W 1793 r. dochodzi do II rozbioru Polski przez Prusy i Rosję. Rok później (24 marca 1794 r.) w Krakowie na rynku został ogłoszony akt
powstania, powołujący Tadeusza Kościuszkę naczelnikiem insurekcji. Kościuszko złożył publicznie na rynku
przysięgę, a już 4 kwietnia 1794 pod Racławicami woj-

POWSTANIE

Arenda, arenta, arendarz, nazwa ze średniowiecznej łaciny, oznaczająca dzierżawę i dzierżawcę. Ten,
co brał majątek w dzierżawę, zwał się arendarzem
lub arendatorem. Później gdy nazwa arendarza zeszła
już tylko do dzierżawiących karczmy i młyny (zwykle
Żydów), dzierżawcę dóbr ziemskich zwano posesorem. Kontrakty arend ziemskich bywały zwykle trzyletnie.
1

Literatura:
1. O. Dziechciarz "Przewodnik po ziemi olkuskiej"
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Janusz Dziatłowicz

WYBUCHŁO!

W r. 1875. zaczęło drukować w Nrze 287. „Dziennika Polskiego" we Lwowie, pod tytułem "Lat temu
trzynaście", pamiętnik mój z powstania styczniowego,
spisany według notatek pośród wydarzeń ówczesnych
ściśle porobionych. Od 1875. przybyło wiele materiału
historycznego i należałoby niejedno w tym parnięniku
uzupełnić, wyjaśnić; przez lat piętnaście zmieniło się
wiele wyobrażeń i uczuć naokoło piszącego, a także
i w piszącym czas i doświadczenie nie jedno przebudowały. Chciałoby się przykroić dawny pamiętnik wedle
nowszego kształtu, uczynić go poważniejszym, zaopatrzyć w komentarze, a może nie jedno sprostować.
Nie uczyniłem tego, ale pozostawiłem rzecz taką jaka
była, bo pamiętnik powinien być wyrazem tej chwlli,
w której powstał, a nie zbiorem refleksji nasuwających się wówczas, gdy z oddali lat wielu na spełnione
fakta patrzymy. Chociaż w książkę dziś ujęty, przecież pozostanie obrazem młodości, a nie dzisiejszych
lat piszącego i według tego sądzić go proszę. Zgodziłem się na książkowe wydanie, bo nie sądzę, aby to
było ze szkodą publiczną przypomnieć teraźniejszej
młodzieży jaką była młodość jej poprzedników. Znajdą może naukę: czego się wystrzegać, a o co ubiegać
się powinni. Składam to wspomnienie na mogile Ś.P.
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ska powstańcze pod wodzą samego Kościuszki stoczyły zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi. Jednak powstanie upada. 16 listopada 1794 pod Radoszycami
nastąpiło ostateczne rozwiązanie oddziałów powstańczych przez następcę Tadeusza Kościuszki naczelnika
Tomasza Wawrzeckiego i kapitulacja przed gen. Aleksandrem Suworowem. W tym też 1794 r. folwark Klucze z przyległymi gruntami zakupuje Franciszek Bukowski z Bukowego, herbu Ossoria- syn Józefa i Anny
Porawskiej i przez najbliższe 70 lat właścicielami
dóbr folwarku Klucze będą Bukowscy, mimo, ze 24
października 1795 Rosja, Prusy i Austria dokonały III
rozbioru Polski i Rzeczpospolita zniknęła z mapy
Europy.

-

CZ.

II

Erazma Skarzyńskiego i poległych towarzyszy myśląc
o nich, kochając ich nawet za grobem.
W Krakowie 3 czerwca 1890.
Czesław Pieniążek

Strona tytułowa pamiętnika
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Nie małej to trzeba było odwagi, aby przy wybuchu powstania zupełnie otwarcie niewiarę swą w powodzenie tegoż wyrażać. Młodzież kipiała gorączką bo
młoda, bo ukołysana poprzednim ruchem demonstracji narodowych, bo sercem patrzyła na sprawy. Starsi
zapalali się od młodych, albo milczeli, lecz jednego
znałem tylko w owym czasie odważnego człowieka
w Tarnowie, co niemal płakał, gdy telegramy wieść
o powstaniu rozniosły. Był to jeden z adwokatów w Tarnowie, człowiek prawy, głęboko wykształcony, przenikliwy, a nade wszystko rozważny. Był nim dr Karol
Kaczkowski. Miałem częstą sposobność stykania się
z nim przez stosunki jakie go z moim ojcem wiązały.
Nie zapomnę nigdy, jak na rozognione głowy kilku nas
młodych, na pierwszą wiadomość o wybuchu powstania rzucił te groźne słowa: „Teraz sprawa Polski, cofnie się wstecz o wiek cały. Gdy moskiewska część Polski w cmentarz się zamieni, niech się ocali choć ten zakątek ojczyzny, ażeby imienia polskiego w grób potem nie zakopano”. Gdy wszystko się rwało do działania, mecenas sam jeden studził zapały, wstrzymywał,
odradzał i załamywał ręce. Nie wierzył w powodzenie, lecz nie wstrzymywał od brania w nim udziału. Nastąpiła wyprawa pod Miechów i klęska straszna, przejmująca grozą. Wieść o niej zamiast zabić w nas ducha, przeciwnie, zapał podsyciła i już ani myśleliśmy
słuchać mecenasa. Miałem wśród młodzieży krakowskiej poległej pod Miechowem serdecznych przyjaciół
i kolegów. Łączyła mnie z nimi niemal miłość braterska. Prawie wszyscy zginęli. Kazimierz Straszewski,
Emanuel Moszyński, Jan Nowiński, Jan Tomkowicz ,
Władysław Majewski, Michał Dobrzański syn pułkownika artyl. wojska polskiego i tylu innych. Oni zginęli
już, a ja jeszcze tutaj. Jakiś wstyd mnie ogarnął, pragnienie zemsty owładnęło, zaciekłość jakaś opanowała, a zdało mi się, że przyjaciele moi wyciągali ku
mnie ramiona, że mnie wołali ku sobie … Miałem mir
u kolegów a nawet posłuch pewien, zyskany nie jedną
pożyteczną dla nich pracą, więc też zebrawszy gromadkę, gorącym słowem przemówiłem do nich i wnet
spieszyło nas kilkunastu studentów 8. klasy gimnazjalnej na cmentarz, gdzieśmy na grobie dwóch zmarłych
przed rokiem kolegów, wykonali przysięgę walczenia
do ostatniej kropli krwi.
Powziąłem zamiar wstąpienia do kawalerii, więc
przede wszystkim o stosownym uzbrojeniu pomyśla-

Klepsydry powstańców styczniowych poległych w bitwie pod
Miechowem, NAC
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łem. Fundusze znalazły się prędko a jeszcze
prędzej
były
w słomie siennika pistolety, pałasz i sztuciec, kilkanaście ładunków prochu i gotowe naboje. W dwa
dni po złożonej przysiędze, we trzech wyjechaliśmy w nocy do
Krakowa…
Było to z początkiem
marca,
Langiewicz
stanął pod Goszczą,
nadzieje powodzenia
i największych niedowiarków przejmowaMarian Langiewicz, dyktator
ły. Cały Kraków spie- powstania styczniowego, NAC
szył na granicę do Michałowic, gdzie na komorze orły moskiewskie tarzały
się w błocie, a straż polska witała nieopisanym urokiem. Powozy prywatne, dorożki, omnibusy, wozy
wiejskie i tłumy pieszych, spieszyły, wymijały się na
drodze przez Prądnik do bliskiej granicy. Organa rządu austriackiego usuwały się na bok, nikły gdzieś,
a napotkane w niczym nie stawiały przeszkody…Dziwny istotnie był wówczas widok Krakowa. Rynkiem i ulicami snują się gromadnie jak najswobodniej tłumy
młodzieży, często nawet uzbrojone.
„Langiewicz dyktatorem!”- rozbrzmiało 10. marca po
mieście i ukazały się odezwy. Z całego niemal kraju
spieszono powitać widomą władzę walczącego narodu. Ojciec mój dowiedziawszy się o mym zniknięciu
z Tarnowa, przybył do Krakowa czym prędzej. Oczywiście opłakawszy me losy, serdecznie błogosławił, pomnąc, że sam w 1831 r. bił się pod Grochowem w 2.
pułku strzelców konnych. Ojca mego przyjaciel, były
kapitan wojsk polskich z 1830 r. Erazm Skarżyński,
właściciel dóbr Aleksandrowie w okolicy Krakowa,
obecnie pułkownikiem mianowany, opowiada, że z polecenia dyktatora formować będzie gwardię dyktatorską, jako zawiązek wojsk regularnych. Ojciec mój
wierzący jako dawny żołnierz, tylko w armię zorganizowaną, stara się wpłynąć bym się teraz do obozu nie
udawał, jeno do nowej formacji zaciągnął. Jakoż nazajutrz byłem pierwszym, który się zgłosił pod rozkazy Skarżyńskiego1. Nie zapomnę jak pułkownik zmierzywszy mnie od stóp do głowy zawołał: „prostuj się,
postawa dobra, oczy w górę, włosy krótko”. Czym
prędzej też pospieszyłem do fryzjera, by włosami
krótkimi zdobyć sobie charakter rekruta. W godzinę
po mnie lista zapełniać się zaczęła i zaraz po moim
nazwisku znalazło się nazwisko Leona K. syna radcy
sądowego- Niemca. Sam ojciec go tam wpisał z obawy, aby Leonek nie uciekł bez jego wiedzy. Do wieczora już przeszło 20-tu było ochotników, sama młodzież
szkolna z uniwersytetu i gimnazjów, przeważnie rozbitkowie z pod Miechowa. Nazajutrz rozpoczęliśmy
już musztrę w tak zwanej „Szarej Kamienicy” 2, będącej własnością naszego pułkownika. Pułkownik nasz,
jakby na Saskim placu dla księcia Konstantego musztrował żołnierzy, układał postawę naszą, prostował,
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uczył chodzić, zwracać się, słowem musztra rozpoczęła się formalnie tak zwaną „szkołą żołnierza”. Bardzo
prędko mnożyły się nasze szeregi; w kilka dni było nas
około stu, po większej części przyjaciół, kolegów, znajomych. Gdyśmy się cokolwiek poduczyli obrotów i nabrali postawy, pułkownik rozkazał nam uczyć się regulaminu i składać z niego egzamin. Udało mi się szczęśliwie, że pierwszy go złożyłem i otrzymałem nominację
na podoficera. Wkrótce otrzymali tę rangę przyjaciele moi: Emanuel Starkel. Dąbrowski, Paleczka- obaj polegli, i inni. Franciszek Paleczka- podporucznik, ur.
w Szczurowie, syn włościanina, studiował medycynę
na Uniwersytecie Jagiellońskim. My też pierwszymi byliśmy oficerami, a wszyscy z Tarnowa i jego okolic, co
w ogromną dumę wbijało naszych Tarnowiaków. Gdy
liczba oddziału naszego wzrastała, podzielono nas na
kompanie, plutony, sekcje. Kompania liczyła 100 ludzi, kapitana, porucznika i dwóch podporuczników,
a dzieliła się na dwa plutony po 50 ludzi. Prawe skrzydło zajmował kapitan, lewe porucznik, podporucznicy
dowodzili plutonami. Plutony dzieliły się na sekcje po
10 ludzi, licząc w to podoficera, który nią dowodził.
Miałem pierwszy pluton pierwszej kompanii, a w nim
przeważnie obcą, nieznaną mi młodzież. Rzecz dziwna, że pobłażliwość ówczesna władz austriackich do
tego posuwała się stopnia, iż żadnej nie mieliśmy przeszkody w schodzeniu się i odbywaniu musztry, chociaż
„Szara kamienica” znajduje się w rynku, niemal naprzeciw strażnicy wojskowej, a manewrom naszym po
ogrodach i na błoniu, policja i wojsko przypatrywały
się ciekawie. Gdy się tak musztrujemy, nastąpiła klęska, upadek i przejście dyktatora na terytorium tutejsze. Cios to był okropny, łamiący ducha, do rozpaczy
przywodzący… Myśmy najboleśniej odczuli upadek Langiewicza, bo cała ta nasza szkoła wydała nam się teraz bez celu. Mundury już przygotowano dla nas, broń
mieliśmy dostać wyborną, więc i to dodawało animuszu. Teraz zawiedzione nadzieje, bo i nie rychło będzie można po tej klęsce wyruszyć w pole. Zebrawszy
się oficerowie, udaliśmy się do Skarżyńskiego z prośbą, aby nas czym prędzej sam prowadził za kordon
(granicę). Pułkownik słabowity niezmiernie, choć okazałej postawy, przy tym pochylony wiekiem, z początku nosił się z myślą, by iść z nami, z „ukochanymi
dziećmi”- jak nas nazywał, lecz wkrótce sam uznał,
że to niemożliwe, gdy reumatyzm dokuczliwie prześla-
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dować go zaczął. Pułkownik miał brata młodszego,
niegdyś porucznika piechoty z 1830 r., podobno nawet z czwartaków. Romuald Skarżyński mianowany
majorem, objął teraz komendę nad nami i dokonywał
dzieła przez brata rozpoczętego. Oddział tymczasem
niecierpliwił się i rwał do obozu. Niecierpliwsi z naszych przyłączyli się do innych oddziałów, Grekowicza
itd.,, które zaledwie stanęły u granicy, napadnięte
przez Moskali i rozbite, wróciły do Krakowa. Grekowicz w samą Wielkanoc stoczył bitwę…
Było to w pierwszej połowie kwietnia, gdyśmy się
wreszcie dowiedzieli, że wkrótce wyjdziemy. Wyczekiwaliśmy niecierpliwie rozkazu wymarszu, a znowu zaczęły się sejmikowania, sarkania, gdy naraz wzywa
oficerów pułkownik i oświadcza, że rząd narodowy
naznacza nam pułkownika Mossakowskiego na dowódcę i że pod nim pójdziemy w tych dniach za kordon.
Jakoż przybył do mieszkania pułkownika nowy nasz
dowódca, gdzieśmy się mu przedstawili. Fatalne wywarł na nas wrażenie. Wysokiego wzrostu, blondyn,
oczu przenikliwych, ale niewyraźnego blasku, twarz
bez wyrazu, jakby schorzała, głos taki bez dźwięku,
słowem zdał się nam człowiekiem bez ognia, bez życia, bez wiary w siebie i w sprawę, bez energii i rozgarnienia. Wrażenia, jakich doznałem, zamknąłem
w mej piersi, lecz smętno mi się zrobiło, bo nie czułem w naczelniku najmniejszej wyższości nad sobą,
i tak mi było, jakbym ja nim, a nie on mną miał dowodzić, Rzecz naturalna, że wierny zasadzie i pojęciu
obowiązków żołnierza, nawet najbliższemu przyjacielowi nie zwierzyłem się z wrażeń doznanych, aby nie
osłabiać ducha, nie demoralizować…
Przyznam się otwarcie, że strona polityczna akcji, nic
a nic mnie nie obchodziła, pragnąłem jedynie jako
żołnierz służyć sprawie. Obijały mi się o uszy tysiączne idee, zdania, opinie, gadaniny o Mierosławskim,
o „czerwonych i „białych, lecz wówczas nie sądziłem
nawet za godne uczciwego człowieka sprzeczać się
w tych sprawach i zajmować nimi, gdy tylko bić się
należało… Nawet w naszego oddziału knowały się jakieś agitacje polityczne, jednak koledzy moi nie wciągali mnie do nich, wiedząc, że chcę być żołnierzem,
nie spiskowcem.
Przychodzi raz do mnie kolega porucznik i powiada,
że oficerowie nasi postanowili nie przyjmować służby
pod dowództwem Mossakowskiego, że mu nie ufają,
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i że pragną oddać oddział pod dowództwo majora
Wierzbińskiego. Major Wierzbiński, dawniej oficer
wojsk pruskich, bił się pod Langiewiczem, miał sławę
dzielnego oficera. Energiczny, odważny. Grzeszył tylko ambicją wygórowaną, która go pchała do sejmikowania i szukania sobie tym sposobem. popularności.
Przynajmniej takim się mnie wydawał. Opowiedziawszy to, zapytuje mnie, czy się do kolegów przyłączę.
Niemal dosłownie pamiętam odpowiedź, jaką mu dałem:
— Jestem żołnierzem, jak mi każą skakać z wieży Mariackiej, to skoczę. W spiski się nie wdaję, bo to mi zawsze Targowicę przypomina i „liberum veto”. Dobrowolnie oddałem się pod rozkazy Skarżyńskiego, Skarżyński oddał mnie pod rozkazy Mossakowskiego, działo się to w imię rządu narodowego, więc co mi każe
Mossakowski, lub inna osoba z ramienia rządu, to uczynię.
— Myśmy padli ofiarą „białych”, a wstyd iść młodzieży
za „białymi”. Skarżyński przecież należy do białych.
— Czarny, czy biały, czy popielaty — tego wszystkiego
nie rozumiem, w to się nie wdaję. Polityką niech ci
się zajmują, co stoją u steru, na nich za wszystko spada odpowiedzialność; nam wypadło iść, bić się, zginąć, a nie mącić. Na tym rozmowa się skończyła.
Drugiego dnia spotykam przed Sukiennicami grono powstańców nieznanych mi, a między nimi porucznika
z naszego oddziału, kolegę ze szkół tarnowkich, Dąbrowskiego. Zatrzymał mnie Dąbrowski i poznał z nieznajomymi. Byli to: major Wierzbiński i rotmistrz Miernieki, porucznik Zygmunt Marszałkowicz i kilku innych. Dąbrowski powiada mi, że lepiej byłoby, aby
Wierzbiński objął nad nami dowództwo, gdyż Mossakowski nie posiada zdolności odpowiednich. Marszałkowicz także coś w tym duchu zaczął prawic. Grzeczność nie pozwalała mi wobec Wierzbińskiego odpowiedzieć wyraźnie, więc powiedziałem, iż najlepiej będzie, jeżeli pan major postara się u rządu narodowego o nominację. Od chwili, gdyśmy się przedstawili
Mossakowskiemu byliśmy już niejako na wymarszu. Jakoś na kilka dni przed 20. kwietnia powołano oficerów dla udzielenia rozkazów. Nazajutrz mieliśmy
wyjść na granicę do wsi Kobylan. Oddział nasz, liczący według listy około 300
ludzi, podzielono na trzy
części i każdą o innej porze dnia , inny oficer miał
z miasta wyprowadzić. Zapomniałem dodać, że na
niedługo przed wyjściem,
uformował się przy naszym oddziale pluton kawalerii, którą dzielny chłopiec Józef Zaremba miał
na punkt zboru przeprowadzić. Po powstaniu uczeń
wojskowej szkoły w St.
Cyr pod Paryżem, od kilku
lat osiadły w Galicji i tu
dzierżawi dobra rządowe
niedaleko Krakowa. Mnie
rozkazano trzecią część odStrzelcy, rycina z epoki
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działu o 10-tej wieczorem z pod Łobzowa poprowadzić. Poza pałacem Łobzowskim, gdzie znajduje się
szkoła wojskowa, sekcje się zgromadzać miały,
a stamtąd cała kompania pod moją komendą dalej
miała wyruszyć. Noc była ciemna, pochmurna. Dziesiąta godzina uderzyła na wieży Mariackiej, więc zakomenderowałem po cichu: „ formuj czwórki” i rozkazałem maszerować w ściśniętej kolumnie tak, żeby
zawsze każdy widział przed sobą poprzednika. Przewodnik z dwoma oficerami szedł naprzód. Nakazałem ciszę bo patrole austriackie kręciły się wokoło.
Gdy już oddział ustawił się w czwórki, zająłem miejsce na końcu, gdyż naprzodzie dwóch innych było oficerów, a przede wszystkim porządku pilnując musiałem i na ostatku postępować. Przy mnie znalazł się Jarosław Grottgert, brat Artura, były porucznik wojsk
austriackich. Poznaliśmy się prędko i zaprzyjaźnili. Po
powstaniu został urzędnikiem c.k. kolei państwowej
w Krakowie…
Była ciemna noc. Wtem, w głębi lasu odzywa się głos:
Stój, kto idzie?
— Swój bracie, gdzie naczelnik?
— A, to ty poruczniku! Naczelnik niedaleko. Dwadzieścia kroków prosto, potem trzydzieści na prawo,
a potem znowu prosto po ścieżce. Idziemy w kierunku
wskazanym i wnet staję przed naczelnikiem Mossakowskim.
— Cieszę się, że pan jesteś, bałem się o pana tym więcej, że mi potrzeba adiutanta. Proszę zaraz wybrać
sobie konia i objąć służbę. Grottger został oficerem
rezerwowym. Cały oddział rozsypany w grupach po lesie, malowniczy przedstawiał widok. Tu rusznikarze
czyszczą, porządkują broń, którą odziedziczyliśmy zakopaną przez Grekowicza po przegranej jego pod
Szklarami. Obok nabijają kosy i groty na lance. W pobliżu rozłożył się porucznik Paleczka taborem, objąwszy furjerstwo (magazynier) oddziału. W dali konie poprzywiązywane do drzew skubią siano, a gwar wesoły
naokół i piosenka się rozlega i żartami stroi się rozmowa.
Na wzgórku niewielkim rozłożyli się : rotmistrz
Mirecki, major Wierzbińki, lekarz pułkowy dr. Orłowski i dwóch młodych ludzi, nieznanych mi dotąd. Byli
to: N i Wojciechowski. Pierwszy, uczeń z Cuneo, objął
funkcję płatnika i reprezentował niejako kancelarię
pułkową, drugi syn emigranta, z matki Francuski, nie
umiejący nawet po polsku, uczeń szkoły dróg i mostów, był jakoby inżynierem i zarazem adiutantem
Wierzbińskiego. Obaj przezacni chłopcy. N. serdeczny, czuły, miał w sobie coś kobiecego. Wojciechowski
przeciwnie- poważny, powolny, ale miły, towarzyski,
bawił nas serdecznie swoją polszczyzną, bo gwałtem
chciał mówić po polsku, chociaż własnego nazwiska
wymówić nie umiał. W gronie tych oficerów zobaczyłem chłopczyka może 2-letniego. Był to blondynek
ładny, miły, dobrze ułożony, podobno syn kupca jakiegoś z Krakowa. Zwijał papierosy dla oficerów z taką
gorliwością, jakby mu to największą sprawiało przyjemność. Chłopca tego odstawiono podobno z obozu
do Krakowa, ale powtórnie uciekł do nas i nie chciał
ustąpić z oddziału. Opowiadano mi o nim później, że
gdy śród nieszczęśliwej bitwy pod Jaworznikiem, dostał się do niewoli, pułkownik Alenicz wziął go do swo-
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jej kwatery i zaprosiwszy
na herbatę, zapytał:
- Po cóżeś poszedł do powstania?
- Żeby bić Moskali.
- A zabiłeś dużo Moskali?
- Nie wiem ilu, ale strzelam celnie i kilka razy palnąłem do nich.
- A teraz za to pójdziesz
na Sybir.
-Wiem o tym i mnie to cieszy, bo Sybir to druga Polska, gdzie kości bohaterów.
-Zuch z ciebie maleńki,
ale lepiej by było, żebyś
się uczył i do szkoły chodził.
Kosynierzy, rycina z epoki
-Byłem w szkole, ale uciekałem od rodziców i ze szkoły, bo każdy Polak powinien służyć ojczyźnie.
-A skąd ty jesteś?
-Z Krakowa.
Pułkownik Alenicz kazał malca odstawić do granicy
i oddać władzom austriackim. Chłopczyna tak się tym
obraził, że go nie uważają za jeńca wojennego, iż nie
chciał siadać na wózek i dopiero związanego, przemocą odstawiono do Michałowic.
Nie ręczę za prawdziwość tego zdarzenia, jednak sądzę, że można w nie uwierzyć, gdyż opowiadali mi
o tym świadkowie naoczni i wiarygodni..
Gdy się rozpatruję i zapoznaję z naszymi kolegami
przychodzi Mossakowki i przedstawia mnie starszym
oficerom, jako swego adiutanta. Wnet też znalazłem
sobie doskonałą klaczkę siwą, chociaż wcale niepokaźną. Zdrowa, silna, ujeżdżona, a spokojna, łagodna,
pewnego kroku, wybornego kłusa. Znalazł się też zaraz ochotnik od kosynierów, który się podjął opieki
nad moim koniem. Zwał się Piotruś. Wspominam
o nim, bo mi bardzo był życzliwy i pamiętał o mnie,
„jak niańka o dziecku”.
Jak już wspomniałem, oddział nasz pomnożył
się znacznie nowymi kolegami, a z dawnych ze szkoły
wielu w drodze wyłapanych zabrakło. Stąd trzeba
było niemal na nowo organizować oddział, nowe tworzyć kompanie. Oficerowie zostali ze szkoły Skarżyńskiego. Tą nową formacją zajmował się energicznie
major Wierzbiński i rotmistrz Miernicki. Miernicki to
dawny legionista węgierski z 1848 r. z armii generała
Bema, szlachetnych rysów twarzy, bystrego oka, z brodą szpakowatą, ruchów żwawych, energicznych, wyglądał dzielnie i sympatycznie. Kilka dni trwała organizacja i przygotowanie broni, bo kłopotliwe i mozolne
było to zadanie przy pomocy tylko dwóch rusznikarzy.
Żywności mieliśmy mało, a do tego suchą i zimną.
Chleb, suchary, trochę sera. Chleb na śniadanie, kawałek suchara na obiad i chleb na kolację. Z okolicy dostarczono nam w dzbankach kawy, we faksach bigosu,
po trosze wędlin, ale gdy zjawiły się te zapasy, tylu
do nich było kandydatów do furiera, że uznałem za niestosowne tam się pchać…
Noce były przykre, oczywiście nieprzyzwyczajo-
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nym do spania w błocie, w kwietniu pod gołym niebem. Śniegi ledwie co stajały w lesie, błoto wszędzie, deszcz także dodał swego, Więc na noc zgarnywaliśmy liście do kupki, na to słaliśmy płaszcze. Ja sobie brałem siodło pod głowę, a przykrywaliśmy się
płaszczami. Zwykle kładliśmy się w pięciu. Dwa płaszcze służyły za prześcieradła dla wszystkich, a trzy za
kołdry. Brak pożywnego pokarmu i niewyspanie, sprawiały mi ogromne pragnienie. Rzecz dziwna, iż nie
oswojony z wódką, w obozie ogromny miałem do niej
pociąg, dopokąd nie było ciepłego jedzenia. Wypijałem wódki często pół kwarty dziennie i me doznawałem najmniejszego zawrotu głowy. W nocy budziło
mnie ze snu pragnienie wody i piłem jej bez miary,
a gdy raz mi jej brakło, myślałem, że zginę z pragnienia.
Nie wspominałbym o tym, gdyby nie to, że niedogodności obozowe nasze świadczą może o poświęceniu się ochotników, niż to, że szli na śmierć ochoczo. Dać się zabić łatwiej, niż zabijać się samemu powoli, głodni, spragnieniem, bezsennością i trudem, jakich by żadna regularna armia nie przetrzymała. Dwa
tygodnie nie być pod dachem, dwa tygodnie spać zaledwie po pięć godzin na dobę i to w przerwach; dwa
tygodnie żyć tylko trzema kromkami chleba dziennie,
dwa tygodnie maszerować bezustannie po błotach
prawie do kolan i po piaskach wyżej kostek; przez
cały ten czas moknąć na deszczu i nie móc się wysuszyć, bić się i w bitwie widzieć śmierć pewną, lub gorszą od niej mękę pod kolbami żołdactwa i wiedzieć,
że nikt rany nie opatrzy, że nikt do ambulansu nie zaniesie; mieć przed oczyma szubienicę lub Sybir, to
zdaje mi się potrzeba świętego zapału i głębokiej miłości sprawy, aby przetrwać, nie upaść i siłą ducha
podpierać ciało i czoło mieć podniesione, serce radosne, piersi na kule wroga obnażone. A jednak, gdy
lata minęły, znaleźli się ludzie, co wspomnienie tych
poświęceń i wysileń plugawią, bezczeszczą, co urągają tym dniom przecierpianym! To zdaje mi się gorzej
niż niesprawiedliwie…
Zanim jeszcze zorganizował się nasz oddział,
mieliśmy ciekawe sceny. Ochotnicy ściągali codziennie, Józef Zaremba przyprowadził w nocy kawalerię.
Radość była ogromna, gdyśmy się zbudzili tętentem
koni i widokiem konnej braci. Zaremba miał konia
własnego, dobrego arabczyka, na którym później
dziarsko i pożytecznie podczas bitwy harcował. Był to
chłopiec 18-letni, smukły, silnie zbudowany, dobry
jeździec, odważny do szaleństwa, koleżeński, a niezmordowany nigdy. On był duszą kawalerii, chociaż
dowodził nią Miernicki.
Otóż, wśród tych ściągających
ochotników
było wielu takich, co przychodzili bez butów, bez odpowiedniego ubrania. Mieliśmy jaki taki magazyn,
więc rozdawało się obuwie i odzienie. Razu pewnego
patrzę, aż tu przyprowadzają do mnie z placówki
dwóch jakichś lampartów, bez czapek. bez obuwia,
jeno w takim negliżu, w jakim kłaść się zwykło do łóżka, a do tego podartym. Oczywiście, że nie miałem
wiary w tych ludzi i zacząłem ich bardzo szczegółowo
badać, wypytywać, a potem, gdy otrzymali całkowite
ubranie, kazałem ich mieć na oku. Jakoż w godzinę,
gdy się ubrali, znikają, lecz złapani przez patrol nasz
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kazałem ich mieć na oku. Jakoż w godzinę, gdy się
ubrali, znikają, lecz złapani przez patrol nasz i przyprowadzeni do obozu zostali. Okazało się, że dla wyłudzenia ubrania puścili się aż tutaj z Krakowa, a ubrania własne, w których przyszli, na krańcu lasu poskładali. Byli to spekulanci uliczni, którzy sobie z patriotyzmu uczynili przedsiębiorstwo. Mossakowski kazał im
zaaplikować po 25 kijów i wypędzić po za łańcuch placówek, naturalnie po odebraniu ubrania…
Moja służba adiutancka ogromnie była uciążliwą, bo
kazał mi naczelnik i w dzień, i w nocy dozorować porządku na placówkach i pikietach. Chodziłem więc bezustannie w około obozu, by się przekonywać, czy pikiety nie śpią, czy placówki czuwają, czy straże zmieniają się w porządku itd. W nocy po kilka razy zrywałem
się zawsze i gdy wszyscy spali, ja włóczyłem się po lesie, w czym poczciwy N. zawsze mi z własnej woli towarzyszył…
Po zorganizowaniu się ostatecznym. oddział nasz liczył trzystu kilkunastu ludzi wraz z oficerami. Podzielony zaś był na półtrzeciej kompanii piechoty, jedną
kompanię kosynierów, pluton kawalerii liczący około
20 jeźdźców i mały oddziałek saperów. Pierwszą kompanię piechoty prowadził kapitan Wiesner (były wojskowy austriacki), drugą kapitan Skąpski (także z wojska austriackiego), pół-kompanią dowodził niejaki Kopeczny, zwany Węgrem, a jego oddział: węgierską
kompanią, bo zdaje mi się, że było w niej kilku Węgrów. W kawalerii, jak już wiadomo: rotmistrzował
Miernicki, porucznikował Zaremba. Kosynierami dowodził kapitan Miszewski. Porucznik Paleczka miał pod
sobą magazyn wieziony w jukach na koniach, zamiast
furgonów, a Marszałkowicz, jako technik ukończony,
dowodził saperami.
Dwudziestego kwietnia przybył do obozu naszego kapucyn, pobłogosławił nas, pomodliliśmy się serdecznie,
zdaje mi się, że wszyscy gotowiśmy byli przekroczyć
kordon. Tegoż dnia przyjechali państwo M. z Kobylan
w towarzystwie kilku pań, które oprowadzałem po obozie, gdzie kompanie pod bronią w wyciągniętych szeregach, wcale chwacko prezentowały się gościom, a potem odprowadziłem je po za łańcuch pikiet. Państwo
M., z którymi w tak oryginalny sposób się zapoznałem, okazywali mi wiele przyjaźni. Był to dom serdecznie polski, poczciwie szlachecki. Ona typ Polki czarującej wdziękiem i uprzejmością, on łączący w sobie
wszystko, co może pociągać ku sobie.
Po południu 20. kwietnia, nastąpił przegląd naszej miniaturowej armii. Przebiegałem z naczelnikiem konno
przed szeregi i w jego imieniu przemawiałem do kolegów, gdyż on nie lubił odzywać się głośno. Kosynierzy
byli zwykle rodzajem parjasów3 w oddziałach, rekrutowani z prostaczków, nie umiejących obchodzić się
z bronią palną. Często też upośledzano ich niesłusznie, gdy przeciwnie przyciągać ich należało serdecznością.
Już słońce zachodzić zaczęło, gdyśmy marsz rozpoczęli. Rzuciliśmy się w bok od granicy i postępowali granicznym pasem, Moskale wiedząc o nas, silne skoncentrowali siły. Oddział postępował ostrożnie, cicho. poważnie. Spinaliśmy się ścieżkami po urwiskach, to ścieśniali w wąwozach, drapali po wzgórzach, a gdy niewielką rzeczkę, ale głęboką po kolana przejść było
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trzeba, Mossakowski, N. i ja zsiedliśmy z koni i szli
w bród, aby kolegom nie było przykro i aby nam nie
zazdrościli. Kawaleria została na koniach. bo to jej
powołanie.
A już to sztab nasz nie tęgi był do konia. Mossakowski
gorzej niż źle siedział na koniu i nie lubił nawet jeździć, po większej części odbywał wszystkie marsze
pieszo. Wierzbiński jako tako zażywał konia, Wojciechowski najczęściej trzymał się grzywy, N. jeździł według teorii szkolnej, ale bez wprawy, ja zaś dość
wprawnie, bo od dziecka zrosły z koniem, ale bez żadnych prawideł. W kawalerii Zaremba prawdziwie
chwackim był jeźdźcem.
Całą noc spędziliśmy na marszu, niemal bez odpoczynku, bo zaledwie dwa, czy trzy razy, stanęliśmy na
krótką chwilę, a już słońce dość było wysoko, gdyśmy
się znaleźli w lesie do wsi Gorenic należącym, już
pod zaborem moskiewskim. Maszerowaliśmy więc bez
przerwy, co najmniej 19 godzin.
Zanim rozłożyliśmy się obozem, kawaleria nasza przystroiwszy się w białe sukmanki i czerwone krakuski,
przypiąwszy do lanc proporczyki, wyruszyła na rekonesans. Bezpiecznie było wokoło, więc obóz rozbito,
a część kawalerii rozbiegła się na rekwirunek.
Mossakowski wezwał mnie i N. i jeszcze kogoś, abyśmy podjechali z nim do wsi. Grottger, który nie miał
wyznaczonego sobie konia, a nie wiem skąd wydostał
małego ogierka, chciał jechać z nami. Trudna to była
sprawa, bo ogierek zawsze zrzucał go z siebie. Mieliśmy wiele uciechy z tej okazji. Zostawiwszy kolegę
puszczamy się wyciągniętym kłusem ku dworowi
w Gorenicach. Po drodze zatrzymaliśmy się dla opatrzenia magazynu moskiewskiego. Było tam trochę siana, ziemniaków, owsa i ogromny samowar. Naczelnik
oddał mi to wszystko do dyspozycji, po czym przywo-
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łał sołtysa i kazał mu dostarczyć przewodnika. Wydawszy rozkazy, pogalopował do dworu z N. a ja miałem
przewodnika odstawić do obozu, wypróżnić magazyn
i potem za nimi do dworu pospieszyć. W pół godziny
było wszystko załatwione, przewodnik pod dozorem kosynierów, magazyn uwiozła kawaleria, a ja kłusowałem lipową aleją. Mossakowski był na plebani, gdzie
skromne zastawiono śniadanie. W pół godziny po
moim przybyciu, już wracaliśmy do obozu. Umieszczam tu ten ustęp nic nie znaczący, z tego powodu,
że później po rozbiciu oddziału, z wielu stron zarzucano Mossakowskiemu, iż ledwie przeszedł granicę, rozpoczął z adiutantem ucztować po dworach, że w Gorenicach szumna miała być biesiada, a oddział tymczasem pozostał w lesie bez jadła, furażu i bez żadnych
rozkazów. Poczuwam się do obowiązku usunąć te bezpodstawne zarzuty, bo dopiero po wydaniu rozkazów,
które sam rozniosłem komendantowi kompanii, wyruszył Mossakowski, a wyruszył w tym celu, by z jednej
strony poprzeć osobiście sprawę rekwizycji, z drugiej
zaś wywiedzieć się o niejednym, o czym jako naczelnik wiedzieć był powinien. Ani jadła, ani furażu nie
brakowało, bo kawaleria w tym celu wysłana, dostateczne wszystkiego sprowadziła zapasy. O biesiadach
mowy być nie może, bo zastawiono skromniutkie śniadanie: chleb, masło, kawał cielęciny na zimno i wódkę. Z Gorenic wyruszyliśmy po trzech godzinach odpoczynku, ciągnąc w kierunku pomiędzy Skałą i Olkuszem, a potem ku Olkuszowi, śród nieprzejrzanych piasków. Jakby jakaś Sahara roztaczała się wokoło. Piasek wszędzie wyżej kostek, zarosły karłowatymi krzewami, które w kępach na tej białej przestrzeni się rozlegały. Miałem rozkaz pilnować na marszach porządku
i przebiegać wciąż od szpicy do arjergardy4, aby mieć
świadomość o wszystkim. Ciągłe to kłusowanie utrzymywało mnie w doskonałym humorze, a i przez to czułem się mniej zmęczonym od innych. Byliśmy niedaleko Olkusza, bo przez lunetę widać było domy miasta
dokładnie. Mossakowski zawołał mnie i powiada;
— Żeby można zasięgnąć języka co do Olkusza, może
by się nam udało zdobyć to miasteczko, jak myślisz?
— Mnie się zdaje naczelniku, że nie byłoby w tym celu
żadnego. Gdybyśmy nawet nie skończyli tak, jak Kurowski w Miechowie, to zawsze szkoda i jednej kropli
krwi na zdobywanie pozycji, którą wkrótce porzucić
trzeba, bo już ci Moskale nie daliby nam w Olkuszu wysiadywać.
— To prawda, ale to by wzmocniło ducha zyskalibyśmy
ochotników, wypoczęli wygodnie.
— Jak pułkownik rozkaże, pójdę pierwszy do ataku,
ale zdaje mi się, że szkoda czasu i atłasu, a nade
wszystko życia.
— Rekonesansu nie wyślę bo okolica odkryta, moglibyśmy niepotrzebnie ściągnąć na siebie uwagę, ale pojedź sam na szosę i dostań języka.
Spiąłem konia ostrogami i wyciągniętym galopem ruszyłem z kopyta. W Olkuszu był tego dnia targ, czy jarmark, dość, że z dala widać było kurzawę koło miasta, powstałą zapewne od ruchu jarmarcznego. Dostałem się na szosę i już tylko truchtem postępuję naprzód w kierunku miasta, by spotkać gdzie dom jaki,
lub ludzi. Przyznam się, że w tej chwili pierwszy raz
doznałem jakiegoś uczucia bojaźni. Okolica tak była
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pustą wokoło, że nawet ptak nie przeleciał; białe piaski rozścielały się bez końca, a cisza jakby grobowa,
przerywała się jeno tętnieniem kopyt mego konia.
Uczułem się samotnym, opuszczonym i zdało mi się,
że już nie wrócę do swoich, że tu przepadnę w tej pustyni..
W tem koń mój stanął. Patrzę, a tu dwóch wieśniaków zbliża się ku mnie. Podjeżdżam ku nim raźno
i przemawiam:
— Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! A po ich
odpowiedzi zacząłem rozmowę, z której dowiedziałem się, że w mieście są cztery działa z artylerią, sotnia kozaków i trochę piechoty… Sam wyciągniętym galopem podjechałem do naczelnika i złożyłem mu raport.
Maszerowałem już potem z oddziałem. Przez czas
mego oddalenia się Mossakowski po naradzie z Wierzbińskim odstąpił od dziwacznego planu zdobywania
Olkusza i szliśmy pod Rabsztyn i już późnym wieczorem weszliśmy w las rabsztyński, porosły na spadzistym wzgórzu. Noc była tak ciemną, że w lesie nie
widzieliśmy jeden drugiego, stąd tak się oddział pomieszał, że żadna kompania, żadna sekcja nie znalazły się razem, a oficerowie rozproszyli się po całym
lesie, szukając się daremnie. Nazajutrz o świcie namęczyłem się nie mało, nim oddział stanął w porządku, w marszowej kolumnie...
– Erazm Skarżyński lub Skarzyński herbu Bończa
(ur.1804 w Pawłowicach, zm. 12.IX.1871r. w Aleksandrowiczach). Wziął udział w Powstaniu Listopadowym
1830/31 r. w stopniu podporucznika. Za udział w bitwie warszawskiej został odznaczony 17.IX.1831 r.
Krzyżem Złotym Virtuti Militari. Po upadku powstania
przybył do Krakowa, gdzie 12.VII.1832 r. żeni się
z Adelajdą Żeleńską, wdową po Wilhelmie Żeleńskim
i staje się właścicielem Aleksandrowic i „Szarej Kamienicy” przy Rynku Głównym w Krakowie. Przystąpił
do powstania 1863 r. składając 13.III.1863 r. akces na
ręce Mariana Langiewicza mając prawie 60 lat.
2 – Szara Kamienica- Jej początki sięgają połowy XIII
wieku w., a wiec czasów Bolesława Wstydliwego.
Franciszek Żeleński w 1787 roku dumnie podejmować
tu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jednak
najchlubniejszą kartą zapisuje się jednak w dziejach
Szarej rok 1794. W budynku mieści się bowiem oficjalna kwatera sztabu Tadeusza Kościuszki . Po rozbiorach w kamienicy ciągną się nieudane prace budowlane pod nadzorem kolejnych właścicieli: Żeleńskich,
Wiszniewskich, Skarżyńskich i gmach podupada.
W 1863r staje się siedzibą Rządu Narodowego w Krakowie. Odgórnym zarządzeniem pałac zamienia się
w koszary. W 1864 roku Szara po raz drugi staje się
siedzibą władz krajowych Rządu Narodowego Powstania Krakowskiego.
3 - zbiorcza nazwa określająca różne grupy ludności
4 - zadaniem ariergardy jest ubezpieczanie maszerującej kolumny przed uderzeniem od tyłu i zapewnienie
jej swobodnego wykonywania marszu.
1
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PRZESZŁOŚĆ

W ZGODNIE Z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ

Wielu mieszkańców Klucz a może nawet całej gminy
poznało bądź słyszało o książce, której autorką jest
Agnieszka Mika pt.” Rody Mauve i Dietlów w Kluczach
w latach 1887 -1945” wydanej w 2008 r. Jak sam tytuł
wskazuje w publikacji tej w oparciu o przeczytane dokumenty archiwalne, zdjęcia i przeprowadzone bezpośrednie rozmowy z potomkami rodów a także mieszkańców Klucz opisano ich dzieje jak również zmiany
jakie zachodziły w tamtym okresie na tut. terenie.
Oswoiliśmy się z myślą, że po zakończeniu II Wojny
Światowej wokół nas zaczął powstawać całkiem inny
„świat”. Na gruzach wojny budowano nową Polskę
nowe zwyczaje poglądy, kulturę, oświatę, przemysł.
Nastąpiła zupełnie inna organizacja naszego państwa, naszego życia i przyszłości. Rozpadły się nie tylko majątki rodów polskich ale także liczne majątki będące w posiadaniu przedstawicieli innych krajów
a w przypadku Klucz, nacjonalizacji uległ cały majątek rodziny Mauve i Dietlów w a więc rodzin pochodzących z Niemiec. Wraz z upływem lat w naszej świadomości zatraciła się potrzeba wiedzy co stało się z ludźmi, którzy tutaj żyli, mieszkali, zakładali rodziny, tworzyli, budowali, rozwijali ówczesną rzeczywistość. Zajęci swoim codziennym życiem, potrzebami, wychowaniem dzieci i pracą zawodową rzadko kiedy myślimy
o innych, szczególnie gdy nie mamy z nimi kontaktów
ani wiedzy, gdy trzeba sięgnąć do lat przeszłych zupełnie nam nieznanych. Napisanie przez Panią Agnieszkę
książki o Rodach Mauve i Dietlów poprzedzone było
wielomiesięcznymi poszukiwaniami dokumentów i ludzi, powrotu do zdarzeń i wspomnień. Książka obudziła sentymenty nie tylko w nas mieszkańcach Klucz
lecz także w potomkach tych rodów rozsianych gdzieś
po Niemczech a także innych państwach dzisiejszej Europy. Otworzyli oni przed autorką swe archiwa, pokazali zdjęcia, listy, odszukali w swej pamięci zdarzenia, powrócili do wspomnień z dawnych lat. Co ważne, przy każdej okazji podkreślali, że nie wnoszą żadnych roszczeń do majątku jaki w Kluczach i okolicy pozostawili ich przodkowie a ich myśli związane z tą ziemią i tą okolicą mają znaczenie jedynie sentymentalne. W tej świadomości i z takim dystansem pozostają
do dziś i być może dlatego w zupełnej zgodzie z sobą

Uczestnicy spotkania, Klucze dn. 06.09.2011r.
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i minionych zdarzeń, czasem odwiedzają Klucze, Sosnowiec i inne bliskie ich sercu miasta i okolice.

Ofiarowane albumy ze zdjęciami

Ostatnie takie odwiedziny miały miejsce 6 -10 września 2011 r kiedy to Klucze odwiedziła Heide- Marie
Dietel ze swoim mężem Horstem Waeschke. Zerkając
na drzewo genealogiczne Rodu Dietlów można zauważyć że , Pani Heide – Marie to jedyna córka Elfriede
i Borysa Dietla jr. / mieli jeszcze dwóch synów / oraz
wnuczka Wery Mauve i Borysa Dietla sr. którzy od
1915r do 1945 r zarządzali majątkiem Klucze. Dziadkowie Heide –Marie mieszkali w głównym pałacyku
/tym z wieżyczkami gdzie był GS „SCh” / znajdującym się w parku w Kluczach a zbudowanym przez
ojca Wery, wyjątkowo pracowitego i sławnego w ówczesnych czasach Ludwika Mauve, głównego właściciela i budowniczego tut. fabryki papieru. Ojciec HeideMarie, Borys Dietel jr. z żoną i dziećmi zajmował
wówczas mniejszy pałacyk – obecny Bank Pekao
a wcześniej tzw. porodówka. Pani Heide-Marie Dietel
i jej mąż wybrali się w sentymentalną podróż do Polski ponieważ 24.06.2011 r minęło 100 lat od śmierci
Henryka Dietla – założyciela Rodu Dietlów, który osiedlił się w Sosnowcu gdzie wybudował pałac – siedzibę
Rodu. Pałac ten znajduje się w Sosnowcu do dziś a
po jego gruntownym odrestaurowaniu, od 2010 r można go zwiedzać i podziwiać. Henryk Dietel prowadził
swoją szeroko zakrojoną działalność przemysłową na
terenie Sosnowca i innych miast Zagłębia co opisane
jest w książce pt. „ Dzieje Rodu Dietlów z Sosnowca”.
Wracając do dnia 6.09. 2011r i odwiedzin Gminy Klucze przez potomków Rodu Dietlów należy zaznaczyć,
że były one też wynikiem wcześniejszych sympatycznych wspomnień i miłych kontaktów z autorką książki
Panią Agnieszką Miką, Panią Wójt Małgorzatą Węgrzyn, Paniami Eugenią Trepką i Heleną Sierką. Goście z Niemiec tj.Heide-Marie Dietel i jej mąż Horst
zostali ciepło przyjęci przez obecnego Wójta Gminy
Kazimierza Ściążko. Spotkanie zostało zorganizowane
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kluczach
z udziałem ks. Proboszcza A Ciszewskiego, dyr. E Jaworskiej, dyr. M. Curyło ówczesnej dyr. Zespołu
Oświaty L. Latos / autorki n.n artykułu/ wielu nauczycieli i radnych Klucz. Spotkanie przebiegało w bardzo
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sympatycznej atmosferze dzięki władzom
gminy,
dyrektorom
szkół oraz Pani V-ce
dyr. V. Auguścik i P.
Feledyka, którzy podjęli się także roli tłumaczy. Zresztą cały
pobyt tych szczególnych gości był wspaniale zorganizowany,
ponieważ mogli oni
zwiedzić
wszystkie
miejsca
związane
z ich wspomnieniami
a co najciekawsze,
Pamiątkowy prezent dla Heidi Dietel
uczestniczyć w zajęciach z języka niemieckiego i rozmawiać z naszymi
gimnazjalistami. Do dziś Pani Heide i Pan Horst szcze-

ONI

Lucyna Latos

WALCZYLI O DZIEŃ DZISIEJSZY

Ziemia olkuska, zawsze
wierna tradycjom
walk rewolucyjno – wyzwoleńczych, szczególnie zaakcentowała swój udział w nich w okresie okupacji hitlerowskiej. Rozdarta wprawdzie granicą pomiędzy
tzw. Rzeszą i Generalną Gubernią, ani na chwilę nie
ustawała w dążeniu do uzyskania wolności, angażując się do organizacji konspiracyjnych. Podział powiatu i przyłączenie północno-wschodniej jego części
z Wolbromiem, Pilicą i Żarnowcem do powiatu miechowskiego w GG utrudniało jednolitość działania
oraz podporządkowania organizacyjnego. Mały, okrojony w Rzeszy powiat z Olkuszem, Bolesławiem, Sławkowem i Kluczami podlegał dyspozycjom konspiracyjnym zwierzchnich ogniw organizacyjnych Zagłębia
Dąbrowskiego i, część wschodnia zaś otrzymywała
dyrektywy z Krakowa i Miechowa. Istniały zatem
w podzielonym powiecie podwójne organizacje konspiracyjne szczebla powiatowego. Tuż po klęsce wrześniowej 1939 roku wielu olkuszan, nie oddawszy na
wezwanie okupanta broni i amunicji oraz aparatów
radiowych , ukrywała się z myślą o wykorzystaniu
w odwetowej walce , która już w pierwszych miesiącach okupacji objęła swym zasięgiem wszystkie podstawowe dziedziny życia politycznego i gospodarczego oraz kulturalnego. Przemyślana i twórcza inicjatywa mieszkańców ziemi olkuskiej, ich zdolność wykrywania i rozwijania różnorodnych kierunków walki
wytworzyły bogactwo form, metod i sposobów działalności wyzwoleńczej. Bierny opór, szerzenie prasy konspiracyjnej i antyhitlerowskiej propagandy, sabotaż
gospodarczy i osłabienie intensywności, wydajności
produkcji w zakładach pracy, nie odstawianie kontyngentów rolniczych, aż wreszcie gromadzenie
i zdobywanie broni, po walkę zbrojną otwierającą
drogę do nowego wyższego etapu wojny wyzwoleńczej. Najwcześniej , bo jeszcze w grudniu 1939 roku
organizuje się na terenie powiatu Związek Walki
Zbrojnej – późniejsza Armia Krajowa – z placówkami
w Wolbromiu i Skale „ Oset” (Olkusz) w Wolbromiu.
W 1940 roku byli członkowie KPP rejonu Wolbromia
odbudowują Komitet Dzielnicowy w Suchej , zaś
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gólnie miło i ciepło wspominają te chwile. Podczas
tego spotkania Pani Heide – Marie Dietel przekazała
na ręce Pana Wójta Kazomierza Ściążko kilka pamiątek z czasów minionych tj. albumy ze zdjęciami
i dawne mapy majątku Klucze. W podziękowaniu za
te cenne archiwalne zbiory Pan Wójt wręczył piękny
wazon i cukiernicę ręcznie zdobione przez Panią G.
Muchę.
Albumy i mapy zostały przekazane z nadzieją, że kiedyś być może w dawnym Pałacu Dietla albo też w innym miejscu założona zostanie izba pamięci związana z historią Klucz ich rozwojem przemysłowym, gospodarczy, społecznym, kulturalno-oświatowym, rozwojem papiernictwa na tym terenie i wspomnieniem
o dawnych rodach tutaj działających a także o zwyczajnych i niezwyczajnych ludziach, którzy przyczynili się do rozwoju tej pięknej Jurajskiej Gminy Klucze.

w północnej części powiatu powstaje organizacja
Związku Ludu pracującego Miast i Wsi , obejmując
działalnością ówczesne gminy – Pilica , Kidów i Dłużec. Nie sposób wymienić wszystkich działaczy i organizatorów , należy przecież wspomnieć o Stanisławie Gębali , Piotrze Kowalczyku , Szymonie Wiśnickim i o wielu innych , których nazwiska na zawsze
związały się ziemią olkuską. Organizuje się także
ROCH (Ruch Oporu Chłopskiego) – kryptonim SL- i tworzy z początkiem 1942 roku
Obwód Batalionów
Chłopskich „ Olkusz”. Wymienione organizacje prowadziły jednak w pierwszym okresie zawężoną
działalność walki z okupantem , organizując się do
wspomnianych już form , rozwijały wywiad na
rzecz sojuszników, organizowały pomoc dla jeńców
wojennych, Żydów i więźniów obozów koncentracyjnych, osiągając na tym polu znaczne sukcesy. Spotęgowanie obrony kraju wobec wyniszczającego terroru okupanta wymagało jednak uruchomienia walki
zbrojnej z wrogiem . Podjęcie decyzji uruchomienia
w kraju działań o charakterze partyzanckim i stworzenie jednolitego frontu walki było utrudnione wobec społeczności nurtujących różne konspiracje ,
zwłaszcza o orientacji londyńskiej , która przyjęła
koncepcję powszechnego powstania i ograniczała
się w latach 1940- 1941 do wąskiej akcji sabotażowo
– dywersyjnej przez wyspecjalizowane w tym kierunku oddziały. Powołanie w 1942 roku przez PPR Gwardii Ludowej i rozpoczęcie - zgodnie z wypracowaną
strategią i taktyka walki rewolucyjnej partyzantki ,
odnoszone przez nią sukcesy sprawiły , że stała się
ona zasadniczym i istotnym czynnikiem kształtującym sytuację militarną w kraju. Wywarła ona istotny wpływ na narastanie nastrojów walki z wrogiem
oraz na zaktywizowanie innych , wojskowych organizacji konspiracyjnych. Nowe , powołane w 1943
roku Kierownictwo Dywersji AK wystawiło jednostki
partyzanckie. Rozwój walki partyzanckiej sprawił ,
że uznana ona została za powszechną i główną formę działalności wyzwoleńczej narodu w konsekwencji której w 1943 roku święcono triumfy w „ bitwie
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o chleb „oraz w akcji odwetowej za masowe v publiczne egzekucje , a w szczególności - zamachach na wybitnie szkodliwych pracowników „gestapo”, służby
więziennej , urzędów pracy itp.
Wydarzenia na
froncie wschodnim , zwycięski pochód Armii Radzieckiej w 1944 roku w rozprawie z hitlerowcami oraz
zbliżenie się wojsk radzieckich do ziem polskich, zaktywizowało walczące z wrogiem oddziały w kraju
i zjednoczyło jednostki pragnące walki bez względu
na znaki. Niemniej nastąpiły tragiczne dni - w efekcie politycznych rozgrywek i fatalnych decyzji Komendy Głównej AK, w sprawie wywołania i upadku powstania warszawskiego. Stało się ono bohaterskim czynem walczącego ludu Warszawy ze znienawidzonym
okupantem i symbolem walki całego narodu o wolność ojczyzny na barykadach stolicy, w której realizowała się jedność walczących bez względu na przynależność organizacyjną żołnierzy AK, AL. PAL, BCh i innych organizacji wojskowych. W partyzanckiej działalności bojowej wstawiła się również Ziemia Plkuska.
Już w 1942 roku powstał Oddział GL – AL. Im. B Głowackiego noszący pierwotnie kryptonim „ Mnich”
pod kolejnym dowództwem Juliana Topolnickiego,
Stanisława Lęgasa, Tadeusza Grochola, Jana Trzaski.
Po rozbiciu w listopadzie 1942 roku posterunku policji w Czekaju ( pow. jędrzejowski) i zniszczeniu dokumentów w tamtejszym Zarządzie Gminnym, Oddział
ten przeprowadził udaną akcję z 2 na 3 stycznia
1943 roku na posterunek policji w Żarnowcu , a następnie operował na północnych terenach powiatu olkuskiego w rejonie Pradeł – w ówczesnej gminie Kroczyce. W maju 1943 roku wykonano udaną akcję na
posterunek żandarmerii w Żarnowcu , likwidując 5
żandarmów. Odział stoczył kilka walk w Lasach Łańskich, zniszczył warsztaty naprawcze samochodów
niemieckich przy szosie pod Pradłami. Do bohaterskich czynów tego oddziału należy zapisać rozbicie
w kwietniu 1944 roku patrolu niemieckiego w sile 10
ludzi we wsi Wierzbie koło Jeżówki oraz likwidację
mordercy Polaków - Rimmera, komendanta posterunku w Charsznicy, wysadzenie w dniu 9 sierpnia 1944
roku pociągu Porębie Dzierżnej map umocnień fortyfikacyjnych. Tych kilka przykładów nie zamyka historii
walk tego Oddziału , który współpracował ze skoczkami radzieckimi , przesuwał się na tereny powiatu
włoszczowskiego i miechowskiego , łączył się z partyzantką Mieczysława Moczara w Kieleckim i brał
udział w walce pod Gruszką. W starciach z siłami
hitlerowskimi oddział ten ponosił straty w ludziach. Miało to miejsce w Olkuskiem - w Otoli Małej , lecz stale się odradzał i był jednym z podstawowych ogniw utworzenia Brygady AL. Ziemi Krakowskiej. Poza odziałem AL. Im. B Głowackiego, żywą
działalność walki z okupantem prowadził zorganizowały w 1944 roku. Oddział AL. Im. T. Kościuszki pod
dowództwem skoczka kpt. Aleksandra „Newskiego”
Gryszczuka oraz przybyły oddział „Tatara” z III Brygady im. Gen. Bema z por. Jackiem Świerkotem. Jednostki te kontynuowały działania partyzanckie
w północnej części powiatu olkuskiego aż do wyzwolenia i stanowiły osłonę organizacji Ruchu Oporu , istniejących w rejonie Tunel – Pilica. Drugim nurtem
walki podziemnej ZWZ – Armia krajowa. Część powiatu olkuskiego z Wolbromiem , włączono do GG, pod-
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porządkowana była organizacyjnie kryjącemu się
pod kryptonimem „ Maria” Inspektoratowi w Miechowie, na terenie którego zorganizowana była 106
Dywizja Piechoty AK ze 116 pułkiem piechoty AK rejonu wolbromskiego „Winiarnia”. Włączona do Rzeszy z miastem Olkuszem część powiatu związana
była z Zagłębiem Dąbrowskim i na jej terenie już
od 1940 roku działała organizacja „ Orła Białego”,
która została następnie wchłonięta przez ZWZ -AK
oraz Gwardia Ludowa PPS, która została scalona w
maju 1943 roku z AK. W tej części powiatu podporządkowanej Inspektoratowi „ Przemysł” Śląskiego
Okręgu AK w Sosnowcu utworzony został pułk „ Srebro” Ziemi Olkuskiej, wchodzący w skład 23 Dywizji
Piechoty AK. Obydwa Inspektoraty utworzyły oddziały partyzanckie w 1943 roku , których zadaniem
była działalność dywersyjna. Wyróżniały się w niej
szczególnie – Samodzielny Batalion „Surowiec” AK
współpracujący z oddziałami AL i BCh pod dowództwem Gerarda „Hardego” Woźnicy oraz batalion
szturmowy „Ponara” – Antoniego Iglowskiego, posiadający na terenie powiatu olkuskiego 12 najlepiej
uzbrojonych drużyn. Oddziały te prowadziły początkowo główne akcje oczyszczające, jak likwidacja konfidentów, szantażystów, bandytów, oraz akcje ośmieszające - rozbijanie bimbrowni , strzyżenie Polek
utrzymujący stosunki z Niemcami itp. Oddział rozpoznawczy „ Surowiec” stoczył szczególnie w 1944 roku
szereg potyczek i większych walk, z czego na terenie
powiatu olkuskiego należy wymienić starcia z większymi patrolami straży granicznej i żandarmerii w miejscowościach: Rodaki, Ryczówek, Klucze, oraz Rabsztyn i Golczowice. W miesiącu maju Oddział przeprowadził udaną zasadzkę na Oddział Bahnachtizów
(straż kolejowa) w rejonie wsi Chrząstowice. Oddział
dokonywał także dwukrotnie wypadów na Wolbrom,
na koszary wojskowe w Zalesiu . W czasie działań
w powiecie batalion zdobył broń i oporządzenie oraz
wziął do niewoli siły nieprzyjaciela. Samodzielnie
działał oddział BCh „Sowa” – „Zawiszy”- Stanisława
Snitki. Zapisał na swym koncie wiele zwycięskich akcji w walce z okupantem i likwidacji szpiegów hitlerowskich i tajnej policji. Do bezpośrednio związanej
działalności w powiecie olkuskim – Oddziału „Sowa”
zalicza się uwolnienie w październiku 1944 roku
więźniów w Pilicy oraz wykonanie akcji na pociąg
wojskowy na trasie Jaroszowiec – Wolbrom. Działalność oddziałów partyzanckich nie nosiła charakteru
stacjonarnego, lecz polowy, cechujący szybkim przemieszczaniem się sił. Poza wspomnianymi na teren
powiatu wkraczały inne grupy i oddziały, z którymi
współdziałały lokalne placówki konspiracyjne, świadcząc im pomoc i wsparcie. Takim przykładem może
być osłona przez pluton dywersyjny AK „Wikcia”
(Wolbrom) cofającego się z Krakowa po zamachu na
gen. SS i policji W. Koppego – oddziału „Parasol”,
który stoczył walkę w Udorzu. Większość potyczek
kończyła się sukcesem, lecz były i porażki, o których
świadczą licznie upamiętnione miejsca walki rozsiane na ziemi olkuskiej. Opieka nad nimi jest formą
spłaty długu, bo przecież oni oddali życie w walce
o wolność i niepodległość Naszej Ojczyzny.
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AFRIKA KORPUS?

Kwartalnik „TAK i NIE” nr. 8 z 1987 r. zamieścił artykuł pt. „Rekwiem dla pustyni” w którym autor, Karol
Madeja, tak sugestywnie opisał ćwiczenia zagonów
pancernych na Pustyni Błędowskiej, i to pod okiem samego generała Rommla, że sam bym w to uwierzył,
gdybym nie był tutejszy i nie miał ośmiu krzyżyków
na koncie.
Od kilku lat zbieram relacje i dokumentydotyczące wykorzystania Pustyni Błędowskiej do celów
wojskowych. Ani z relacji
świadków,
ani z żadnych dokumentów
nie
wynika, aby tu
kiedykolwiekćwiczyły wojska pancerne. Żadnych
śladów w pamięci,
dokumentach, a już zupełnie w piaskach
pustyni.
W książce „ Afryka Korpus” JaFokus Historia nr 11/2011r.
nusz
Ledwoch
na stronie 9 pisze: „ Warto tu dodać, że przed wysłaniem do Afryki, niektóre oddziały (głównie 3 Dyw.
Panc.) ćwiczyły na poligonach w Gross-Born ( Borne Sulinowo) i Orys ( Orzysz). Na terenie Pustyni Błędowskiej prowadzono próby terenowe samochodów”. I to
wszystko. Próby samochodów mogły nam, tutejszym
ujść uwagi, ale nie czołgi. Ja uważam, że i bez generała Rommla wojskowa historia naszej pustyni jest ciekawa i długa. Być może, już na początku wieku, ćwiczyły tu wojska rosyjskie z garnizonów w Olkuszu, o czy
mogłyby świadczyć spotykane tu ołowiane, podobne
do tych, używano do karabinów ładowanych odprzodowo. Ala to tylko domysły, bo mogły równie dobrze pochodzić z kartaczy używanych znacznie później. Natomiast jest udokumentowany fakt, że przybyły tu z Łodzi batalion uzupełniający piechoty legionowej stacjo-

NASI
Górnik

Andrzej Krawczyk

CZYTELNICY PISZĄ...

O olkuskim mówi się: „ziemia pełna skarbów”. Skarby
te trzeba jednak wydrzeć z ziemi w ciężkiej walce
z niebezpieczeństwem, z wodnym żywiołem, który
trzeba pokonać ogromnym wysiłkiem rąk, myśli i woli.
I ci którzy pracę tę wykonują, są ziemi olkuskiej drugim skarbem . Całe pokolenia swój los związały z górnictwem, ukochały tę pracę i pozostali jej wierni.
Oto pokolenie Ziębów. Rozmowa została przeprowadzona z seniorem rodziny – Józefem. Podeszły wiek
i praca pochyliły plecy pana Józefa, posrebrzyły wło-
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nował w Chechle i ćwiczył tu ostre strzelanie. Były to
jedynie ćwiczenia jakie ten batalion przeprowadził
przed wejściem do bitwy pod Krzywopłotami. W dwudziestoleciu międzywojennym nasze wojsko już na
stałe upodobały sobie już na stałe piaski pustyni. Ćwiczyli tu na letnich obozach piechurzy, konnica, artyleria, a także lotnicy 2. Pułku Lotnictwa w Krakowie.
Tak było do wybuchu II wojny światowej. Po zajęciu
Polski przez wojska hitlerowskie, przystąpiono niebawem do budowy lotniska koło Mierzęcic, nazwanego „
Udetfeld”, na cześć generała Udeta i Luftwaffe szybko pojawiła się nad Pustynią Błędowską, przejmując
ją w wyłączne posiadanie. Powstał tu poligon do testowania nowych typów broni wchodzących na uzbrojenie niemieckiego lotnictwa. Były to gównie bomby
kasetowe, różnych typów i wagomiarów, które mogły
zawierać w swym wnętrzu kilkadziesiąt, a nawet kilkaset małych bomb odłamkowych, przeciwpancernych, zapalających lub oświetlających. Były także
bomby burzące o masie dochodzącej do 1000 kg. i pociski rakietowe- przeciwpancerne i przeciwlotnicze.
Było tego mnóstwo. Pustynia była bombardowana intensywnie i prawie codziennie, przez trzy lata. Niemal do końca okupacji niemieckiej. Jeszcze dzisiaj
można tu spotkać wiele żelastwa z tamtego okresu.
Trafiają się też jeszcze niewybuchy.
Czym więc tłumaczyć, że coraz mocniej utrwala się
pogląd, jakoby na Pustyni Błędowskiej był wyłącznie
obecny Afryka Korpus, a nawet słowem nie wspomina
się o innym użytkowniku tego poligonu- czyli Luftwaffe? Może tym, że na tych piaskach było kilkadziesiąt
czołgowych wraków, służących jako cele do testowania broni przeciwpancernych. Był też jeden czołg
sprawny, używany przy pracach niebezpiecznych na
poligonie. Stacjonował on w Chechle na Dąbrówce,
ale był widywany również w Kluczach. Może to właśnie te czołgi widziane poprzez miraże pustynne dały
początek legendzie o generale Rómmlu i jego pancerniakach?
Jeśli by ktoś, po przeczytaniu tego tekstu, upierał się jeszcze przy twierdzeniu, że na Pustyni Błędowskiej ćwiczył Afryka Korpus, to wyzwę go na pojedynek- oczywiście na argumenty.

sy, odebrały siły fizyczne – nie odebrały pamięci
o czasach, gdy on, syn górnika kopalni „ Bolesław”,
który w niej pracował 50 lat – zaczynał pracę. Snuje
się opowieść o czasach udręki i niepewności , gdy
z wielkim trudem ukończywszy trzy klasy szkoły carskiej , zaczął w 15 roku życia pracę , jako wozak.
Jeździł tym swoim koniem przez 7 lat i nieraz marzył
o tym , aby mieć czas na rozrywkę, na radość młodości, a nie kłaść się do łóżka po całym dniu ciężkiej
pracy, nieprzytomny ze zmęczenia. Pan Józef pracował jak sam mówi – „śleper”. Po kilu latach awanso-
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wał na górnika. Przerwał swoje wspomnienia rozmówca. Może w dymie zapalonej fajki szukał czegoś ze
swojej młodości, co jedynie własne i niepowtarzalne?
Nie przerywałam dumania, bo sama wyobraźnią, przeniosłam się do informacji pozyskanych z książek , gdy
z dobrego ‘przodka” można było wydobyć 10 – 12 wozów urobku, czystego bez kamienia. Wspomina dalej
pan Józef jak ciężko było wówczas gdy kopalnia został zatopiona przez właścicieli , jak ciężko było bezrobotnemu górnikowi w czasie I wojny światowej….
Po wojnie kopalnia zostaje odwodniona przez francusko – polską spółkę akcyjną, a następnie przejęta
przez władze polskie. Niewiele poprawiło to los górników, którzy zarabiali 8 zł „na dniówkę”. W 1931 kopalnia znów uległa zatopieniu. I dalej trwało bezrobocie,
aż do ciężkich chwil okupacji. Kopalnię znów odwodniono a rozmówca - ażby żyć - zaciągnął się do robót
przygotowawczych. Następnie pracuje na „przodku”,
widzi rabunkową gospodarkę okupanta. Codziennie górnik musiał wydobyć 11 wozów galmanu, a jeśli tego
nie zrobił - bywał bity przez policję za niewykonanie
normy. Ciężkie to były lata, brak było żywności, chleb
na kartki nie wystarczył. Kiedy Niemcy wycofali się znów chcieli zatopić kopalnię, ale górnicy nie dopuścili do tego...
Pan Józef po 40 latach pracy odszedł na emeryturę,
to latach nad którymi przelewały się wypadki dziejowe, których górnik był świadkiem i zarazem uczestnikiem. Nie wspomina on że do chwili obecnej cieszy
się zaufaniem górników – pełnił funkcję sołtysa i radnego. Swoich synów wychował też na górników , został
odznaczony Złotym i Brązowym krzyżem zasługi a także odznaką przodownika. W swoim pięknie utrzymanym domu pan Jan ( syn ) z radością patrzy w przyszłość swojej 4 –osobowej rodziny. Troje jego dzieci
również pracuje w górnictwie. Trzy pokolenia . Snuje
się przez ich życiorysy nić uznania dla pracy, jako najważniejszej cechy człowieka, brzmi nuta przywiązania, nuta dumy, że niewielka niegdyś kopalnia stała
się zalążkiem dużego ośrodka przemysłowego. Jest
to przykład jednej z wielu rodzin, wykazujących umi-

O

„Byłem uczniem Wyspiańskiego”

- tak zaczął opowieść o sobie w swoim pamiętniku
artysta - malarz Bronisław Grzywacz, postać związana z Olkuszem. Urodził się w 1885 roku we wsi Kosocice pod Krakowem . Ojciec jego z zawodu malarz –
dekorator, pracował min. przy malowaniu polichromii w kościele w Bolesławiu. Podczas tej pracy towarzyszyłem mu , jako
mały chłopiec. Uczęszczałem
do gimnazjum w Krakowie, przyjaźniłem się z Juliuszem Osterwą- wybitnym aktorem i reżyserem sceny
polskiej. Następnie uczęszczałem do Szkoły Przemysłu artystycznego. Przy odbywaniu praktyk poznałem
Wyspiańskiego, było to przełomowym wydarzeniem
w moim życiu. W latach 1905 – 1906 Wyspiański był
moim nauczycielem. W czasie studiów z Akademii
sztuk Pięknych zawarłem cenne znajomości : Wyczółkowski, Mehoffer. Bardzo polubiłem Olkusz, jego
mieszkańców, stare kamieniczki przypominające przeszłość. Znalazło to odbicie w moim malarstwie, dlatego niektóre moje obrazy przedstawiają pejzaże olkuskie, stare kamieniczki, okolice Ogrodzieńca czy
Rabsztyna. Najbardziej popularne : „ Brama w Rabsztynie”, „ Dzwonnica w Olkuszu”. Przeważają obrazy
realistyczne i abstrakcyjne, ale moją pasją stał się
portret. Malowałem portrety bliskich. Ulubionym
moim obraz „ Mgła w górach” przedstawiający okolice Rabsztyna. Pierwszy raz eksponowałem swoje prace w Krakowie w 1909 roku, można je było również
oglądać w Olkuszu. Obraz przedstawiający wazon
chiński został zakupiony do Wiednia. Z opowieści znajomych dowiadujemy się że był dobrym i cenionym
nauczycielem w latach 1950 – 1965 w olkuskim liceum. Uczył rysunku. Darzył miasto zmieniające swoje oblicze z dnia na dzień, ogromną sympatią i pozostał wierny do końca.

oprac. Elżbieta Szatan

HERBIE GMINY

Herb gminy: na tarczy
typu
hiszpańskiego,
w polu czerwonym dwa
skrzyżowane
klucze
uchwytami do góry złote, a pod nimi srebrny
kwiat dziewięćsiła o środku złotym z pięcioma
strzępiastymi liśćmi również złotymi. Skrzyżowane klucze nawiązują do
nazwy stolicy gminy - Klucze, a także do dawneznaku
firmowego
Współczesny herb gminy Klucze go
(logo) zakładów papierniużywany od 2003 r.
czych znanych w Polsce
od ponad stu lat. Kwiat dziewięćsiła symbolizuje jurajską przyrodę gminy i jej rezerwaty, a także endemiczną roślinność Pustyni Błędowskiej, która znajduje

18

łowanie zawodu i zrośniętych z naszą ziemią.

KLUCZE

się na jej terenie. Barwa czerwona to kolor królewski
(przynależność do królewskich starostw w Ogrodzieńcu i Rabsztynie), a także jedna z barw herbu woj. małopolskiego i powiatu olkuskiego; barwa złota, to symbol dostojeństwa, ciepła, światła i bogactwa tych
ziem. Barwa złota (żółta) występuje również w herbach woj. małopolskiego i powiatu olkuskiego. Taki
herb, opracowany przez Włodzimierza Chorązkiego,
pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także
członka Polskiego Towarzystwa Heraldycznego został
przyjęty przez radę gminy w 2003 roku. Zastąpił on
używany od lat 70. XX wieku wcześniejszy herb. Poprzedni herb przedstawiał na błękitnym polu skrzyżowane złote klucze pomiędzy dwoma fabrycznymi kominami i zabudowaniami fabrycznymi barwy białej
(miało to symbolizować miejscową fabrykę papieru).
Poniżej na złotym polu dziewięćsił o złotym środku
i czterech niebieskich liściach. Jednak niezgodne z zasadami heraldyki były; kształt tarczy, zestawienie
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barw i przedstawienie niektórych symboli. Dlatego władze gminy zdecydowały się na zmianę
herbu. Nowy herb,
a także flaga i banner gminy zostały pozytywnie zaopiniowaFlaga gminy Klucze
ne przez Komisję Heraldyczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bo poza herbem gmina ma również flagę. Jest
nią prostokąty płat o proporcjach 5:8, dzielony w pas
o proporcjach 3:1, w barwach: czerwony - żółty; na
szerokim pasie dwa skrzyżowane klucze uchwytami
do góry żółte. Występujące na fladze kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu gminy. Bannerem jest
prostokąt o proporcjach 1:4. dzielony w pas i słup
w proporcjach 1:4; górny pas czerwony z godłem herbowym: dwa skrzyżowane klucze uchwytami do góry
żółte: pozostała część dzielona w słup w proporcjach:
3/10:4/10:3/10. Lewy pas - czerwony, środkowy - żółty, a prawy - również czerwony. W swej przeszłości
miejscowości gminy Klucze nie mogły posiadać tradycji heraldycznych, gdyż (z wyjątkiem Bydlina) były
wsiami, a nie zachowały się informacje o ich pieczęciach. Na podstawie zachowanego aktu lokacyjnego
wsi Klucze przyjmuje się, że powstały one
w pierw¬szej połowie XIV w. Początkowo Klucze należały do starostwa królewskiego w Ogrodzieńcu, potem
w Rabsztynie. Swój własny herb mógł posiadać Bydlin. W źródłach pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1120 roku, a prawa miejskie otrzymał
pomiędzy 1375, a 1404 rokiem. Z kolei ostatnia informacja o „miejskości" Bydlina pochodzi z 1530
roku. Wracając do Klucz - wieś Klucze była dzierżawiona przez wiele znanych rodów szlacheckich m.in. Męcińskich herbu Poraj (od końca XVII w.), Gorajskich herbu Korczak (1703-36), Elżbiety Ryskiej herbu Ostoja
(1736-77) czy Bukowskich (1794-1864). Mimo wiejskiego charakteru, miejscowość ma tradycje przemysłowe sięgające XIV wieku, kiedy na tym terenie wydobywano rudę żelaza. Od 1866 roku właścicielem Klucz
był zagłębiowski przemysłowiec Jan Renat, a od 1887
r. Ludwik Mauve. Szczególnie ten ostatni przyczynił

się do rozwoju przemysłu w tej gminie. Dlatego kominy założonej
przez niego papierni
znalazły się w pierwszym herbie gminy, używanym od lat 70. XX
wieku. Warto dodać, że
gmina Klucze jest jedyną w powiecie, która
swój herb traktuje na
tyle poważnie, że tablica z jego wizerunkiem
znajduje się przy wejHerb gminy Klucze używany
ściu do Urzędu Gminy.
do 2003 r. wg projektu
Przy większości dróg M. Z. Maryszewskiego
umieszczone są także
niewielkie, ale estetyczne „witacze" z herbem i nazwą gminy. Herb jest także na wizytówkach wójta
i urzędników, stronie internetowej urzędu, wydawanych przez gminę kalendarzach, mapach i folderach
oraz urzędowej papeterii. Herbem gminy są ozdobio-

Logo marketingowe gminy Klucze

ne niektóre tablice z nazwami ulic w Kluczach. Warto
również zaznaczyć, że od 2002 roku gmina Klucze,
jako pierwsza w powiecie ma własne logo. Litera „K”
w nazwie miejscowości jest stylizowana na kwiat
przylaszczki, popularnej na tym terenie rośliny chronionej kwitnącej wczesną wiosną. Pod niebieskim napisem z nazwą gminy, na żółtym nieregularnym pasku
symbolizującym Pustynię Błędowską jest czarny napis
„Jurajska Gmina”.
"Herby powiatu olkuskiego"
Jacek Sypień

KOŁO LITERACKIE „STROFY"
W miesiącu maju zostały wydane dwa tomiki poezji
autorstwa Janiny Bednarz „ Z mojego serca”, Łukasza
Sroki „ Po między”.
W pierwszym autorka umieściła wiersze o tematyce bliskiej sercu: latach dziecięcych, miłości, rodzinie, potędze miłości do matki, tęsknocie, smutku ,
śmierci, ojczyźnie, religii, wsi, oraz wiersze z przeznaczeniem dla dzieci. Tomik mieści 86 wierszy. Jest to
pierwsza z dwóch części. Sponsorzy, którzy przyczynili się do wydania: Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach, Urząd Gminy w Kluczach, Aleksandra Jaskólska, Lucyna Kulawik, Lucyna Kaczmarczyk, Stanisław
Delkowski, Katarzyna Kosim, Renata Pandel.
W tomiku „Po między” autor Łukasz Sroka wyraża swo-
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je myśli we wstępie: "Pomiędzy. Pomiędzy tym co zrozumiałe i tym czego nie można zrozumieć. Pomiędzy
dobrym i złym. Pomiędzy jasnością i ciemnością (...)
Świat to to miejsce gdzie zaczynamy myśleć i tworzyć przekonań. ...I proszę Cię bardzo, czytaj! ...Pomiędzy tymi wierszami!"
Tomik mieści 36 wierszy. Sponsorzy którzy przyczynili
się do wydania: Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach, Robert i Wanda Kita, Agnieszka Matysek, Magdalena Bujakiewicz, p. Sroka z nad morza, Grzegorz
Siczyński.
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Z TOMIKA „ODKRYTA NA JURAJSKIEJ SKALE"
Z SERCA
Zaprosiłeś mnie na spacer
W chłodny majowy wieczór
Chwyciłeś moją dłoń
jak w chwili
kiedy poznaliśmy się
poczułam przenikające ciepło
serdeczność
zrozumiałam
że miłość jest milcząca

OLIMPIA RYCHLIŃSKA

DO MATKI
nie dawaj mi matko krzyża
na drogę
nie każ mi go nieść
ja tego krzyża unieść nie mogę
Cyrenejczyka nie widać
nie każ mi matko na krzyżu
umierać
moja ofiara na nic się zda
już nieraz na nim człowiek - konał

MOJA MAMA
Mama
to najbliższa osoba
którą kocham
przytulam ją
ona do mnie mówi
odczuwam radość i miłość

ja - już wybrałam
idę strudzona nieraz mi jest lekko
a nieraz źle
kiedy dotrę na drugą stronę

KAZIMIERA JANCZY

KATARZYNA RYCHLIŃSKA
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