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Pierwszy rozbiór Polski dotknął teren Jury bezpośrednio poprzez zniesienie Księstwa Siewierskiego i ustaleniem granicy Polski z Austro- Węgrami wzdłuż Wisły. II
rozbiór, który miał miejsce w 1793r wyłączył z kraju
Częstochowę i okolicę. Powstanie, które wybuchło
rok później pod wodzą Tadeusza Kościuszki, miało za
zadanie odbicie utraconych ziem. Warto pamiętać, że
trasa przemarszu armii powstańczej przebiegała
wzdłuż wschodniej granicy Jury. Tu też rozegrały się
dwie wielkie bitwy: pod Racławicami i Szczekocinami. Stłumienie powstania wpłynęło na decyzję zaborców o całkowitym wymazaniu Polski z mapy Europy.
Jura została podzielona między Prusy i Austro-Węgry.
Olkuskie zostało rozdzielone wzdłuż Pilicy i Białej Przemszy. Jesienią 1806r Napoleon rozpoczął inwazję na
Prusy. Francuzi pokonali armię pruską pod Jeną, zajęli Berlin i doszli pod Warszawę. Na pomoc Prusakom podążyli Rosjanie. Napoleon zdołał ich pobić przy wsparciu wojsk polskich. Zwycięska Francja zawarła dwa
traktaty pokojowe w Tylży: z Rosją 7. VII i z Prusami
9.VII. 1807r. Na mocy porozumienia z Pruskich terenów II i III rozbioru Rzeczpospolitej utworzono Księstwo Warszawskie. Nowopowstałe państwo musiało
otrzymać konstytucję, która określałaby podstawy
jego ustroju. Ostatecznie Napoleon zdecydował na
wprowadzenie w Księstwie Warszawskim konstytucji
wzorowanej na tej znad Sekwany i podpisał ją 22.VII.
1807r. Językiem urzędowym był język polski. W wyniku następnej zwycięskiej wojny z Austrią, Napoleon
podpisał kolejne porozumienie 14.X.1809r. w Schonbrunn, na mocy którego obszar Księstwa Warszawskiego powiększył się o terytorium Nowej Galicji oraz cyrkułu zamojskiego z Galicji Wschodniej. Dekretem królewskim z 17 kwietnia 1810r Nową Galicję podzielono
na cztery departamenty i 40 powiatów. W departamencie krakowskim utworzono powiat olkuski, obok pileckiego i lelowskiego, przyłączonych z dawnego departamentu kaliskiego. Prócz tych trzech powiatów, w departamencie krakowskim znalazły się też powiaty: hebdowski, jędrzejowski, krakowski, krzeszowicki, miechowski, skalmierski, stopnicki i szydłowski. Tak oto,
u progu XIX stulecia warszawscy protegowani Napoleona Bonaparte zdecydowali, że Olkusz, po raz pierwszy stanie się siedzibą ponadmiejskich władz administracyjnych. W prawdzie fancuski cesarz przegrał europejską wojnę, Księstwo Warszawskie przestało istnieć, jednak skutki podjętych wówczas decyzji przetrwały. Tuż przed III rozbiorem Polski, w 1794r. folwark Klucze kupuje Franciszek Bukowski z Bukowego h. Ossoria, syn Józefa i Anny Porawskiej. Jego dziadkiem był
Stefan Bukowski, protoplasta małopolskiej gałęzi tej
wielkiej rodziny. Ród Bukowskich wywodził się od Jerzego, dziedzica dóbr Bukowe (1466) w ziemi sanockiej. Był on, jak podaje A. Boniecki, czwartym synem
Mikołaja Czeszka z Tyrnawy, sędziego sanockiego dziedzica dóbr: Grabownicy, Rytarowic i Bukowego. Jerzy
miał trzech synów i córkę. Synowie Mikołaja Dojdzbana przyjęli nazwisko Mysłowskich. Nazwisko Bukowskich pozostało w rodzinie drugiego syna Dersława ożenionego z córką Pełki z Zakutyna. Miał on dwóch sy-
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nów Hieronima i Jerzego zwanych Dzierzkami, zostali
oni jedynymi dziedzicami rodzinych dóbr Bukowo spłaciwszy wcześniej swoich braci stryjecznych. Rodzina
Cieszków Bukowskich pochodzi od trzeciego brata
Jana, ożenionego z Zofią Mrochowską, a następnie
z nieznaną z nazwiska Małgorzatą. Pozostawił on córkę Katarzynę oraz trzech synów: Jana łaźniczego królewskiego w 1503 r., Jerzego zwanego Jerzykiem, który był dziedzicem Jasiowa w ziemi sanockiej (1508
r.), oraz Piotra Cieszków Bukowskiego. W XVIII w genealogii rodziny wymieniany jest też Jerzy, który
w 1752 r. był kasztelanem sanockim, z żoną Jadwigą
Odrzywolską miął 3 córki oraz 3 synów Antoniego Michala i Franciszka. Dwaj młodsi Michał i Franciszek
otrzymują tytuł hrabiowski austriacki od cesarza Józefa II w 1764 r., lecz była to inna gałąź rodziny Bukowskich osiadła na ziemi kieleckiej.
Tutaj, na ziemi olkuskiej osiadł i zadomowił się
Franciszek Bukowski h. Ossoria, właściciel folwarku
Klucze, był szambelanem królewskim i generałem
podczas powstania kościuszkowskiego, sędzią pokoju.
Miał dwóch braci: Jana Niepamucena- dziedzica wsi
Swoszowice, wylegitymowanego ze szlachectwa
w Królestwie Polskim w 1848r, oraz Beniamina
w 1845r. Franciszek żeni się z Teklą Slaską ze Slasów
h. Grzymała. Jest ona jednym z dwunastu dzieci Adama Slaskiego ze Slasów h. Grzymała i Anny Ludwiki
Colon- Walewskiej z Galewic h. Pierzchała. Gospodarzą na kluczewskim folwarku przez ponad 20 lat. Franciszek sprowadza do Klucz rzemieślników: kołodziejów, młynarzy czy bednarzy. W tym też czasie zostaje wybudowany nowy dwór, lecz nie jest pewnym czy
jeszcze za Sośnickich- poprzednich właścicieli, czy
gdy właścicielem był już Franciszek Bukowski. Jak po-

dają niektóre źródła, prowadził gospodarstwo mało
efektywnietywnie, a przy tym był rozrzutny i żył ponad stan. Ze związku z Teklą rodzą się ich dwaj synowie: Ignacy i Jan- Feliks. Ignacy następnie żeni się
z Barbarą Kątkowską, których syn Wincenty zostaje
urzędnikiem w Warszawie. W folwarku Klucze zostaje
Jan Feliks Bukowski h. Ossoria (ur.ok 1786r.) dziedzicząc folwark w 1817r za dopłatą 12 tyś zł., lecz
i jemu też nie udaje się polepszyć sytuacji majątku.
Jan żeni się z Magdaleną Łodzinską, z którego to związku rodzą się ich dwaj synowie: Roman i Józef. Zakłada księgę hipoteczną nr. 66 na dobra kluczewskie z folwarkiem Gliny i Przemsza. Folwark Przemsza był oddalony od Klucz ok. 2 km. Przynależała do niego tzw.: Malinka i Niwa Chechelska, gdzie dziś stoi fabryka. Do folwarku należał też tartak nad jeziorkiem w miejscu
zwanym „Piła”. Folwark Gliny leżał ok. 1.5 km. na
płn-wsch. od wsi. Jan- Feliks był także posłem na
sejm w czasie powstania listopadowego (1830-31) Po
powstaniu popada w długi. Zaciąga kredyt, by zbudować cegielnię, gorzelnię i olejarnię. Lecz interesy nie
idą zbyt dobrze. Sytuacja finansowa staje się coraz
trudniejsza. W 1832r. otrzymuje ostrzeżenie z Towarzystwa Kredytowego o oddanie 400 zł, bo w przeciwnym
razie majątek zostanie zlicytowany. Na majątku ciążą stare długi zaciągnięte przez ojca, jak i jego
nowe. W tym też roku umiera matka- Tekla Slaska. Postanawia podzielić majątek na dwie części i zapisać
go na obu synów- Romana i Józefa. Romanowi przypadł folwark Gliny oszacowany na 25 tyś. zł., zaś Józefowi folwark Przemsza, oszacowany na 15 tyś. zł. Oba
folwarki nie były jednak długo w rękach braci. Ciążyły
na nich wielkie długi, dlatego obaj zrzekli się majątków na rzecz ojca, a że i on nie może spłacić długów
dochodzi do licytacji w Kancelarii Ziemskiej Guberni
Krakowskiej przed rejentem Adamem Szczepańskim
w 1839r. W zaistniałej sytuacji cały majątek wykupuje żona Jana Feliksa- Magdalena Łodzińska. Cztery
lata później (1843) Józef Bukowski odkupuje od swej
matki Klucze wraz z folwarkiem Przemsza i zarządza
nim przez osiem lat, by w końcu go sprzedać bratu
swojemu Romanowi za 29 tyś. rubli, czyli wtedy ok.
193 tyś. zł. Zarządzał majątkiem aż do swej śmierci
tj. do 21.X. 1862r. czyli przez jedenaście lat. Po jego
śmierci spadkobiercami zostały: żona – Anna Maria Slaska, córka Adama Slaskiego ze Slasów h. Grzymała i Józefy Anny Tekli Dobieckiej h. Ossoria, oraz matka Magdalena Łodzińska-Bukowska. Bukowscy od zarania dziejów byli rodziną wielce patriotyczną i działającą społecznie. Udało im się w tym duchu wychowywać następne pokolenia. Zapłacili za to największą cenęutratę majątku po powstaniu styczniowym w wyniku
konfiskaty przez władze carskie, za pomoc powstańcom. W wyniku uwłaszczenia chłopów władze carskie
przekazały chłopom ziemię po powstaniu styczniowym, o co tak naprawdę walczyli chłopi- powstańcy.
W 1864r. dwór w Kluczach oddaje w ręce chłopów 492
morgi 233 pręty za co dostaje ekwiwalent 5840 rubli.(morga – ok. 5985 m2, pręt – ok. 4,47 m).
Wreszcie chłopi mieli swoją ziemię i mogli korzystać
z lasów, zbierać choinę, liście i gałęzie, lecz bez użycia siekiery. W 1865r. majątek Klucze składał się z folwarku Gliny, nie ma mowy o folwarku Przemsza, praw-

dopodobnie odpadł
od całości dóbr. Cóż
więcej wiemy o Romanie
Bukowskim.
Z nielicznych informacji, które się zachowały wiemy, że
urodził się na ziemi
krakowskiej.
Nie
znamy
dokładnej
daty, lecz wiemy,
że był chrzczony
5.I.1812r. we wsi
Sanka pod Krzeszowicami, gdzie w XV
w. jej pierwszym
właścicielem
był
Stanisław
Sośnicki
h. Trąby. Roman Bukowski brał czynny udział w powstaniu listopadowym. „Gazeta Polska” nr. 330 z roku
1830 podaje jego nazwisko na liście awansowanych
na podporucznika ze szkoły podchorążych jazdy w rozkazie dziennym Kwatery Głównej z 10.XII. tegoż roku
podpisanego przez generała Józefa Chłopickiego
(1771- 1854). Rozkaz nie określa konkretnego przydziału dla Bukowskiego, choć określa jego wcześniejszą przynależność do „1 Pułku Ułanów”. Pułk ten walczył w powstaniu na terenie niemal całego kraju,
w bitwach od Siedlec po Opole. Ułani ci byli ubrani
w kurtki granatowe z wyłogami i wypustami, i kołnierzykami barwy karmazynowej. Czapki mieli barwy
również karmazynowej. Na kokardach przy czapkach
oficerowie nosili złocone krzyże kawalerskie. Oczywiście nieodłącznym atrybutem ułana był koń. W czasie
służby Romana Bukowskiego podczas powstania listopadowego kolejnymi dowódcami w 1 Pułku Ułanów
byli: generał brygady i bliski jego krewny, płk. Ludwik
Bukowski, posiadacz orderu Virtuti Militari i Legii Honorowej, urodzony w Kluczach w 1782r. Kolejni dowódcy to: ppłk. Aleksander Konopka i ppłk. Lucjan
Borkowski. Roman miał brata Józefa, o dwadzieścia
lat młodszego (ur. 1823r). Roman odziedziczył po rodzicach głęboki patriotyzm. Rodzina Bukowskich wyraźnie odznaczała się w każdym pokoleniu silną miłością do Ojczyzny. Najprawdopodobniej dwóch przedstawicieli rodu brało udział w 1808r. w bitwie pod Somosierrą: Stanisław (na liście szwoleżerów widnieje
dwóch Stanisławów Bukowskich, pod nr 1401i 2108),
oraz Ignacy (nr 1936). Roman musiał być wielce szanowanym w regionie olkuskim obywatelem ziemskim,
gdyż miejscowa społeczność wybrała go na sędziego
pokoju tj. podczas 5-letniej kadencji sędziowskiej
z woli współobywateli zajmował się rozpatrywaniem
na miejscu wszystkich drobnych sporów prawnych.
Funkcja ta pojawiła się w Księstwie Warszawskim
w roku 1808 i istniała w zaborze rosyjskim do 1915r.
Roman był dwukrotnie żonaty. Po raz pierwszy z Anną
Borsza Drzewiecką z Drzewicy h. Nałęcz (ur. 1812r).
Zmarła mając zaledwie 32 lata 28 maja 1844r.
i została pochowana na starym cmentarzu
imbramowickim. W tym też czasie Bukowscy, a raczej
jego ojciec Jan Feliks był pierwszym dzierżawcą
dworu w Tarnawie, po tym jak w 1819r ówczesny

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego
Stanisław Kostka Potocki
wykorzystał
beznadziejny stan zdrowia
biskupa warszawskiego Franciszka Malczewskiego,
który
(dzień przed śmiercią) podpisał dokument likwidujący 47
klasztorów,
opactw,
kolegiat w Królestwie
Polskim. Na liście skasowanych klasztorów
znalazło się też Zgromadzenie Sióstr Norbertanek w Imbramowicach. Na mocy tego dokumentu zabrano klasztorowi wszystkie wsie, czyli Imbramowice, Małyszce, Glanów, Tarnawę, Zagórową, Trzyciąż i Porębę, oraz kapitały, w sumie 136 tyś. zł. Od tego momentu dawne
klasztorne wsie, które w ten sposób stały się własnością rządową, były wydzierżawiane, a z czasem sprzedawane, najczęściej przedstawicielom okolicznej
szlachty. I w ten oto sposób pierwszymi dzierżawcami
Tarnawy, którzy objęli wybudowany w 1784r. dwór
była rodzina Bukowskich. Pierwsza żona Anna ok.
1840r obdarzyła Romana dwiema córkami: Natalią i Julią. Natalia wyszła następnie za Stanisława Popławskiego h. Jastrzębiec (1819- 1897), mając z nim troje dzieci: Tadeusza, Adama i Zofię. Druga córka- Julia wyszła
za Władysława Karola Chryzostoma Charzewskiego h.
Szreniawa i powiła mu dwoje dzieci: Annę i Juliana.
Po nagłej śmierci Anny Roman Bukowski żeni się powtórnie ok. 1850r, tym razem z Anną Marią Slaską h.
Grzymała (ur. ok.1825r.- zm. w Krakowie 1882r), córką Adama i Józefy Anny Tekli Dobieckiej z Dobiecina
h. Ossoria. Miał z nią następną trójkę dzieci: Ignacego(ur. ok.1850r), Lucynę(ur. ok. 1852r) i Ludwika Augusta(ur. ok.1861r). Brat Romana , Józef, też właściciel
Klucz, żeni się z siostrą żony Romana Antoniną z którą miał czworo dzieci: Adolfa (ur.ok. 1850r), Emilię,
Adama i Romana (ur. ok. 1860r). Z drugiego małżeństwa z N. Hoszowską: Aleksandra i Józefa. Roman Bukowski po upadku powstania listopadowego z pewnością zamieszkał w ziemskich dobrach rodzinnych w Kluczach, a później w Olkuszu, gdzie zmarł i spoczął na
Starym Cmentarzu w Olkuszu. Napis na jego płycie nagrobnej (zapewne ufundowany przez jego dzieci) podaje: „Oficer b. Wojsk Polskich / właściciel dóbr ziemskich / Sędzia Pokoju / urodzony w roku 1811 / służąc
wiernie Bogu i Krajowi / zasnął w Panu dnia 21 października 1862r / Cześć Jego pamięci”. Natomiast na
przedniej stronie płyty nagrobnej widnieje napis: „Żołnierz powstania listopadowego 1830”. Zachowała się
informacja, że w roku 1930 Okręgowa Dyrekcja Robót
Publicznych wykonała betonowy cokół grobu „powstańca Bukowskiego” i odczytano wtedy jego starą płytę
nagrobną ( identycznie postąpiono z postumentem grobu Brunona Zbyszewskiego). Widać z tego, że Roman
Bukowski został powstańcem w bardzo młodym wie-

ku, być może w chwili wybuchu powstania miał 16
lat. Niektóre źródła podają, iż Bukowski urodził się
w 1812r (przyjmując datę chrztu za datę urodzin),
a zmarł w 1882r. Gdyby tak było, to mając ok. 51 lat
walczyłby jeszcze jako oficer w powstaniu styczniowym, po upadku którego trafił na Sybir. Następnie powrócił z zesłania w swoje rodzinne strony. Niestety
jego nazwisko nie widnieje w „Indeksie nazwisk powstańców styczniowych” oprac. przez Jerzego Kowalika. Natomiast z odpisu aktu chrztu (1868r) córki Romana Bukowskiego Lucyny z roku 1852, wynika, że
jej ojciec urodził się w roku 1813. "…Działo się w mieście Olkuszu dnia 28 lipca 1852 roku…Stawili się Roman Bukowski lat 39 liczący, dziedzic dóbr Klucze,
tam też zamieszkały, w obecności Jana Bukowskiego
obywatela krajowego lat 65 z Rabsztyna i Józefa Nowakowskiego, organisty z Olkusza lat 33 liczącego,
okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Kluczach
w domu pod nr 1 dnia 15 czerwca roku bieżącego
o godz.5 z jego małżonki Anny z Slaskich lat 26 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez podpisanego proboszcza odbytym
nadane zostały imiona Lucyna Franciszka Witalia,
a rodzicami jego chrzestnymi byli Jan Bukowski
i Franciszka Slaska, asystowali Juliusz Pobiecki i Natalia Bukowska…”.
Ojciec Romana Bukowskiego- Jan Feliks Bukowski miał kuzyna Ludwika Bukowskiego. O nim to Olgierd Dziechciarz w „Przewodniku po ziemi olkuskiej”
pisze, że był jednym z trzech generałów powstania listopadowego, który pochodził z ziemi olkuskiej. Pozostała dwójka to urodzony w 1793r. w Biskupicach
gen. dywizji Wojciech Chrzanowski i gen. brygady Józef Załuski, ur. w 1787r. w Ojcowie. W Kluczach, miejscowości w której przyszedł na świat nikt chyba o nim
nie słyszał. Było to 231 lat temu, 15 sierpnia 1782r.
Wtedy to urodził się Ludwik Bukowski z Bukowego h.
Ossoria. Był synem Beniamina (brata Franciszka Bukowskiego, późniejszego właściciela majątku Klucze)
i Anny Jaworskiej. Klucze znalazły się wtedy pod zaborem austriackim, toteż marzący o karierze wojskowej Ludwik Bukowski pierwsze militarne doświadczenia był zmuszony zdobywać w szeregach armii austriackiej. Służył w niej dwa lata. Za młody by wstąpić do Legionów Dąbrowskiego. Dopiero w 1809r dołączył do formowanych w Kaliskiem oddziałów powstańczych. W czerwcu tegoż roku walczył przeciw niedawnym kolegom z austriackiej armii w bitwach nad Pilicą i w okolicach Częstochowy. Wkrótce z jego oddziałów utworzono 10 pułk huzarów, w którym służył jako
kapitan. Jak większość wojsk Księstwa Warszawskiego, tak i ten pułk skierowano na wojnę z Rosją. Walczył więc Bukowski, i to dzielnie, w niezliczonej liczbie bitw i potyczek pod Drują, pod Możajskiem, Woronowem, Krasnem i słynną Berezyną. Za waleczność
pod Drują uzyskał pochwałę od gen. Sebastianiego,
zaś pod Możejskiem miał inny powód do dumy, ale
i bólu – kula karabinowa zraniła mu prawą rękę. Za
kampanię moskiewską, a zwłaszcza za wyprowadzenie resztek pułku do Polski otrzymał Bukowski krzyż
kawalerski Virtuti Militari. W styczniu 1813r. awansował na szefa szwadronu, a potem jako tymczasowy
dowódca pułku, wyprowadził go na zachód, gdzie po-

tem jako tymczasowy dowódca pułku, wyprowadził go
na zachód, gdzie połączył się z korpusem gen. Dąbrowskiego. Już jako żołnierz 4 pułku ( do którego włączono jego macierzysty 10 pułk) walczył Bukowski w bitwie pod Wittenbergą, Lipskiem i Hanau. Za zasługi
na polu bitewnym otrzymał francuski Krzyż Legii Honorowej. Na skutek kolejnej reorganizacji trafił do 2 pułku jazdy, w którego szeregach walczył we Francji w bitwach pod Brenne, Montmirail, Chateau-Thierry, Coranne, Laom i Reims. Po upadku Napoleona wrócił do kraju. Wciąż służył w wojsku, w strzelcach konnych. Za
dobrą służbę w 1820r. dostał stopień podpułkownika.
Od 1829r. był już dowódcą 1 pułku ułanów i wkrótce
awansowano go na pułkownika. W momencie wybuchu powstania listopadowego, w przeciwieństwie do innych wysokich oficerów ( by wymienić choćby
gen. Chłopickiego), od razu dołączył do spiskowców.
Walczył, po raz kolejny odznaczając się męstwem w bitwie pod Liwem, a jako dowódca brygady pod Białołęką. W czerwcu 1831r. został mianowany generałem brygady. I tu następuje dramatyczny zwrot w karierze generała Ludwika Bukowskiego. Zwrot, który przepłacił
życiem i hańbą, którą okrył nazwisko. Tak opisał to Bronisław Pawłowski: „Postępowaniem swym w bitwie
pod Łysobykami nad Wieprzem (19.VI.1831)ściągnął
na siebie ogólne oburzenie i zaprzepaścił swą dotąd
chlubną i nieposzlakowaną służbę wojskową. Oto bowiem stojąc na czele 14 szwadronów i 12 dział w Tulczynie, nie pospieszył z pomocą gen. Turnie uwikłanemu w ciężki bój z Rudigerem. Z tego powodu naczelny wódz Skrzynecki pociągnął go wraz z dowódcą całej wyprawy, gen. Jankowskim do odpowiedzialności
i wytłumaczenia się przed specjalnie powołanym
w tym celu Komitetem Rozpoznawczym, obradującym
pod przewodnictwem gen. Małachowskiego. Należy tu
dodać, że gen. Jankowski był po ataku paraliżu i jako
taki nie nadawał się na dowódcę korpusu, o czym
Skrzynecki wiedział, a jednak go mianował. I choć komisja ta nie zarzuciła obu generałom zdrady ( wytknięto Bukowskiemu „ślepe wypełnianie rozkazów
zwierzchnika”), a nawet ujawniła, że aż trzej oficerowie z rozkazami od gen. Antoniego Jankowskiego zostali schwytani przez Rosjan, to jednak decyzją władz
zwierzchnich generałów zamknięto w zamku warszawskim i oskarżono o kolaborację z wrogiem. W areszcie
dołączyli do fanatycznych zdrajców, których tam wie-

szano. Skąd wziął się ten karkołomny pomysł ze zdradą, trudno dociec. Raczej wygląda to na szukanie „kozłów ofiarnych”, na których można by zrzucić przyczyny fatalnych bitew, a właściwie klęsk na froncie. Nie
można też wykluczyć jakiejś rozgrywki między wyższymi oficerami. Ówcześni (M. Mochnicki) i późniejsi
historycy (K. Kołaczkowski) winę za całą operację
zrzucili, nie bez racji, na naczelnego wodza, nieudolnego gen. Skrzyneckiego. Przyznać należy, że Bukowski miał sporo na sumieniu, ale zdrady w jego przypadku nie było na pewno. Jak wspominał później osobisty adiutant generała Michał Modzelewski „zagrawszy” się w karty w bliskiej Łysobykom Okrzei, Bukowski w czasie rzeczonej wyprawy kompletnie stracił
orientację w rzeczywistości. Prócz kart innym nałogiem, któremu hołubili ówcześni generałowie, było pijaństwo, wszak pisał Lermontow: „ Kto dwa raza
w dień nie pijan, tot izwinitie, nie ułan”. Można
więc przyjąć, że generał Bukowski wypił o jeden kieliszek ponad normę i zagrał o jednego roberka za
dużo. Z perspektywy niemal dwu stuleci, można przyjąć, że większość zarzutów, które nań spadło, było
przesadzonych. Z ciężkich przewinień, prócz wspomnianej miłości do kart, można mu wytknąć co najwyżej niedołęstwo, które żołnierza z takim doświadczeniem na pewno dyskwalifikowało jako dowódcę, ale
nie jako człowieka. Wplątano go w dużo grubsza sprawę. Postawiono Bukowskiego wraz z innymi generałami: Antonim Jankowskim, Józefem Hurtigiem i Antonim Sałackim- przed sąd wojenny, którym kierować
miał gen. Emilian Węgierski. Oskarżono ich o spiskowanie z pułk. Brendlem, szefem wywiadu rosyjskiego
we Lwowie, a nawet z samym gen. Dybiczem. Prowodyrem antypaństwowego spisku miał być gen. Jankowski. Ponoć o ich winie świadczyło to, że gen. Hurtig
miał mieć „różne papiery i korespondencję z Dybiczem, zdolne odkryć sposoby, jakie postanowiono”.
Sąd badając papiery Hurtiga- zaznaczmy, mimo wcześniejszych zasług człowieka nie lubianego w wojsku
za to, że będąc komendantem twierdzy Zamość służył wiernie księciu Konstantemu i był okrutny dla osadzonych (np. Waleriana Łukasińskiego)- nie doszukał
się znamion zdrady, a co najwyżej powściągliwego
stosunku do idei powstańczej. Napięcie potęgowały
plotki. Jeszcze 1 lipca rozchodziła się wieść, jakoby
gen. Jankowski uciekł z wiezienia, co było wierutną
bzdurą. Prosty lud domagał się kary. Nawoływała da
zrobienia porządku z „nikczemnikami i zdrajcami”
ostra w sądach „Nowa Polska”. Zgromadzony pod
zamkiem lud domagał się pociągnięcia do odpowiedzialności także gen. Skrzyneckiego. Głowy dyktatora, a właściwie, wymienienia Skrzyneckiego na odsuniętego gen. Krukowieckiego, pragnęli radykałowie
związani z Towarzystwem Patriotycznym. Nastroje
były na tyle rewolucyjne, że musiano ludowi rzucić
kogoś na pożarcie. Oskarżeni czekali na wyrok sądu,
gdy tymczasem zbliżał się nieuchronny wyrok ludu…
Wieczorem 15 sierpnia pod zamkiem zgromadziło się
ok. 3 tyś. ludzi. „W ciżbie było sporo wyrobników, rzemieślników, handlarzy, a zwłaszcza oficerów-bezsłużbowców i żołnierzy dopiero co ozdrowiałych po odniesionych ranach”. Nim więc wydano wyrok rozszalały
tłum, który miał już dość kunktatorstwa i pobłażliwo-

ści - w jego mniemaniu - dla jawnych sprzymieżeńców Rosji, żądny zemsty za rzekomą zdradę, wdarł
się, przy biernej postawiebiernej postawie gwardii narodowej do zamkowego więzienia i w okrutny sposób
zamordował aresztantów. Zginęli wszyscy, pierwej skopani jak psy, by skończyć zarżnięci jak bydlęta i powieszeni. Generał Ludwik Bukowski zginął najprawdopodobniej jeszcze w więzieniu, a dokładnie w domu
ogrodnika zamkowego, gdzie szukał schronienia, i już
martwego wywleczono go na latarnię. Inni, jeśli można tak powiedzieć mieli mniej szczęścia. Generała Jankowskiego, bohatera walk w Hiszpanii, kampanii moskiewskiej 1812, niemieckiej 1813 i francuskiej 1814r,
wywleczono ciężko rannego i takiego powieszono. Długo się męczył, a pocięty szablami jak szlachtowany
wieprzek, skonał dopiero na trzeciej z kolei latarni,
bo albo rwały się postronki, albo gięło kiepskie żeliwo
latarni. Generał Hurtig, bohater wojny z Rosją 1792r,
odznaczony Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej za
kampanię moskiewską, który cudem ocalał już podczas wcześniejszych zajść 29 czerwca, zdołał się chwilowo ukryć w jakimś zakamarku, za piecem. Nie na
długo. Odnaleziony zginął w podobny sposób- wywleczono go z zamku i powieszono na latarni. Na latarni
zawisł też zdymisjonowany dyrektor generalny Komisji Rządowej Wojny, żołnierz Insurekcji Kościuszkowskiej i kampanii moskiewskiej, gen. Adam Sałacki. Zlinczowano nawet żonę gen. Bazanowa, której zarzucono kontaktowanie się z wrogami. Ksiądz Paweł Rzymski- mimowolny świadek rozruchów tak opisał jej
śmierć: „Wśród katuszy obnażona kryła wstyd, rękę
żołdak obciął, a córka 15, lub 18-letnia ciałem swoim
zasłaniająca matkę uwieszeniem się u jej szyi, trzykroć żelazem pchnięta i zraniona została. Na próżno
włóczyła się u nóg srogiego żołnierza, błagając krwawymi łzami o litość dla matki”. Opisuje też ks. Rzymski pastwienie się nad zabitymi już generałami: „ Aby
srogość niczego nie pominęła fizycznie i moralnie, poobnażano te ofiary i pospolicie za jedną nogę wieszano, a mordercy prócz zemsty tuczyli jeszcze z naigrywaniem lubieżne oczy i ni to sępy pastwili się nad
wstydliwymi członkami”. Najokrutniejszym grymasem
historii było to, iż generałowie zginęli razem z faktycznymi rosyjskimi szpiegami, by wspomnieć tajnego
agenta dawnej policji Mateusza Schleya, który byłby
uniknął stryczka, gdyby nie charakterystyczna cecha
jego anatomii- jedno ucho miał dwa razy większe od
drugiego. Samosądy, ale już w innych dzielnicach trwa-
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ły jeszcze następnego dnia, kiedy to zabito byłego kuratora kaliskiego Jana Kaweckiego, a także wziętego
do niewoli rosyjskiego żołnierza, którego tłum uznał
za…Prusaka. W historiografii socjalistycznej zwykło
się uważać ten pospolity lincz za zdrową reakcje rewolucyjnie nastawionych mas warszawskich na indolencję dowódców powstania, nazywając wydarzenia
z 15-16 sierpnia 1831r próbą ratowania zdobyczy zrywu listopadowego. W pełni wypada się zgodzić z B.
Pawłowskim, autorem notki o generale w Polskim
Słowniku Biograficznym, że zwłaszcza gen. Ludwik Bukowski „nie zasłużył na tak haniebny koniec”. Dziś
dość powszechnie przyjmuje się, że cały proces generałów był mistyfikacją, która miała zdjąć z naczelnego dowództwa odpowiedzialność za rażące błędy.
Nikt już jednak nie zwrócił czci zamordowanym generałom z Ludwikiem Bukowskim na czele. Co gorsza,
zapomniano nawet o jego bohaterskich czynach,
a przeżył go jedynie wstyd.
Ludwik Bukowski nie doczekał się potomstwa.
W genealogii Minakowski wymienia tylko jego żonę –
Emilię Jankowską ( 1800-1858). Zaś potomkowie Romana Bukowskiego żyją do dziś. Należy ich szukać
również wśród takich nazwisk jak: Popławscy, Mikuccy czy Wiszniewscy. Bukowscy stracą bezpowrotnie
swój majątek po powstaniu styczniowym w 1865r. Dobra kluczewskie wystawione na licytację kupują dwaj
żydzi z Sosnowca: Lewka Potoka i Szelka Hamurgier
za 41550 rubli. Nie gospodarzą jednak długo, gdyż kupili je tylko dla zysku i po roku sprzedają folwark Klucze potentatowi przemysłowemu hrabiemu Janowi
Renardowi.
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Od Rabsztyna szliśmy samymi lasami, przez wzgórza,
wąwozy; i piechota męczyła się niesłychanie i co
chwilę przybiegał któryś z kolegów z prośbą, aby mu
choć na kilka minut odstąpić konia. Nie tylko ja, ale
cały sztab szedł teraz długi czas piechotą, a maruderzy jechali na naszych koniach. Było to wielką zaletą
naszego oddziału, że rygor był w służbie, karność i porządek, a serdeczność koleżeńska po za służbą.
Około 10, spuściliśmy się z leśnego wzgórza na
równinę piaszczystą, porosłą krzewami. Środkiem doliny płynęła rzeka Przemsza, a na jej brzegach rozciągały się długim łańcuchem zabudowania wieśniacze.
Wieś ta nazywa się Golczowice, leży w dole, a za nią

ku północy ciągnie się wyżyna pochylona ku wschodowi, piętrząca się i najeżona pagórkami od zachodu.
Przez tę wyżynę szliśmy drogą ku Pilicy wiodącą.
Sztab ruszył naprzód i zatrzymaliśmy się przed karczmą, stojącą na pół drogi między wsią i lasem, a cały
oddział przedefilował potem przed nami i pomaszerował do lasu. Mossakowski odezwał się do mnie, abyśmy z N. zostali w karczmie i postarali się o jakie ciepłe śniadanie. Wierzbińki zostawił w tym samym celu
adiutanta swego Wojciechowskiego. Zostaliśmy więc
we trzech, a z nami mój Piotruś do pomocy. W karczmie nie było stajni, zatem musieliśmy konie poprzywiązywać przed karczmą do drzwi i okien. - Ciągnijmy guzki, kto z nas ma co robić — odezwałem się do kolegów. Kolej taka: jeden musi objeżdżać w koło, jakby
na pikiecie, drugi zostanie przy koniach, a trzeci z Piotrusiem zajmie się kuchnią. Wojciechowskiemu wypadła pikieta, N. straż przy koniach, a mnie kuchnia.
W karczmie było kilku wieśniaków, patrzących na nas
bojaźliwie i usuwających się na bok. Rozmowy nie można było zawiązać z nimi, bo ledwie półsłówkami odpowiadali. Ponieważ nic innego dostać nie było można,
prócz jaj, chleba i masła, zebrałem się do smarzenia
jajecznicy i gotowania jaj dla Mossakowskiego, ledwie atoli masło się roztopiło, wpada N. z dobytym pałaszem i woła do mnie: — Moskale! Wybiegamy do sieni, chcemy dosiąść koni. Cała karczma otoczona moskiewską jazdą. Krzyk, nawoływania Moskali, chrzęst
broni, sygnały trębacza, komenda moskiewska, wszystko to zmieszane z sobą chaotycznie, po raz pierwszy
obiło mi się o uszy. Wyjść niepodobna, bez narażenia
się na bezpożyteczną zgubę, lub niewolę. W sieni zostać nie można, bo Moskale zsiadają z koni, aby nas zabrać, więc zobaczywszy w powale otwarte drzwi do
strychu, „za mną” - wołam i spinam się po drabince
na górę. W tej chwili N. i Piotruś stanęli przy mnie,
po czem wyciągnęliśmy drabinkę za sobą. Kilku kawalerzystów i moskiewskich wpadło do karczmy szukać
nas, lecz daremnie wypytywali wieśniaków, bo i oni
nie wiedzieli o naszem ukryciu. Biedny Piotruś zakopał się w siano ze strachu, a myśmy z N. stanęli z pałaszami na temblaku, z rewolwerami w ręku nad drzwiami, będąc w pogotowiu do odpierania ataku. Pozycję
mieliśmy nie do zdobycia prawie, bo każdego, kto by
się spinał ku nam, mogliśmy wybornie wziąć na cel,
sami niewidzialni. — Słuchaj; powiada N., ostatniego
strzału nie dawaj, ten będzie dla mnie, a ja mój ostatni dla ciebie zachowam. Żywcem nie wezmą nas do
niewoli. Mimo niebezpieczeństwa, jakie nam groziło,
mieliśmy najzupełniejszą przytomność i swobodę umysłu i rozmyślaliśmy nad tem, jak się stać mogło, że Moskale zajęli karczmę, skoro oddział nasz w lesie o 500
kroków. Byłem pewien, że Mossakowski widząc przeważające siły Moskali, poszedł w głąb lasu z oddziałem
i pomaszerował dalej, nas na pastwę losu zostawiając. Dziwnym mi także było, gdzie się podział Wojciechowski i czemu nam znać nie dał zawczasu, że jazda
moskiewska się zbliża, gdy przecież mógł ją z daleka
zobaczyć. Gdy tak w oczekiwaniu, rychło dać pierwszy strzał, rozmyślam, dochodzi nas z oddali głośne:
— Hurra ! hurra ! — potem tętent jazdy, wreszcie
strzały tyralierskie. Odezwała się trąbka moskiewska,
komenda, Moskale dopadli koni i pędem oddalili się

od karczmy. Wybijam gont w dachu i patrzę ku lasowi, a tu pędzi nasza kawaleria z lancami do ataku,
prosto ku karczmie. Zeskoczyliśmy czem prędzej ze
strychu. Wypadamy na dwór, a tu ani śladu z naszych
koni. Jazda moskiewska uprowadziła je z sobą i popędziła do wsi, uciekając przed naszymi ułanami. N. odzyskał potem swego konia, jak mi się zdaje, bo Moskal uciekając puścił z przestrachu swą zdobycz,
a koń wrócił i złączył się z kawalerią ścigającą Moskwę. Moja siwka przepadła, a z nią niejedna pamiątka w mantelzaku i cały zapas świeżej bielizny. Właśnie gdyśmy z karczmy wychodzili postępowała koło
nas kawaleria, goniąc ku wsi jazdę moskiewską, my
zaś piechotą wracali do obozu. Na wstępie spotkałem
Wojciechowskiego z obwiązaną głową, pokrwawionego na czole i twarzy. Jeździł on w koło karczmy, a zobaczywszy Moskali, chciał dopaść do nas, lecz koń
jego usłyszawszy trąbkę moskiewską, pędem uniósł
Wojciechowskiego ku Moskalom, a potem wraz z nimi
unosił go ku karczmie. Gdy nasza kawaleria wypadła
z lasu, Moskale uciekając zostawili rannego. Naczelnik kazał mi wziąć sobie jakiegoś konia rezerwowego
i stanąć przy sobie. W tej chwili rozpoczęła się bitwa.
Byliśmy frontem zwróceni do Golczowic; przed nami
na wprost droga, którą przyszliśmy, ciągnąca się po
za nas lasem ku Ogrodzieńcowi, na lewo przed naszym frontem droga do Pilicy wiodąca. Obie krzyżowały się przed lasem. Na lewo przed frontem mieliśmy
bagniste wklęsłości, w środku wzniesienie, o której
wspominałem, a na prawo kilka pagórków zarosłych.
Cała piechota nasza rozsypała się na brzegu lasu w tyraliery i ciągły utrzymywała ogień. Mossakowski rozrzuciwszy w tak długi łańcuch piechotę, chciał tym
sposobem maskować istotne nasze siły i dać się Moskalom domyślać, że po za tak ogromnym łańcuchem
tyraljerskim zapewne silna znajduje się kolumna.
Prawe skrzydło zajęła kompania Skąpskiego
z majorem Wierzbińskim na czele, lewe zajęli Wiesner i Kopeczny. Skrzydła łączyły się na drodze las
przecinający. Na niej stała kolumną kompania kosynierów i sztab. Kawaleria wpędziwszy do wsi jazdę
moskiewską, wróciła kłusem, bojąc się we wsi zasadzki piechoty i stanęła za kosynierami. Było koło 1-szej
w południe, gdy ogień się rozpoczął. Dzień był prześliczny, pogoda złocista weseliła się ku nam i jakoś
raźniej było nam w sercu, dzielniej w duszy, że niebo
nam się uśmiechało. Z lekka powiewał ciepły wie-

trzyk wiosenny i cichym liści szelestem rozgwarzyły
się drzewa, szepcąc nam słowa dobrej wiary. Rzecz
dziwna, że huk strzałów i groza chwili najmniejszego
we mnie nie obudziły drżenia, najmniejszej obawy;
spokojny byłem jak zwykle i weselszy niż kiedykolwiek. Mówiono mi zawsze, że pierwszy ogień sprawia
denerwujące wrażenie i dopiero ostrzelać się trzeba,
ażeby mieć krew zimną i wytrwałą odwagę. U mnie
było przeciwnie. Pierwsze strzały, początek walki rozbudziły we mnie energię jakąś, jakiej nigdy przedtem, ani potem nie czułem i spotęgowały swobodę
umysłu i humor wesoły. Dopiero później widok rannych i poległych tak mi ścisnął piersi, takim tęsknym
żalem przejął serce, iż łzy puściły mi się z oczu i doznałem w wysokim stopniu bojaźni, lęku jakiegoś tak,
że byłbym rad w owej chwili znaleźć się raczej w najcięższym więzieniu niż pośród boju. Z godzinę ulegałem takiemu uczuciu, dopiero zebrawszy się na refleksję, zacząłem swobodniej rozumować i pomyślałem sobie:
— Wstyd, hańba! Dziadek nie lękał się walcząc pod Kościuszką, ojciec stał dzielnie pod Grochowem, a ty
drżysz jak kobieta! Tu już ambicja wzięła górę, ochłonąłem jakoś i zimna determinacja, spokój umysłu i serca oraz odwaga nie opuszczały mnie potem już nigdy,
a nawet pewna zaciętość i cokolwiek lekkomyślności
skłoniły mnie do niepotrzebnych hazardów. Moskale
bili się z początku bez decyzji; łańcuch ich tyralierski
znacznie krótszy od naszego, utrzymywał ogień, ale
ani się posuwali ku nam, ani też nie ściągali kolumny.
Z pół godziny trwała, zdaje się zupełnie daremna strzelanina, gdy Mossakowski powysyłał kawalerię na skrzydła dla zabezpieczenia, czy zabawiając nas tyralierami Moskale oskrzydlić nas nie zamyślają. Rekonesanse
sprawdziły, że najmniejszego nie było niebezpieczeństwa, poczem kawaleria zajęta stanowisko przy kosynierach. Strzelanina nie ustawała, a że na lewe skrzydło nasze najmniej strzelali Moskale i przed frontem
tego skrzydła, cofnęli się bokiem ku naszemu prawemu, Mossakowski rozkazał tyralierom lewego skrzydła
ścisnąć się w kolumnę i pospiesznym krokiem z bronią
do ataku, posuwać się półobrotem w prawo ku wsi,
tak, aby z prawem skrzydłem zachować czucie. Zaledwie zawiozłem ten rozkaz dowódcom kompanii, wysłał mnie naczelnik z rozkazem do majora Wierzbińskiego, aby wziąwszy kilkudziesięciu strzelców na

ochotnika, atakował obsadzone przez Moskali wzgórza. Miałem teraz misję wielce niebezpieczną. Lasem
niepodobna mi było przedzierać się z rozkazem, który
trzeba było w mgnieniu oka oddać majorowi; puścić
się po przed las w krzyżowy ogień, to śmierć widoczna, jeżeli nie od moskiewskiej, to od bratniej kuli.
Hej, w imię Boże, spiąłem leniwego gniadosza
ostrogą, że o mało ze skóry nie wyskoczył i pędzę
poprzez las, śród gęstych, krzyżujących się strzałów,
przed samym frontem naszych strzelców. Za mną skoczył Zaremba, a nie wiem, czy aby mnie nawrócić,
czy też wyprzedzić, bo miał doskonałego, lotnego
arabczyka. Wyminął mnie i widziałem, jak kula zerwała mu białe piórko od czapki. Mój gniadosz, jakby rozumiał, że tu nie bardzo bezpiecznie, wyciągał doskonałego galopa i gdy dopadam z rozkazem do Wierzbińskiego, major komenderuje: „za mną na ochotnika!" — wybiega naprzód, a za nim sypie się wiara z bagnetami do ataku, a wszyscy co do jednego poszli na
ochotnika. Mimo tego powiedziałem majorowi o rozkazie naczelnika, a on mi na to: - Jak pan widzisz, domyśliłem się sam go. Poczem już wracałem lasem,
a Zaremba popędził dalej, stanął na wzgórzu, rozpatrywał się w pozycji i zrównał się ze mną, mówiąc,
że: - kawaleria moskiewska pokazała się na prawym
skrzydle naszym i zapewne chce z tyłu na nie uderzyć. Złożyliśmy raporty nasze naczelnikowi, po czem
kawaleria puściła się pędem na wzgórza, poza plecy
atakującej na prawym skrzydle piechoty. Zajęła tam
pozycję i na niej pozostała czas dłuższy na obserwacji. Jazda moskiewska cofnęła się do wsi. Prawe
skrzydło pod Wierzbińskim, z bagnetem w ręku spędziło Moskali z pozycji i pędem nagnało ich ku wsi, co
widząc Mossakowski, że Moskale stanowczo cofają się
na całej linii rzucił kosynierów naprzód, a za nimi kolumnę lewego skrzydła i cały nasz oddział szybko posuwał się do Golczowic. Kawaleria odwołana z pozycji, kłusem szarżowała na uciekającą piechotę moskiewską, która zostawiając wielu zabitych i rannych,
umknęła po za chałupy. Wszyscy ze sztabu atakowaliśmy, wyminąwszy kolumnę piechoty, w jednej linii
z kawalerią. Zatrzymaliśmy się na wzgórku drogi do
wsi spadającej, dla rozpatrzenia się w ruchach MoskaIi. Kawaleria moskiewska znikła bez śladu, jakeśmy
się później dowiedzieli, pognała przyspieszyć posiłki,
piechota zaś w nieładzie uciekała przez most na Prze-

mszy, a nawet brodem rzeki, zostawiając furgony za
sobą, których właśnie kosynierzy nasi dopadli i opanowali takowe. Na furgonach było sporo chleba i cokolwiek mundurów. Kiedy piechota rzuciła się chleb zabierać, kosynierzy krzyczeli: - Nie bierzcie, bo zatruty
i umyślnie podrzucony. Piechota też porzuciła zdobycz, a kosynierzy wszystko, śród śmiechów zabrali sobie wraz z mundurami, które wielce się niektórym
przydały, gdyż byli gorzej niż licho odziani. Takim sposobem w szeregach naszych, świeciły mundury moskiewskie. Moskale szalonym pędem bez ładu pierzchali, a piechota nasza ścigała ich wciąż po za most, na
ową równinę krzaczystą, leżącą u stóp pagórków lesistych, przez które przeszliśmy rano od Rabsztyna.
Gdy piechota rozsypuje się po za rzeką, kosynierów
ustawiono w kolumnę przy innej karczmie, która
w środku wsi nad mostem się znajdowała. Kawaleria
z Miernickim na czele, zajęła obok wyczekującą pozycję, a przy niej sztab cały, z wyjątkiem Mossakowskiego, który gdzieś zniknął. Położenie takie trwało z pół
godziny, gdy nagle od strony moskiewskiej silny zaczyna się ogień naprzemian nieregularny, naprzemian rotowy. Dosięgał on naszej piechoty, która zacietrzewiona, zbiwszy się teraz w kolumnę, w jakimś szalonym
zapale, powstałym z powodzenia, wciąż posuwała się
naprzód. Miernicki powiada do mnie;
- Źle, bo Moskalom przyszły posiłki, piechota nasza
tam się nie utrzyma. Gdzie naczelnik? Spiesz do niego
po rozkazy. Ruszam z kopyta, pędzę w prawo,
w lewo, nigdzie naczelnika nie widać. Zniecierpliwiony, wreszcie w strachu o los piechoty, przebiegam
most, wpadam na równinę, ocieram się o kolumnę i powiadam Wierzbińskiemu, że Mossakowski rozkazał cofnąć się do wsi i zająć pozycję, opierając się o domy.
W największym porządku, zupełnie prawidłowo wykonano odwrót, poczerm Wierzbiński furgonami most zabarykadował i wskazaną przeze mnie zajął pozycję.

Na chwilę przerwali Moskale strzelaninę i z godzinę cisza była ze stron obu. Teraz dopiero miałem czas i sposobność przypatrzyć się poległym i rannym i tu doznałem tych przykrych zabijających ducha wrażeń, o których wyżej wspominam. Kosynierzy włócząc się teraz
wśród pobojowiska w tyle wsi i koło mostu, naliczyli
siedemnastu poległych Moskali i pięciu rannych znieśli
do karczmy nad mostem leżącej. Myśmy trzech mieli
rannych, a żadnego poległego. Zjawił się naczelnik,

zmęczony, zabłocony, bo gdzieś ugrzązł z koniem posunąwszy się do obserwacji. Zaraportowałem mu
wszystko: pochwalił mnie, aprobował mą czynność.
Śród tego bojowego spoczynku, niektórzy ze sztabu
pozsiadali z koni, także i Miernicki. Oddawszy konia
ordynansowi, zaniepokojony poprzednim już spotęgowaniem strzałów moskiewskich, wspiął się na dach
najwyżej położonej chaty i rozpatrywał przed siebie.
Nagle zeskakuje i powiada, że Moskale stają w kolumnę sformowani, a po za nich frontem spuszcza się

z lasu rota piechoty i znaczny oddział kawalerii
i spiesznym krokiem rozwijać się zaczyna w kolumnę
bojową. Mossakowski natychmiast rozkazał odwrót na
dawną naszą pozycję, gdzieśmy bitwę rozpoczęli.
Była wówczas godzina piąta. Moskale tymczasem zaczęli energicznie nacierać i rotowym ogniem strzelać.
Strzały te żadnej nie czyniły nam szkody, mimo iż nas
dosięgały. Istotnie tego pojąć nie mogę, żeby armia
wyćwiczona, regularna, tak haniebnie strzelała. Stanęliśmy na dawnej pozycji, w tym samym co poprzednio porządku, poczem ogień ustał na chwilę, a następnie z lekka tylko i nieregularnie się powtarzał ze
stron obu. Ponieważ wieczór zapadać zaczął, uważaliśmy bitwę za skończoną i dziękowaliśmy Bogu za taki
jej wynik szczęśliwy. Istotnie byliśmy niesłychanie
szczęśliwi, odniósłwszy zwycięstwo, zdobywszy furgony, mając tylko trzech rannych, gdy tylu legło i rannych zostało Moskali. Siły moskiewskie składały się
z dwóch rot piechoty i plutonu dragonów na początku
bitwy, a potem przybyła im jedna rota z pół plutonem
dragonów na pomoc. Moskale więc byli znacznie liczniejsi od nas, bo przynajmniej o sto karabinów. Jak
później się dowiedzieliśmy, Moskale tak nieśmiało
atakowali, gdyż dostali błędne raporty, jakoby nasz
oddział liczył do dwóch tysięcy żołnierzy, dlatego
oczekiwali posiłków z Olkusza, które nadejść miały.
Mossakowski zwołał radę wojenną na której postanowiono maszerować do miasteczka Ogrodzieńca, aby
choć jako tako odpocząć pod dachem i pokrzepić
omdlewające siły żołnierza, zmęczonego już dwoma
forsownymi marszami, bitwą, a nade wszystko bezsennością i niemal głodem, gdyż tego dnia byliśmy o kawałku chleba, a mało kto miał co więcej do zjedzenia. Była godzina siódma, ciemno już zupełnie, tym
więcej, że się niebo gęstymi chmurami powlokło. Nie
widzieliśmy nic przed swoim frontem, a że Mossakow-

ski chciał rozpatrzeć się, czy Moskale nie posunęli się
ku nam zbyt blisko, kazał kompanii Kopecznego zapalić karczmę przed lasem stojącą, która łuną swoją dokładnie rozświetliła całą przestrzeń pierwszego pobojowiska. Moskali nie było już przed nami, widać cofnęli
się do wsi. Ustawiwszy się w marszową kolumnę, ciągnęliśmy do Ogrodzieńca, a drobny deszcz prześladować nas zaczął i drogę uczynił nam trudną i grząską.
Konie poślizgiwały się, a piechota nasza padała ze znużenia. Nie dziwota. Dnia 20. kwietnia wyszliśmy z Kobylan i po całonocnym forsownym marszu stanęliśmy
21. rano w Gorenicach. Po trzech godzinnyrn spoczynku, maszerowaliśmy cały dzień bez przerwy prawie po
okropnych piaskach do Rabsztyna. 22. do dnia przed
świtem opuściliśmy Rabsztyn i przez męczące pagórki, niewygodne wąwozy, spieszyliśmy do Golczowic,
gdzie stoczyliśmy opisaną bitwę. Teraz po błocie,
wśród deszczu, nie spocząwszy nic po trudach marszów i bitwy, idziemy dalej, trapieni głodem i niewyspaniem. Serce mi pękało, gdy niektórzy z kolegów od
piechoty, przyjaciele ze szkół, odzywali się do mnie: Czemuż mnie od razu kula nie trafiła, gdy teraz zginę
marnie po drodze, bo iść nie mam siły. Zsiadałem z konia, ustępowałem miejsca zmęczonym, toż samo czyniły sztab i kawaleria. Jakoś łatało się biedę, dodawało
wzajemnie otuchy, a szczególniej Piekosiński najwięcej ze znajomych mi okazywał ochoty i fantazji i układał sobie, że w Ogrodzieńcu będzie przeglądał archiwa kościelne i miejskie, czy nie znajdzie jakiej ciekawej daty historycznej. Dziwnie spokojnym, pogodnym

i uśmiechniętym był też zawsze Staś Pareński. Kolega
od pierwszej klasy gimnazjum, przepoczciwe chłopczysko. W połowie drogi posunął się przodem Zaremba z oddziałem kawalerii, by w Ogrodzieńcu zamówić
dla nas jadło, furaż i kwatery. Już późno w nocy, około 11-tej weszliśmy do miasta z lepszą otuchą, bo
i deszcz przestał padać i światła w domach ożywiły
nas, pokrzepiły swoim widokiem. Kawaleria zajęła
karczmę w pośrodku miasteczka stojącą, czyli tak
zwany ratusz, piechota kompaniami rozłożyła się po
domach. Każda kompania z osobna miała odwach,
a główna strażnica była przy plebanii, którą sztab zajął dla siebie. Gdyśmy, wszedłszy do miasta, stanęli
na rynku, Mossakowski rzekł do mnie, po wydaniu rozkazów kapitanom: - Zostań, przypilnuj porządku,
a gdy wszyscy się rozkwaterują, przyjdź z raportem
na plebanię. Sam zaś z całym sztabem udał się zaraz
do księdza. Poczciwy N. nie chciał mnie samego zostawić i był ze mną czas jakiś, lecz i on wnet poszedł,
a ja obchodziłem wszystkie kwatery, zaglądałem na
strażnice, szczególniej skontrolowałem stajnię, czy
kawaleria pamiętała o koniach, poczem dopiero, gdy
prócz odwachów, wszędzie światła pogasły, już dobrze po północy, zaszedłem na plebanię. Księdza nie
było i dotąd nie wiem, czy wyjechał, czy był chory,
czy uciekł przed nami. Na stole leżały resztki chleba,
masła, kawałek kiełbasy, garnek z mlekiem i samowar
wygasły z zimną już herbatą. Mossakowski spał na łóżku, Wierzbiński na jakiejś kanapie, doktor pościągał
krzesła i na nich się położył, Miernicki rozparł się na
stole, N. skurczył się na kufrze wypukłym zielonym.
Drugiego pokoju nie widziałem; albo zamknięty był,
albo go nie było. Zjadłszy co było jeszcze na stole
i wypiwszy ze dwie kwarty mleka, oglądam się, gdzie
by się położyć. Nigdzie żadnego miejsca. A! jest jeszcze! Pod piecem leżały złożone kocyki, a na nich pies
drzemał sobie w najlepsze. Zbudziłem go i przeprosiwszy grzecznie, poprosiłem, aby tej nocy poszedł
spać do sieni, gdyż mam ochotę zająć jego miejsce
i skorzystać z jego pościeli. Jakoż bez opozycji dał
się psina za drzwi wyprowadzić, poczem otrzepawszy
koce, położyłem się na nich i spałem tak smacznie,
jak nigdy przedtem i potem na najlepszym materacu.
Podłoga sucha i te koce wydały mi się puchem i zbędnym posłaniem, w porównaniu z zimnym błotem w lesie. Nazajutrz dnia 23. kwietnia, przed świtem jeszcze, staliśmy już w marszowej kolumnie. Deszcz drobny kropił zaciekle, a gęsta mgławica posępnie osłaniała pola i lasy. Usposobienie oddziału zmieniło się
znacznie w marszu. Znękanie było wielkie, wszystko
upadało na siłach. Niewyspanie, forsowne marsze, teraz deszcz w dodatku, męczyły okropnie. Wspomniałem już powyżej, że brakło nam znacznej części kolegów ze szkoły Skarzyńskiego. Przed wyjściem oddziału pod Mossakowskim, gdy zaczęły nurtować agitacje
polityczne, a jakieś baśnie o walce białych z czerwonymi wcisnęły się między nas, młodzież bezwiednie
brała się na lep i w ostatecznej chwili, wielu, bardzo
wielu inteligentnej, dzielnej młodzieży z pod komendy Skarzyńskiego, opuściło nas, przyłączywszy się do
innej formacji. Naszą nazywano „białą, a ich do jakiejś niby „czerwonej, czy innokolorowej ciągniono.
Natomiast przyłączono nam ochotników innych, przez

co brakło nam ducha łączności moralnej, tej spójni koleżeńskiej, jaka wypiastować się może, gdy oddział
przez czas dłuższy, z jednych składa się kolegów. Śród
tych forsownych marszów, śród tego utrudzenia, obce
pośród nas żywioły, najwięcej upadały na duchu i zarażały nas swym upadkiem. Nie było zniechęcenia. lecz
osłabienie fizyczne, nie podtrzymywane już siłą moralną, to też kilkakrotnie słyszałem głosy: — Niech co
chce się stanie, zostanę tu, bo sił mi brakuje iść dalej. Albo też: — Niech już lepiej zabiją Moskale, przynajmniej raz skończy się męczarnia.
Tym sposobem, zamiast wzrastać nasz oddział,
uszczuplał się niemal z każdą godziną. Nie zapomnę nigdy wybladłej, pożółkłej twarzy jednego z kolegów,
syna włościańskiego z Błażkowej koło Jasła, który był
uczniem gimnazjalnym w Tarnowie. Znękany, osłabiony, z ustami spieczonymi gorączką, okiem chorobliwie
połyskującym, zbliżył się do mnie i rzekł słabym głosem: — Za chwilę snu i spoczynku, poświęcę życie
całe. Już iść nie mogę, zostanę tu, a gdy Moskale nadejdą, zastrzelę się w ich oczach. Jeżeli wrócisz kiedy kolego w nasze strony, zanieś pożegnanie mej rodzinie ode mnie. Już ich nigdy nie zobaczę! Powiedz im,
że szczęśliwy umrę za Polskę, bo zmyję plamę krwi
bratniej na włościanach od 1846 r. ciążącą. Pokrzepiałem go, pocieszałem, wsadziłem na konia i szedłem
obok niego, podtrzymując. Tak go zawiozłem do porębskich lasów, gdzieśmy kilka godzin spoczywali, położyłem go pod drzewem; usnął. Gdyśmy stanęli do marszu i on stanął i szedł z nami. Potem noc zapadła, nad
ranem bitwa i już go potem nie widziałem. Rodzina dotąd nie ma o nim wiadomości - niewątpliwie zginął.
Cześć jego pamięci, zacne było serce! Nazwisko jego Pacana. Umyślnie dość często wspominam o umęczeniu jakiegośmy doznawali, aby pokazać, jak trudna
była walka powstańców z armią regularną moskiewską. Myśmy na własnej ziemi, błąkać się zmuszeni po
lasach, nie mogli o najmniejszej marzyć wygodzie,
o odpoczynku, o pielęgnowaniu chorych i rannych. Za
to Moskale całym aparatem ambulansów, kwater bezpiecznych, regularnego prowiantowania, przewyższali
nas, mieli wygody, słali do boju wojsko nie głodne
i nie zmęczone, świeże siły mieli zawsze w zapasie.
Wycieńczone oddziały cofając z linii bojowej, mieli je
zawsze czem zastąpić, a więc nie dziwota, że często
łamali najtęższy zapał, że nas gruchotali, że czasem
wytrącili broń z dłoni, która osłabiona, utrzymać jej
nie mogła. Po kilku godzinach marszu, prawie zawsze
lasami, dotarliśmy do nasypu kolei żelaznej, jeżeli się
nie mylę pod stacją Łazy. Mossakowski otrzymał wiadomość, że transport piechoty moskiewskiej, eskortujący jeńców powstańczych przejeżdżać będzie osobnym pociągiem do Częstochowy. Postanowiwszy napaść go, rozbroić i odbić jeńców, uszykował piechotę
do boju. Ukrył ją po za gęstymi zaroślami na krańcu
lasu, przy samym nasypie, a most pobliski saperom naszym uszkodzić kazał. Dość długo staliśmy w tej bojowej pozycji, lecz gdy nowe wiadomości zaprzeczyły poprzednim, naczelnik nakazał przejście na drugą stronę nasypu, gdzieśmy opodal obozować mieli. Saperów
zostawiono pod mostem na obserwacji. Zaledwie stanęliśmy w miejscu wskazanym, przybywa jakiś oficjalista z pobliskiej miejscowości i donosi naczelnikowi,

że silne oddziały moskiewskie otaczają nas w około,
że jeżeli nie wyszukamy sobie wygodnej pozycji zawczasu, będziemy musieli tutaj wkrótce przyjąć bitwę. Pozycja ta była dla nas niewygodną, bo dokoła
roztaczała się odkryta płaszczyzna, bez żadnego nigdzie oparcia. Oddział byłby zmuszony rozwijać się
w otwartym polu, zdemaskować słabe swe siły i nie
mieć w razie niepowodzenia żadnego punktu wyjścia.
To też pod wrażeniem tej wiadomości, wysyła mnie
naczelnik do majora Wierzbińskiego z rozkazem, aby
przerwał obozowanie i natychmiast ustawił oddział
kompaniami na front, broń kazał przepatrzyć, ponabijać, a potem uszykował wszystko do marszu. Zarazem
zawiozłem rozkaz rotmistrzowi Mielnickiemu, aby rozesłał rekonesanse. Ponieważ naczelnik równocześnie
z udzieleniem mi rozkazów N. do siebie przywołał, byłem pewien, że posłał go pod ów most, dla ściągnięcia z pozycji saperów. Jednak dopiero w dwie godziny, gdyśmy już zaszli do lasów wsi Poręba i tam obóz
rozbili, spostrzeżono, że nie ma saperów. Wtenczas
Mossakowki zapytuje mnie, dlaczego ich nie ściągnąłem z pozycji? Nie miałem do tego rozkazu- była
moja odpowiedź. Posłano natychmiast po nich kawalerię, a ja z wielu stron znosić musiałem przymówki, że
nie spełniłem powinności, chociaż jak mi się zdaje,
zupełnie niesłusznie. Przed wieczorem dopiero wyruszyliśmy dalej, aby nocą odbyć forsowny marsz koło
Żarek, przez wieś Jaworznik, do Złotego Potoku. Dążyliśmy tam jako do celu nasze wyprawy. Złoty Potok,
śród rozległych lasów, miał nas ukrywać czas jakiś,
tam mieliśmy zasilać się ochotnikami, amunicją i odpoczywając, gotować się do dalszej walki na tyłach
oddziałów moskiewskich, które ku granicy ściągać
miały, formujące się w Krakowie nowe partie Miniew-

skiego i Romockiego. Przy tem miało być w planie,
abyśmy dążąc blisko granicy galicyjskiej, ku poznańskiej stali się punktem przyciągającym dla oddziałów
z Galicji i z Poznańskiego wychodzących. Ponieważ
Moskale, od bitwy golczowickiej, istotnie ściągali się
na nas i byli bardzo blisko, więc trzeba było dostać
się do Złotego Potoku, gdzie by nas z małymi siłami
atakować nie mogli, z powodu, jak już powiedziałem,
rozległych lasów. Oddział był zmęczony zatem osiem
godzin spoczywaliśmy w Porębie, by sił zebrać do nowego marszu…
Janusz Dziatłowicz

MOJA KAMPANIA WRZEŚNIOWA W 1939
Na Osadzie Fabrycznej w Kluczach był zwyczaj, że
mieszkańcy słuchając radia otwierali okna. W oknach
ustawiali odbiorniki radiowe i wówczas z okien tych
płynęły - wiadomości i muzyka. W miesiącu sierpniu
1939 roku muzyka była przerywana komunikatami,
z których wynikało, że nadchodzi wojna. Oto kilka epizodów z tego, pełnego trwogi okresu.
Na Osadzie Fabrycznej wykopano dwa schrony
przeciwlotnicze, w których miała się schronić ludność
podczas alarmu lotniczego. Schron dla ludności cywilnej Osady był w lesie tj. tutaj, gdzie obecnie jest budynek łaźni. Drugi schron dla załogi fabryki był za rzeką w lesie, po przeciwnej stronie budynku ścieralni.
Nad poligonem lotniczym cisza, brak warkotu silników
samolotów. Na poligony letnie, tym razem nie przyjechała piechota. W Kluczach na ulicy Rudnickiej nie
było defilady wojskowej i pokazu sprawności ułanów.
Przyszedł nakaz zaciemnienia okien.
W tym czasie w Kluczach trwała nadal budowa
kościoła, finansowana przez całe społeczeństwo kluczewskie. Trzech mieszkańców Klucz było fundatorami dzwonu kościelnego tzw. „sygnaturki", na której
widnieją ich nazwiska, byli to p. Lorek Józef, p. Neugebauer Stanisław i p. Rożniatowski Wincenty. Przed
wybudowaniem kościoła, msze święte odprawiano
w drewnianej kaplicy, która stała po przeciwnej stronie plebanii. W ostatnich dniach sierpnia ojciec mój
powrócił z wojska. Przywiózł za sobą maski przeciwgazowe, oraz polecenie, aby po otrzymaniu wezwania telefonicznego stawił się na komendzie. Kierownik Szkoły Podstawowej w Kluczach, pośpiesznie sprzedał meble i przeprowadził się do Lwowa.
Przyszedł pierwszy dzień września 1939 r., godzina 6.45, byłem na podwórku przed domem na Osadzie. Nagle od strony południowej nadleciały trzy samoloty wojskowe, bardzo nisko nad lasem i fabryką.
Padła krótka seria z broni maszynowej. Kiedy zbliżyły
się spostrzegłem, że są to samoloty niemieckie. Kiedy
wszedłem do domu radio podawało, że wojska niemieckie przekroczyły już granicę Państwa Polskiego. Jest
niestety wojna. Ogarnęła nas rozpacz, napięcie nerwowe u wszystkich w domu i sąsiadów. Słuchamy komunikatów radiowych. Podawano informacje kodem np.:
"uwaga, uwaga, nadchodzi czekolada". Sytuacja była
coraz bardziej nerwowa. Jeszcze przed południem dotarła do nas wiadomość, że w Żuradzie k/Olkusza została stoczona walka powietrzna między samolotami
polskimi i niemieckimi. Na ziemię spadły dwa samoloty niemieckie. Załoga obu samolotów zginęła na miejscu. Na drodze gorączkowy ruch pojazdów w ciągu
dnia, noc spokojna. Natomiast w sobotę już na drodze pojawiły się kolumny uciekinierów ze Śląska. Ludzie na małych wózkach czterokołowych ciągnęli swój
dobytek, uciekając na wschód przed Niemcami. Mieszkańcy Osady samorzutnie przed „Kasynem", przy drodze Zawierciańskiej ustawili wiadra z kawą i herbatą,
częstowali przechodniów tymi napojami, a były
to m.in. panie: B. Markiewiczowa, J. Kaszowa, F. Latosowa. Zmęczeni uciekinierzy chętnie sami pili, oraz dawali spragnionym dzieciom. W oczach ich widać było
zadowolenie i wdzięczność za tak ludzką przysługę.

ROKU

Nie pomyślałem wówczas, że już jutro będę w takiej
samej sytuacji. Dzień później byliśmy w drodze na
wschód.
Wieczorem na Osadę na prawy brzeg rzeki Białej Przemszy tj. Zojdę - przybyło wojsko polskie i okopywało się. Radiostacja dwukołowa konna stała w lesie, w miejscu, gdzie był Ośrodek Zdrowia na Osadzie. W niedzielę radiostacja ta już odjechała, natomiast na Pustyni Błędowskiej, przy wale na Rudnicy
wylądował przypadkowo polski samolot, ponieważ zabrakło mu benzyny. Samolotem tym zaopiekował się
komendant Policji w Kluczach, a gdy dostarczono benzynę samolot odleciał. W lasach między Olkuszem
a stacją kolejową Rabsztyn pojawili się dywersanci
niemieccy. Podczas nalotu lotniczego na trasie kolejowej Rabsztyn - Wolbrom został śmiertelnie ranny
w nogi kolega Zdzisław Nowakowski, zmarł z upływu
krwi. Przed śmiercią, oddał mamie swój skarb - zbiór
znaczków pocztowych. Wycofująca się Armia Polska
wysadziła drewniany most na drodze Olkusz - Zawiercie za Osadą, nad rzeką Białą Przemszą. Wysadzenie
mostu miało na celu zatrzymanie na pewien czas przemarszu wojsk niemieckich. Ale jeden z mieszkańców
Klucz wskazał Niemcom, że należy ustawione sągi kamieni rozebrać, wykopać słupki betonowe, na których
był zawieszony drut kolczasty. W ten sposób odsłonił
drugą drogę między stawami przez Piłę, a równocześnie drugi most na rzece Białej Przemszy, obok fabryki. Stąd można było dojechać swobodnie do ulicy Fabrycznej na Osadzie i wyjechać ponownie na drogę Olkusz - Zawiercie. Innymi słowy był to objazd wysadzonego mostu na rzece Białej Przemszy.

Ewakuacja mojej rodziny
Ojciec mój przygotował się do ewakuacji z własną rodziną i rodziną pana J. Grabowskiego, gdyż nie
otrzymał żadnego wezwania do wojska. Z fabryki pobrał zaświadczenie ewakuacyjne. Wczesnym rankiem
4 września na furmance z workiem owsa, jako najlepszym ,,paliwem” siedem osób udało się do Olkusza.
Mieszkanie zostawiliśmy pod opieką pana Zygmunta
Mędrka. Jechaliśmy starą drogą Klucze - Olkusz ze
wspaniałymi zakrętami. Drogę tą wybudowali Austriacy podczas pierwszej wojny światowej. Na Parczach
przed Olkuszem zaskoczyło nas miłe spotkanie, pierw-

sze i ostatnie w tej dwumiesięcznej ucieczce. Spotkaliśmy żołnierza polskiego znajomego, pochodzącego właśnie z Klucz, pana Stefana Piątka. On także był miłe zaskoczony naszym spotkaniem. Pytał czy w Kluczach są
Niemcy, a kiedy dowiedział się, że ich jeszcze nie ma,
pomaszerował pośpiesznie odwiedzić rodzinę. My zaś
jadąc dalej zatrzymaliśmy się dopiero za Olkuszem
pod Sienicznem. Tutaj stali polscy żołnierze. Od oficera przez lornetkę po raz ostatni zobaczyłem wieżę kościelną w Olkuszu. Trasa nasza z wiadomych przyczyn
musiała odbywać się bocznymi drogami, uciekaliśmy
w kierunku Skały. Pamiętam sznury furmanek, pośpiech, lęk przed Niemcami. Każdy starał się ucieć
jak najdalej na wschód. Lecz za którą rzeką wreszcie
będzie zorganizowana obrona? Co dalej? Wisłę przekroczyliśmy pod Nowym Korczynem w nocy. Droga wypełniona była furmankami, jedna obok drugiej. Z sąsiedniej furmanki obok naszej słyszeliśmy głos męski „ani kroku dalej nie idę..." i nagle wystrzał z rewolweru. Ułyszeliśmy krzyk zrozpaczonej kobiety, gdyż mężczyzna zastrzelił się. Było to już za mostem. Następna scena mrożąca krew w żyłach miała w miejsce pod
Janowem Lubelskim w lasku olchowym, przy małej stacyjce kolejowej. Gotowaliśmy posiłek przed południem, a w tym czasie nadleciały niemieckie samoloty, bardzo nisko nad lasem. W samolotach widać było
sylwetki lotników. Z samolotów tych, z broni maszynowej ostrzeliwali pociąg stojący na stacji, przelatywały nad naszymi głowami i ponownie zawracały nad stację. Wówczas wszyscy ukryliśmy się pod furmankami.
Nalot trwał długo. Po nalocie nie czekając, włożyliśmy rozpalony żeliwny garnek wprost z ogniska na furmankę i uciekliśmy. Za stacją widzieliśmy spalone
snopki zboża na polach. Dowiedzieliśmy się, że snopki
te także były ostrzeliwane, ludzie mówili, że strzelali, ponieważ musieli wystrzelać amunicję, aby nie wracać z amunicją do bazy. Droga była piaszczysta, uciążliwa. Ucieczka była wobec tego trudna. Dobrze, że
było ciepło, więc spaliśmy po stodołach na sianie, na
słomie lub w wiejskich chatach. W Piaskach Lubelskich, do których dotarliśmy wieczorem, a byliśmy bardzo spragnieni, nie było wody w studniach. Tysiące ludzi, które tędy przeszły- wyczerpały ją. Miałem i ja
pragnienie. Dowiedzieliśmy się, że jest woda w jednej studni, na plebani u księdza. Jest dlatego, że do
studni broni dostępu pies. Jako dziecko bałem się
psa. Studnia była przed oknem plebani, ale w oknie

stał ksiądz i furtka była otwarta. Z lękiem serca wszedłem na podwórko, pies przybiegł do mnie, ja przerażony rzuciłem się na ziemię, ale pies mnie nie pogryzł. Ksiądz się uśmiechnął i dał mi wody. Ja podziękowałem za dzban wody i przyniosłem ją do furmanki. Wszyscy byli mi bardzo wdzięczni, gdyż ugasili
swoje pragnienie.
Następnie ustalono dalszą trasę ucieczki na Kowel i Sarny. Do Kowla dojechaliśmy w tym czasie kiedy był nalot lotniczy. Dziewięć samolotów bombowców leciało wysoko trójkami. Na ulicy krzyk, panika,
ludzie uciekają, sypią się szyby z okien. Stanąłem na
chodniku pod drzewem i w ten sposób nie zostałem
ugodzony lecącą szybą z okna. W Kowalu bombardowany był dworzec kolejowy, tu przespaliśmy pod strachem noc i rano wyjechaliśmy w kierunku na Sarny.
Jechaliśmy sami, nie było innych furmanek, dziwna cisza wokół. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że wojsko sowieckie przekroczyło granicę wschodnią Państwa Polskiego, a było to 17 września. Powstało wówczas zasadnicze pytanie- co robić dalej? Decyzja była trudna, lecz krótka i trafna- wracamy do domu. Teraz kierunek był ze wschodu na zachód.
W Piaskach Lubelskich, gdy dotarliśmy do tego
miasta, zobaczyliśmy, mieszkańców całego miasta na
ulicach, wkraczała armia sowiecka. Udaliśmy się
w kierunku na Lublin, drogą zbudowaną z pięknej cegły klinkierówki. Po prawej i lewej stronie drogi, przy
stogach słomy, w krzakach, stały polskie samoloty
wojskowe już „oszabrowane”. W podmiejskiej wiosce
zakwaterowaliśmy się u rolnika. Wioska ta leżała
w strefie, gdzie nie było wojsk niemieckich ani też sowieckich. Była to wolna strefa między dwiema armiami - niemiecką i sowiecką. Tu po raz pierwszy spałem
na dużym piecu. Po kilkudniowym, wypoczynku wyruszyliśmy do Lublina. W Lublinie kontrola wojskowa
przy koszarach wojskowych sprawdziła nam dokumenty, przeglądnęła nam furmankę i poleciła jechać do
domu. Jechaliśmy przez kraj, którędy przeszedł
front. Wioski były popalone, pozostały jedynie kikuty
kominów i stopnie murowanych schodów. Przy drogach były mogiły poległych polskich żołnierzy. Na grobach były krzyże z tabliczkami, natomiast hełmy wojskowe podziurawione leżały na mogiłach. Drogi były
puste, wojska niemieckie już wycofały się na zachód.
W Górach Świętokrzyskich w lesie natknęliśmy się na
kolumnę stojących niemieckich samochodów wojskowych. Przy samochodach nie było nawet jednego żołnierza. Zobaczyliśmy żołnierzy niemieckich pod lasem, pod który zataczali działa i je ustawiali. Dalszą
drogą przebyliśmy już bez kontroli i pod koniec miesiąca października szczęśliwie dotarliśmy do domu.
Tak odbyliśmy kampanię wrześniową w 1939 r.

Wacław Rożniatowski
"Echo Klucz", lipiec 1998
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WIEDZIAŁ CO TO LĘK I TRWOGA!

Słowa te odnoszę do autentycznego i legendarnego bohatera czasów II
wojny światowej i powojennej, pokojowej pracy dla Polski, kpt. Gerarda Woźnicy "Hardego".
Gerard
Woźnica
urodził się 15.09.1917
roku, we wsi Jankowice
koło Rybnika w rodzinie
inteligenckiej. Jego zaś
ojciec Augustyn
brał
udział w powstaniach
śląskich oraz pracował
jako urzędnik w magistracie rybnickim. Aresztowany przez Niemców
zginął w obozie Mauthausen, podobnie jak dwaj starsi
bracia Gerarda. Pochodził zatem z patriotycznej polskiej, śląskiej rodziny, której za wierność tradycji przyszło zapłacić jakże wielką cenę. Nasz bohater ukończył Szkołę Podoficerską dla małoletnich w Koninie,
a następnie służąc w 20 p.p. w Krakowie własnym staraniem zdobył maturę. W 1939 r. podczas kampanii
wrześniowej został ranny pod Krasnymstawem i po wyleczeniu ran powrócił do domu rodzinnego w Jankowicach, skąd musiał natychmiast odjechać wobec groźby jego aresztowania przez hitlerowców. W tej sytuacji Gerard Woźnica zamieszkał w Kluczach, gdzie zaczął pracować w miejscowej papierni wybudowanej
w latach 1895-97 r., przez Ludwika Mauve, ówczesnego właściciela wsi Klucze, nazwanej od klucznika Janusza, który otrzymał grunt od dworzanina Parczewskiego z zamku Rabsztyńskiego, toteż nazwa Klucz pochodzi od klucznika. Tutaj rozpoczął działalność konspiracyjną i od 1942 r. dowodził drużyną, która ,,eksportowała” przez granicę prasę podziemną PPS do Zagłębia. Równocześnie był przełożonym konspiracyjnego
batalionu gwardii ludowej PPS w Kluczach, należącego do pułku "Srebro" w Olkuszu, który w 1942 roku
wszedł w skład Armii Krajowej. W oparciu o doświadczonych już konspiratorów II baonu pułku "Srebro",
w dniu 21 sierpnia 1943 roku "Hardy" zorganizował oddział partyzancki pod kryptonimem "Surowiec" i stanął
na jego czele. Oddział wszedł w skład 23 dywizji piechoty AK podporządkowanej śląskiemu inspektoratowi
AK z siedzibą w Sosnowcu. Tenże oddział z czasem
stał się drugą kompanią OP "Surowiec". "Hardy" przestrzegał ścisłej konspiracji i nie przyjmował do oddziału ochotników, dzięki czemu jego oddział zachował
prężność organizacyjną i mógł dokonać wielu udanych
akcji bojowych, a mimo to pozostawał słabo rozpoznany przez Niemców. Z tego okresu datuje się bliska
współpraca "Hardego" m.in. z oddziałami BCh "Jana"
i "Bartosika", AL. "Słowianina" i AK "Twardego". Wszystko to było możliwie dzięki otwartości Woźnicy na różne nurty i odłamy, dla którego sprawa odzyskania niepodległości i wolności Polski była sprawą nadrzędną.
Liczne działanie zbrojne, zasadzki na niemiecką straż

graniczną i na oddziały strzegące linii kolejowej Wolbrom - Olkusz pozwoliły do- zbroić się kompanii.
Przez wiele miesięcy główną bazą tegoż oddziału były
lasy koło Pilicy. Zimę 1943-44 r., spędził "Hardy" ze
swoimi partyzantami przeważnie na kwaterach we
wsiach: Góry Bydlińskie, Załęże i Krzywoploty. Pierwszą zaś ziemiankę wykopano w sierpniu 1943r. na Ruskiej Górze, między Złożeńcem a Ryczowem w pobliżu gajówki Psiarskie.
W czerwcu zaś 1944r. w pobliżu tejże gajówki
założono doskonale zorganizowany obóz leśny, zaś
cały okoliczny teren stanowił "republikę partyzancką". Z tego czasu datuje się ów słynny rajd na terenach powiatu olkuskiego włączonego do Rzeszy na trasie: gajówka Psiarskie - Rabsztyn - Bolesław - Chechło
i z powrotem; wypady na niemieckie koszary wojskowe w Zalesiu i Jaroszowcu, liczne zasadzki na niemiecką straż graniczną i kolejową udział w boju
o Szczekociny w dniu 26.07.1944 r., gdzie wspomagał
"Jana". Zdobyto dużo broni przy stracie zaledwie sześciu partyzantów. W dniu 18 sierpnia 1944 r. w walce
z niemiecką kompanią koło Krzywopłot zginął dowodzący akcją szef Kedywu w okręgu Śląskiego i AK, rotmistrz Wacław Zdyb "Zawieja". Po jego zaś śmierci
w dramatycznych okolicznościach dowództwo przejął
p.por. "Hardy" i ze zdobytą bronią umiejętnie wycofał
się z pola walki, ratując oddział przed kompletnym
rozbiciem i klęską. Przy okazji rajdów i akcji partyzanckich oddział "Hardego" likwidował konfidentów
i zdrajców narodu polskiego zgodnie z wyrokami sądu
podziemnego na terenie ziemi olkusko-zawierciańskomyszkowsko-włoszczowskiej. Był człowiekiem niezwykle odpowiedzialnym, ostrożnym, odważnym, roztropnym, przezornym i wyważonym. Jego oddział stanowiący drugą kompanię szybko rozrósł się do trzy- kompanijnego batalionu z własną zorganizowaną szkołą
podoficerską. Za te akcję "Hardy" został awansowany
do stopnia podporucznika i odznaczony Krzyżem Walecznych. W dniu 25 lipca 1944 r. batalion "Hardego"
zajął miasto Wolbrom i przez całą noc ewakuował
z magazynów żywność, oraz zaopatrzenie, mimo
obecności w mieście trzykrotnie liczniejszego niemieckiego garnizonu. Przy okazji wystrzelano konfidentów, zaś ubezpieczenia stoczyły regularną zwycięską walkę z niemiecką kolumną motorową, która
chciała przejechać przez miasto. Została ona zatrzymana do rana, aż do chwili wycofania się batalionu.
W dniu 30 sierpnia 1944 r. Niemcy urządzili obławę.
"Hardy" zorganizował obronę okrężną w gęstym zagajniku obok obozu zlokalizowanego koło gajówki Psiarskie. I rzecz charakterystyczna, że Niemcy nie wdarli
się do obozu. Niemniej jednak "Hardy" jesienią 1944
r., a ściślej z końcem października, ciągle tropiony
przez Niemców, zręcznie unikając bezpośredniego
z nimi spotkania, zaszył się w lesie koło wsi Udórz,
a następnie przeszedł marszem ubezpieczonym w rejon Góry Kalwarii w Beskidach, aby tam przezimować. Zbudował umocniony obóz koło gajówki Gościbie koło Harbutowic i w tymże obozie uroczyście spędził Boże Narodzenie 1944 r., a następnie wziął udział
wraz z oddziałem w słynnej partyzanckiej pasterce

w kościele w Trzebuni. Niemcy otrzymawszy wiadomość o "Hardym" w dniu 08.01.1945 r. rozpoczęli obławę, aby 11.01.1945 r. dotrzeć do obozującego batalionu. Doszło do jakże krwawej całodziennej walki,
w której batalion odniósł duży sukces i przebił się następnej nocy przez linii niemieckie i doszedł do Stóży.
W tej walce Niemcy stracili 93 żołnierzy i dziesiątki
ich było rannych, zaś batalion "Hardego" stracił 5 zabitych oraz 14 rannych, których zabrano ze sobą. Od 19
- 24 stycznia 1945 r. batalion w ramach akcji "Burza"
współdziałając z armią czerwoną zdobywał Maków Podhalański. Natomiast w dniu 25.01.1945 r. na polecenie
władz sowieckich, batalion złożył broń i przestał istnieć, zaś jego żołnierze rozproszyli się. Sam zaś "Hardy" został wkrótce aresztowany i dopiero ujawnienie
się okręgu śląskiego AK pozwoliło mu powrócić do rodziny i do pracy, początkowo w Kluczach, potem w Poroninie. W okresie pokojowym znany był jako wybitny
społecznik i działacz na rzecz rozwoju Podhala. Do końca życia interesował się losem swoich żołnierzy oraz
spisał walkę swojego oddziału. Zmarł nagle na atak serca na początku stanu wojennego, w dniu 14.02.1981
r. Pogrzeb odbył się w dniu 16 lutego z udziałem doprawdy tysięcy ludzi, żołnierzy, przyjaciół, duchowieństwa. Odchodził na wieczną wartę po niewiędnący wieniec chwały jeden z największych autentycznych bohaterów mrocznej nocy hitlerowskiej, króry nie wiedział
co to lęk i trwoga. Podjął się on bowiem w niekończącej się sztafecie bohaterów - walki o Polskę, podobnie jak krzywopłoccy legioniści z 1914 r. Gerard Woźnica odcisnął niezatarte piętno na historii ziemi olkusko
- wolbromsko - włoszczowsko - podhalańskiej. Godzien on jest szacunku, pamięci, podzięki i utrwalenia jego postaci pomnikiem w Kluczach, oraz nazwą
szkoły. W pamięci swoich żołnierzy i miejscowej ludności zapisał się jako człowiek skromny, bezinteresowny,
szczery patriota i dobry człowiek. Niech zatem ta
garść uwag stanie się wyrazem mego hołdu i szacunku
dla wielkiego bohatera czasu minionego, co to nigdy
nie pytał ile z tego będzie miał i co z tego będzie
miał. Był człowiekiem głęboko religijnym i przywiązanym do autentycznych dziejów ojczystych.

Na skutek penetracji gestapo i żandarmerii, a także
miejscowych konfidentów, życie zarówno ,,spalonych” jak mi udzielających im schronienia było w stałym niebezpieczeństwie. W Lipcu 1943r. po naradzie
odbywającej się u inspektora Lucjana Tajchmana ps.
,,Wirt” w Sosnowcu przedstawiłem sytuację na moim
terenie, oraz zaproponowałem utworzenia ze ,,spalonych” odzdziału lesnego, którego zadaniem byłaby
działalność dywersyjna, rozpoznanie terenu dla późniejszych działań partyzanckich, oczyszczenia tego regionu z konfidentów, przerzucania prasy konspiracyjnej i ludzi przez granicę Generalnego Gubernatorstwa. Wniosek został zaakceptowany przez dowódcę
brygady Gwardii Ludowej PPS mjr. Cezarego Uthke
ps. ,,Tadeusz” i 21 sierpnia 1943r. w powiecie olkuskim rozpoczął działalność oddział dywersyjno–partyzancki Gwardii Ludowej PPS. Otrzymał on kryptonim
,,Surowiec”. Rozkazem dowódcy tej brygady zostałem mianowany dowódcą tego oddziału. Przez pierwsze trzy miesiące dowodziłem nim ze swojego miejsca zamieszkania- z Klucz k/ Olkusza. Niezaleznie od
tego dalej pełniłem obowiązki dowódcy 2 batalionu
olkuskiego konspiracyjnego pułku ,,Srebro”. W tym
czasie oddział składał się z dwóch drużyn: jedna przebywała w lesie, druga zaś, zwiadowcza, na terenie
działalności 2 batalionu- na kwaterach. Dowódcą drużyny leśnej mianowałem kpr. Wincentego Dębskiego
ps. ,,Wacek”, a dowódcą drużyny zwiadowczej –
kpr. Łukasza Kosimskiego- ps.,,Marcin”.Początkowo
miejscem postoju oddziału leśnego była ziemianka,
wybudowana w lesie, należącym do majątku Pilica,
koło wsi Złożeniec. W sierpniu i wrzesniu 1943r. działalność odzdziału ograniczała się do drobnych akcji
dywersyjnych, budowy następnych ziemianek, likwi-

Dr Jan Kot
Tak oto wspomina początki formowania się oddziału Gerard Woźnica w swej książce pt. ,,Oddział
Hardego” wydanej w 1981r.: "Do opisania działalności
oddziału partyzanckiego ,,Surowiec”, którym dowodziłem od 21 sierpnia 1943r. do 25 stycznia 1945r., a który od mojego pseudonimu nazwano oddziałem ,,Hardego”- skłoniła mnie troska o uratowanie przed zapomnieniem dziejów tego oddziału...Terror okupanta
oraz nowa fala aresztowań, jaka w połowie 1943r.
ogarnęła członków organizacji konspiracyjnych w Zagłębiu Dąbrowskim i powiecie olkuskim zmusiła ludzi
tak zwanych ,,spalonych” do ukrywania się. Osoby wymykające się z łap gestapo, oraz zagrożone aresztowaniem kierowano z Zagłębia do częścvi powiatu olkuskiego należącej do Generalnrgo Gubernatorstwa. Tu
na kwaterach przygotowanych w Bolesławiu, Kluczach, Bogucinie i Ryczówku ukrywało się już 14
osób, 6 z Zagłębia oraz 8 członków Gwardii Ludowej
Polskiej Partii Socjalistycznej z powiatu olkuskiego.

dacji konfidentów oraz przerzucania poczty i ludzi
przez granicę Generalnej Guberni...
Z uzbrojeniem oddziału było bardzo źle. Toteż
z zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość o przygotowywanym przez inspektorat sosnowiecki transporcie broni, amunicji i granatów oraz kilkunastu pistoletów maszynowych. Otrzymałem rozkaz odbioru transportu
i zorganizowania magazynów. Przygotowaliśmy dwa:
jeden w Kluczach, drugi w Chechle. Na miejsce odbioru transportu wybrałem drogę w lesie, na odcinku Bolesław- Klucze, w rejonie jeziora Biała Karczma..."
Janusz Dziatłowicz

PRZESZŁOŚĆ

ZGODNIE Z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ

Mieszkańcy
Klucz od wieków
identyfikują się
z regionem Małopolski i Krakowem. Cały czas
są pod urokiem
tego zacnego historycznego miasta jego starego
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Wawelu, Sukiennic, Kościoła Mariackiego i innych niezliczonych zabytków.
Rzeczywiście historycznie rzecz
ujmując Klucze
przez większość czasu związane były z Małopolską, jednak XIX wiek a konkretnie rok 1866 zapoczątkował daleko idące zmiany i bardzo mocne związki z Zagłębiem Dąbrowskim a szczególnie z Sosnowcem. Jak do
tego doszło, spróbuję odpowiedzieć na to pytanie.
Otóż właśnie w roku 1866 tak się złożyło, że majątek
Klucze kupił zagłębiowski przemysłowiec pochodzący
ze Strzelec Opolskich – hrabia Jan Renard, właściciel
sosnowieckich dóbr, zakładów przemysłowych i kopalń, który chociaż mieszkał w Wiedniu, bywał w swoim zamku znajdującym się do dziś w Parku Sieleckim
w Sosnowcu. Niestety ten bardzo majętny człowiek
cieszył się dosyć krótkim życiem bo zmarł w wieku 45
lat. Po śmierci hrabiego, która nastąpiła w 1874 r na
bazie jego ogromnego majątku utworzone zostało
Gwarectwo „Hrabia Renard ” a jego dyrektorem generalnym w 1875 r został młody inżynier górniczy, przemysłowiec, finansista, niezwykle zdolny i pracowity
człowiek, urodzony w Nysie / 1840 – 1915/ Ludwik Mouve.
Obowiązki dyrektora generalnego w Gwarectwie „ Hr. Renard”, Ludwik Mouve pełnił przez 40 lat
tj. do swojej śmierci. Kiedy obejmował tę odpowiedzialną funkcję o bardzo skomplikowanej strukturze,
Ludwik Mouve miał tylko 35 lat ale miał już żonę Selme zd. Lange i czwórkę dzieci,/ następna trójka miała dopiero się narodzić./ W ogóle miał siedmioro dzieci, które na świat przychodziły w Tarnowskich Górach
a potem w Sosnowcu.
Ludwik Mouve będąc doradcą rodziny Renard
uczestniczył w przekształceniach w spółki ich niezmierzone dóbra. Miał więc doskonałą okazję by w roku
1887 mając 47 lat, za namową swego przyjaciela Władysława Skawińskiego kupić majątek Klucze. Samego
Skawińskiego bardzo interesowała kopalnia rudy żelaza na wzgórzu Rudnica w Kluczach, gdzie żelazo wytapiano w tzw. fryszerkach. Wydobycie i wytop żelaza
trwało jednak krótko ponieważ w 1880 roku kopalnię
i wyrobiska zalała nagle woda głębinowa przez co do
szybu o głębokości ponad 40 metrów nie można było
się już dostać. W miejscu tym powstało malownicze je-

ziorko o pięknym szmaragdowym zabarwieniu zwane
dziś „ Stawem Zielonym”
W latach 1895-1898 Ludwik Mauve działając na
szeroką skalę w Sosnowcu i innych miastach Zagłębia
Dąbrowskiego, jako właściciel majątku Klucze wybudował fabrykę papieru. Fabryka ta po II Wojnie Światowej przez wiele lat nosiła nazwę „Fabryka Celulozy
i Papieru im. Jarosława Dąbrowskiego w Kluczach”i była znana w całym kraju. O lokalizacji fabryki zadecydowała doskonałej jakości woda z miejscowych źródeł, która pozwalała wytworzyć równie
doskonałej jakości papier o wyjątkowej bieli, bez konieczności stosowania dodatkowych procesów bielących. Właśnie ten elegancki, bielutki papier wytworzony w fabryce papieru w Kluczach był wystawiany
w 1905 r na Międzynarodowych Targach w Paryżu.
Ludwik Mouve był także współwłaścicielem Akcyjnej Fabryki Portland – Cement Klucze”/ 1894r/
znajdującej się w dzisiejszym Jaroszowcu, który wówczas stanowił także majątek Klucze. Oddana do użytku w roku 1885 kolej żelazna biegnąca od Dąbrowy
Górniczej przez Olkusz, dalej przez ówczesną stację
Rabsztyn / obecnie Jaroszowiec / do Dęblina, pozwalała na transport wytworzonych materiałów do wszystkich zakątków kraju i zagranicę.
Jako właściciel majątku Klucze, Ludwik Mouve
początkowo przejął drewniany pałacyk z kolumnami,
który po pożarze w 1905 r zastąpił pałacykiem z wieżyczką, wykuszami i ażurowym balkonem. Pałacyk
ten o romantycznym wyglądzie miał być siedzibą rodziny. Niestety pałacyk nie przypadł do gustu jego żonie Selmie. Zamieszkała w nim tuż po ślubie /1911 /
najmłodsza córka Wera wraz z dziećmi Borysem jr. Ludwikiem i Andrzejem oraz swoim mężem Borysem Dietlem sr.
Ludwik Mouve by sprostać upodobaniom żony,
zmuszony był wybudować drugi budynek, który postawił tuż obok, o mniej wyrafinowanej architekturze
i bardziej zwyczajnym wyglądzie. Właśnie w tym drugim pałacyku żona Ludwika, Selma nazywana także
w późniejszych latach „ Mościnką” mieszkała do końca swoich dni.
Pod okiem Ludwika Mouve i najstarszego syna
Karola Mauve , który przez pewien czas był zarządcą
tego majątku, powstawała dworska zabudowa Klucz.
Po ukończeniu dwóch wspomnianych pałacyków i zorganizowaniu wokół nich parku z ciekawym drzewostanem i fontannami, zbudowane zostały jeszcze dwa
mniejsze dworki, w których zamieszkały: w jednym
wnuczek Borys Dietel jr. z żoną Elfriede i dziećmi,
w drugim natomiast córka Katarzyna z mężem Stefanem Zielewiczem i dziećmi. Całość dworu kluczewskiego uzupełniały zabudowania gospodarcze t.j.
chlewnie, gorzelnie, stajnie, stodoły, piwnice, lodówki, szklarnie i oczywiście sad. Powstały także stawy
rybne, tartak, młyn itp. Większość budynków w różnym stanie, często dość zniszczone znajdują się
w Kluczach do dnia dzisiejszego.
Rodzina Ludwika Mauve była bardzo zacna. Posiadała swój herb rodowy, który przedstawiał trzy
kwiaty stanowiące jego godło. Tarcza herbu podzielo-

na była zygzakiem na dwie części w taki sposób, że
w górnej był jeden kwiat a w dolnej dwa. Te trzy kwiaty będące godłem herbu to malwy, dla których kolorem jest kolor fiołkowy – kolor mauve. Tarczę herbu
okalały labry a wieńczył ją hełm rycerski bez korony,
na którym prezentował się lew a łukiem i strzałą.
Ludwik Mauve urodził się 13 lipca 1840 roku
w Nysie ŚL. dawne Prusy. Studiował górnictwo w Berlinie i we Wrocławiu. Pracował w Urzędzie Górniczym
w Tarnowskich Górach. Tam też w 1867 r zawarł ślub
z Selmą Lange córką dyrektora huty żelaza. Zaraz po
ślubie razem z żoną wyjechali do Rosji gdzie przebywał kilka lat modernizując w Zagłębiu Donieckim tamtejsze górnictwo i hutnictwo. Jakiś czas przebywał także w Moskwie. Jako specjalista w zakresie górnictwa
przygotowywał tam ekspertyzy górnicze. Po powrocie
na teren Śląska i Zagłębia i otrzymaniu nominacji dyrektora generalnego Gwarectwa „ Hr. Renard” /1875/
podejmował niezliczoną ilość działań gospodarczych
i społecznych. Wykazywał niespożytą energię połączoną z pracowitością popartą gruntownym wykształceniem, doświadczeniem i inteligencją.
Znał język francuski, niemiecki rosyjski i polski.
Jego działania były nadzwyczaj różnorodne a jak na
ówczesne czasy także nadzwyczaj nowatorskie.
Z jego inicjatywy i wg. jego wskazówek rozbudowywano kopalnie, wprowadzano w nich mechanizację, budowano bocznice kolejowe i kolejki linowe do transportu węgla, był inicjatorem budowy osiedli dla pracowników fabryk, robotników, urzędników, personelu technicznego, budował huty i kopalnie zagłębia, zadecydował o budowie elektrowni w Będzinie, elektryfikacji
kopalń, zakładów przemysłowych i miast zagłębiowskich. Inicjował poszukiwania geologiczne w Małopolsce. Wykazywał się także dużą aktywnością społeczną. Zainicjował budowę szpitala górniczego, wielu
szkół, przedszkoli, łaźni miejskich, hoteli, Wprowadzał ubezpieczenia emerytalne i kasy zapomogowe.
Jego nazwisko związane jest z budową teatru sosnowieckiego, modernizacją parku sieleckiego a także telefonizacją miasta. Ludwik Mauve był członkiem wielu
instytucji gospodarczych m.in. Towarzystwa Przemysłowców Królestwa Polskiego, Rady Zarządzającej Francusko-Rosyjskiego Towarzystwa Górniczego, Zarządu
Przemysłowców Górniczych Królestwa Polskiego, Był
honorowym rajcą miejskim sosnowieckiego magistratu /1903/ w pierwszym okresie otrzymania praw miejskich przez Sosnowiec /1902 r/. Cały czas pełnił funkcję dyr. generalnego „Gwarectwa Hr. Renard”.
Jako ewangelik był zwolennikiem i wyznawcą
etosu pracy. Uważał, że praca ma ogromne znaczenie
w życiu człowieka, jest jego powołaniem i podstawowym zadaniem.
Praca i zainteresowania Ludwika Mauve były
wszechstronne, aż trudno uwierzyć, że ten bardzo znany i uznawany w Królestwie Polskim na Śląsku i w Zagłębiu człowiek, przedsiębiorca, innowator, przemysłowiec mieszkał i działał właśnie w Kluczach, że tutaj
mieszkała jego rodzina, żona i dzieci, właśnie w Kluczach rodziły się jego wnuki. Także w Kluczach zmarła jego żona Selma i chociaż pochowana została przy
Ludwiku na cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu
mieszkała w Kluczach do swojej śmierci, która nastąpiła w 1940 roku.

Ludwik
Mauve
uznawany jest przez historyków polskich i niemieckich za jednego
z
najwybitniejszych
i najbardziej aktywnych
przemysłowców
Zagłębia Dąbrowskiego
XIX i początku XX wieku. Miał ogromne zasługi w rozwoju gospodarczym ziem polskich
często określany jest
jako twórca sosnowieckiego okręgu przemysłowego. Pozostawił po
sobie wiele trwałych
śladów, z których do
dziś korzystamy. Jego celem życiowym było dzielenie
się własnym sukcesem ekonomicznym z innymi ludźmi.
Ludwik Mauvwe zmarł 30 marca 1915r w Sosnowcu w wieku 75 lat. Z nekrologów można było
przeczytać, że odszedł ktoś nieprzeciętny. W pogrzebie wzięło udział prawie 10 000 osób.” Kurier Zagłębia” w numerze 78 z dnia 7 kwietnia 1915 roku donosił, - że pochówek miał charakter tymczasowy. Zwłoki
pana Ludwika Mauve mają być podobno, po nastąpieniu normalnych czasów po wojnie / był to czas trwania I Wojny Światowej/ przewiezione do Klucz w powiecie olkuskim dla złożenia ich w umyślnie wzniesionym mauzoleum. Takie czasy nigdy nie nadeszły a grobowiec Ludwika Mauve i żony Selmy Mauve zd. Lange
pozostał w Sosnowcu.
PS.
O Ludwiku Mauve ciągle pamiętają mieszkańcy Sosnowca a także członkowie jego rodziny. W dni 15
maja 2013 r nasze Klucze odwiedziła pra- prawnuczka
Ludwika i Selmy /wraz ze swoim mężem Klausem/- ,
Gerda Riedeberger z Kolonii, córka Hansa Mauwe urodzonego w Kluczach 8.10.1907 r. Miała okazję „podziwiać ” dawny pałacyk w parku tj. ten z wieżyczką
i ten obok gdzie mieścił się Urząd Gminy Klucze. Rok
wcześnie Klucze odwiedziła także pra-prawnuczka Katarzyny Zielewicz zd. Mauve. Faktem jest, że budynki dawnego dworu są dość często oglądane szczególnie w okresie letnim, ponieważ mimo wszelkich zaniedbań stanowią one dużą tutejszą atrakcję historyczną i turystyczną.

Literatura:
1. "Rody Mauve i Dietlów w Kluczach w latach
1887-1945" – A. Mika
2. "Wielki sosnowiczanin- Ludwik Mauve" – T. Kostro
3. "Zagłębiowskie Biogramy" – WikiZagłębie
4. "Ludwik Mauve - jego rola w rozwoju Zagłębia
Dąbrowskiego"- R. Adler
Lucyna Latos

A JEDNAK
Ostatnio nabyłem ładnie wydany reprint książki
ks. Jana Wiśniewskiego pt. "Hisotryczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w olkuskiem". Warto
było bo książka nader ciekawa i pożyteczna.
Na stronie 36. ks. Wiśniewski pisze: „W 1807 r. stanął
w Ch. nowy murowany kościół, który przebudował
ks. Wincenty Nowakowski miejscowy proboszcz zmarły w 1903 roku”. Natomiast w przekazie ustnym mieszkańców Chechła, przynajmniej tych najstarszych,
rzecz wyglądała zgoła inaczej. To właśnie za ks. Nowakowskiego stary kościółek drewniany obudowano murami nowej świątyni, a stary rozebrano. Stało się to
w 1895 roku, i taki rok widnieje na kruchcie kościoła.
Przy przeprowadzce archiwum parafialnego do
nowej plebanii natrafiłem na niepozornie wyglądającą kartkę, wyrwaną z jakiegoś czasopisma, która okazała się ważnym dokumentem. Na niej bowiem pomieszczony jest artykuł potwierdzający, że pod koniec X IX w. kościółek jeszcze był drewniany.
Warto ten artykuł przytoczyć w całości. A oto on.

Kościół w Chechle.

W ustronnej wiosce zwanej Chechło, w powiecie olkuskim, znajduje się kościół parafialny, drewniany, zasługujący na uwagę. Powierzchowność jego nosi
cechę starożytną, dach wysoki, okna małe, cały budowany z modrzewia obrobionego siekierą i heblem. Długosz pod rokiem 1440 (Liberum beneficiorum) nadmienia o nim, jako o parafialnym oddawna i dobrze uposażonym, zresztą przeszłość jego nieznana. Miejscowe
akta w czasie rozbioru kraju zaginęły, wraz z kosztownościami kościelnemi, a pozostałe kielichy i monstrancya, podobno wykupione po zabraniu, noszą stempel
austryacki.
Oprócz oryginalnego frontu, szczególną uwagę
zwracają na siebie drzwi kościoła i zakrystyi, przedstawione w drzeworycie. Dosyć zręcznie z dębowego
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drzewa
wyrzezane
odrzwia
zadziwiają
swoją nadzwyczajną
szerokością;
każda
połowa tych drzwi obrobiona z jednej całkowitej sztuki drzewa, a szerokość takiej połowy wynosi
przy drzwiach do zakrystyi łokieć i cali
10. Szerokość drzwi
wejścia
głównego
jest jeszcze większa,
trzyma bowiem łokci
1 i cali 21, t.j. blizko dwa łokcie. Jakiej-że potwornej
grubości musiały być dęby, z których kłody ciosano!
Parafianie, szanując starożytność wiele pokoleń przetrwałej świątyni, starają się o jej wewnętrzne przyozdobienie, pod kierunkiem miejscowego proboszcza,
ks. Wielochowskiego, zamiłowanego w budowaniu.
Zdawna przez czas długi zaniedbany ten kościół, ogołocony ze sprzętów, teraz zwolna w nie się zaopatruje. Miejscowy właściciel wsi, powodowany szlachetną
myślą, ozdabia nie tylko samą budowlę, ale i zakrystyi aparatów dostarcza.
(pisownia oryginalna)
A. Głębocki
Ta niepozorna kartka, z artykułem o kościele, została
najprawdopodobniej pozostawiona przez ks. Wielichowskiego, który był plebanem chechelskim w latach 1878 -1893, i jest to obecnie ważny dokument
potwierdzającym wiarygodność przekazu ustnego parafian, o budowie murowanego kościoła w Chechle.
A jednak.
Andrzej Krawczyk

AFRIKA KORPS

W poprzednim numerze „Klucz do Wspomnień” ukazał
się mój pierwszy, w tym kwartalniku, artykuł, który
jednoznacznie miał zaprzeczać jakoby na Pustyni Błędowskiej ćwiczył afrykański korpus generała Roomla.
Stwierdzałem w tym artykule, że - jedynym - użytkownikiem poligonu była Luftwaffe. Z jakiegoś powodu
wyraz - jedynym - został zastąpiony wyrazem - innym
– co zmieniło całkowicie sens mojej wypowiedzi. Nie
wiem też dlaczego dobrze rozpoznawalna nazwa Afrika Korps zamieniona została na Afryka Korpus. No cóż
– miałem trudny debiut.
A tak przy okazji. Afrika Korps był na Pustyni Błędowskiej, ale w czerwcu 1964 roku, gdy reżyser Paweł Komorowski kręcił tu zdjęcia, afrykańskiego epizodu, do filmu „Pięciu”. Dowodem tej obecności jest
zdjęcie, które zrobiłem czterem statystom, chłopakom z Chechła, odpoczywającym w przerwie zdjęciowej, przy bunkrze na Dąbrówce w Chechle.
Na nowej tablicy informacyjnej, przy Pustyni Błędowskiej, dalej widnieje informacja, że ćwiczył tu Afrika
Korps . Jest też informacja, że kręcono tu zdjęcia do

filmu „Faraon” – o czym akurat nic nie wiem, a brak
jest informacji, że kręcono tu zdjęcia do filmu
„Pięciu”.
Andrzej Krawczyk

WSPOMNIENIE

O

JANIE DOBROWOLSKIM

Jan Dobrowolski urodził
się 21 kwietnia 1908r.
W wieku 15 lat rozpoczął
pracę jako uczeń w aptece Stryckiego w rodzinnej miejscowości w Michałowie, woj. białostockie.
W 1928 r. przeniósł się do
Wolbromia i pracował
w aptece Czarneckiego.
W 1931 r. uzyskał stopień
,,drogisty” i przez kilka
lat
kierował
drogerią
w Biłgoraju. Tuż przed wybuchem II wojny powrócił do Wolbromia i rozpoczął pracę w tamtejszej aptece. Lata wojny spędził
w Wolbromiu współpracując z ruchem oporu. W 1949
r. jako eksternista uzyskał świadectwo dojrzałości,
a rok później (28.VI.1950r.) uzyskał stopień pomocnika aptekarskiego.
Przez cały okres swej 50 letniej pracy zawodowej brał czynny udział w działalności społecznej.
W okresie okupacji współpracował z AL. i AK dostarczając środki lecznicze i opatrunkowe dla żołnierzy.
Wchodził w skład tajnej gazetki ,,Strażnica”, w której w 1944 r. znalazło się kilka jego artykułów. Po wyzwoleniu brał udział w reorganizacji samorządu miejskiego w Wolbromiu. Przez wiele lat pełnił obowiązki
sekretarza Komitetu Miejskiego Stronnictwa Demokratycznego, radnego Miejskiej Rady Narodowej oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Zdrowia. Był również sekretarzem oddziału Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w powiecie olkuskim, oraz
członkiem zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa, a także opiekunem sześciu drużyn młodzieżowych. W latach 70-tych sprawował funkcję przew. Komisji Rewizyjnej koła ZBoWiD w Kluczach. Podczas organizowania Muzeum Farmacji w Krakowie był jednym z tych,
którzy pomogli dr Proniowi przy zabezpieczaniu zabytkowych przedmiotów z aptek. Za całokształt swej pracy zawodowej i społecznej otrzymał Medal Zwycięstwa i Wolności, odznakę za „ wzorową pracę w służbie zdrowia” i liczne dyplomy.
W 1953 r. decyzją Ministerstwa Zdrowia Jan Dobrowolski został kierownikiem apteki w Kluczach, którą sam uruchomił w budynku dawnej willi „Wanda” Ludwika Mauve, założyciela Fabryki Papieru. Była to jedyna apteka w gminie Klucze- Apteka Społeczna
nr 165. W książce personelu fachowego, którą posiadała już wtedy każda apteka, widnieje Jego wpis z datą
16 kwietnia 1953r. Sam wystarał się o aptekarskie meble, które służą do dnia dzisiejszego. Na stanowisku
kierownika pozostał do grudnia 1973r., tj. do przejścia na emeryturę. Zmarł 12 czerwca 1983r. w Michałowie po długiej chorobie i tam został pochowany. W czasie swej wieloletniej pracy, wykazywał zawsze wysoką kulturę osobistą i prawy charakter. W stosunku do
współpracowników był uczynny, życzliwy i takim pozostał w ich pamięci, jako wzór sumiennego i rzetelnego człowieka. Był człowiekiem szczupłym, wysokim,

obdarzonym wieloma zaletami, inteligentnym i choć
wymagającym, bardzo dobrze mi się z nim współpracowało- wspomina dziś pani Maria Nowakowska. Darzył ludzi dużym szacunkiem, bardzo uprzejmy, ale
i stanowczy. Wychowany w duchu patriotycznym.
Zwracał często uwagę ludziom wchodzącym do apteki
w czapce by ją zdjęli mówiąc: –„bo tu wisi godło Polski , należy je szanować i oddawać mu cześć.” W aptece był idealny spokój, nikt nawet nie rozmawiał,
mówiło się, że nawet muchę było słychać jak leci. Ludzie czuli respekt wobec Niego i Go szanowali. Nie
było wtedy takich warunków pracy jak dziś. Było
okienko, a obok robiło się lekarstwa. Wszyscy to widzieli obserwowali, jak się waży , mierzy, miesza i łączy poszczególne składniki w jeden lek. Nie znaczy to
, że nie dbano o podstawowe warunki higieny. Wszystko się myło , sterylizowano i wyjaławiano zgodnie
z ówczesną sztuką aptekarską. Wtedy leki przywożono w dużych pojemnikach i słojach , należało to w odpowiednich proporcjach rozdzielić. W owym czasie robiło się bardzo dużo lekarstw, dlatego był problem
z buteleczkami na krople i syropy. Gdy ktoś przychodził po lekarstwo to pan Dobrowolski pierwsze o co
pytał to: – „czy jest flasecka?”(niem.: flasche-butelka) – by nie obciążać ludzi dodatkowymi kosztami opakowania. Pochodził z białostockiego i trochę zaciągał
– jak większość ludzi ze wschodu – i nie wymawiał czysto słowa „flaszeczka” lecz – „flasecka” i tak Go wszyscy nazywali, tak Go starsi mieszkańcy zapamiętali do
dziś. Należy wspomnieć też o tym , że pan Dobrowolski był łysy i często gdy, ktoś pytał o lekarstwo na porost włosów dla siebie, to humorystycznie odpowiadał: – „gdyby takie lekarstwo było , to by aptekarze
nie byli łysi”. Dziś już takie leki są.
Gdy z powodu urlopu p. Dobrowolski był nieobecny, to przejmowałam jego obowiązki, nieraz tam
nawet spałam, bo w tamtych czasach było tzw. „pogotowie pracy”. W każdej chwili ktoś mógł przyjść
i otrzymał pilny lek. Pierwszą fachową pomocą p. Dobrowolskiego była technik farmaceutyczny, pani Bosak Zdzisława z Olkusza. Do czasu rozpoczęcia mojej
pracy w aptece w Kluczach tj. do 1967r., podczas nieobecności p. Dobrowolskiego na zastępstwo w ramach

delegacji, przyjeżdżali inni aptekarze z Krakowa.
W książce personelu fachowego zapisani są wszyscy
pracownicy apteki w Kluczach aż do 2001r. Jest ich 23
osoby, a wśród nich jestem ja- Maria Nowakowska.
Dawniej robiło się bardzo dużo leków dlatego

do pomocy były tzw. opisywaczka i fasowaczka. Opisywaczka opisywała na sygnaturach nazwę , skład leku ,
ilość itd. Później to musiałam i tak sprawdzać, ale
czynność opisywania mi odchodziła.. Fasowaczka dawkowała odpowiednie ilości różnych leków tworząc
mniejsze fasunki. Leki dostarczano wtedy w dużych balonach, słojach i trzeba je było podzielić i połączyć
wg receptury. Robiliśmy też z przepisu lekarza proszki
pigułki, czopki i globulki. Proszki wkładałyśmy do
opłatków skrobiowych. Pracę w aptece w Kluczach
rozpoczęłam 1 lutego 1967r., ale wcześniej, po ukończeniu Wydziału Farmacji na Akademii Medycznej
w Krakowie w 1965r. pracowałam w Jerzmanowicach,
w nowo uruchomionej aptece, jedynej na tamtym terenie, gdzie skierował mnie Krakowski Zarząd Aptek ,
który miał wtedy nadzór nad wszystkimi aptekami
w województwie i opiekował się studentami farmacji.
Ludzie wchodząc do niej kłaniali się, czuli jakby respekt , niemal jak w kościele. W Kluczach , ponieważ
apteka była przy fabryce, to gdy ludzie wyszli z pracy,
a przed odjazdem autobusów, był wielki tłok i gwar.
Wszyscy się spieszyli. Nie ma się czemu dziwić, gdyż
była to jedyna apteka w gminie. Chciało się pracować, praca cieszyła, były chęci i nadzieje.
Pan Jan Dobrowolski, aptekarz z Klucz pracował do 65-ego roku życia i odszedł na emeryturę
31.XII.1973r., a następnie wyjechał do siostrzenicy do
Michałowa. Sam nie założył własnej rodziny. Tam też
zmarł. Na tę okoliczność jego siostrzenica napisała
do mnie list z taką informacją: – „ …na życzenie wuja
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informuję panią o jego śmierci już po pogrzebie,
gdyż nie chciał Pani robić kłopotu z podróżą na pogrzeb”.Po przejściu Pana Dobrowolskiego na emeryturę, od stycznia 1974r. kierowałam Apteką w Kluczach,
aż do czasu prywatyzacji w 1991r. W 1989r. apteka
z „Papierni” została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku obok ośrodka zdrowia. Jak po każdej
budowie doprowadzałam poszczególne pomieszczenia
do stanu używalności, a nad apteką miałam mieszkanie. W 2001r. zmienił się właściciel i opuściłam tę
nową aptekę, jak również mieszkanie. W październiku 2001r. uruchomiłam Aptekę Leków Gotowych w Bydlinie, a w kwietniu Aptekę Ogólnodostępną w Kluczach, które funkcjonują do dnia dzisiejszego.
Na przestrzeni tylu lat nie pamiętam jakiś wielkich epidemii, chyba tylko to odkażanie po opadzie
promieniotwórczym, po wybuchu w Czarnobylu
26.IV.1986r. Akcja ta miała miejsce w Polsce 1 maja.
Podawaliśmy wtedy roztwór jodowy. Z dzieciństwa
pamiętam widok apteki p. Wojdackiego w Olkuszu,
którym byłam zachwycona. Jednak nie przypuszczałam wtedy, że całe moje życie zwiąże się z farmacją
i kluczewską apteką, podobnie jak życie pana Jana
Dobrowolskiego.
Dla uzupełnienia wiedzy na ten temat, należało
by dodać, że w okresie pierwszej wojny światowej,
na tzw. „starej papierni”, gdzie obok mieszkał pan
Ludgard Buchowiecki, przy murze fabrycznym , znajdował się szpital wojskowy-austriacki. Do niego to dostarczano ciężko rannych. Natomiast w okolicy obecnej ul. Górnej i Bolesławskiej znajdowały się tylko
tzw. punkty medyczne i należało by się domyślać, że
w razie potrzeby udzielali pomocy mieszkańcom
Klucz. Z przekazów ustnych dowiadujemy się, że
przed II wojną światową apteki nie było, a lekarstwa
woził z Olkusza Władysław Kowalski z ul. Bogucińskiej, wspominała pani Franciszka Kocjan- była pani
sołtys, w rozmowie z 16.IX. 2009r. Zapewne starsi
mieszkańcy potwierdzą że, gdy w Kluczach lekarzem
był Marian Głuszecki, a później Stanisław Kochmański, to niektóre lekarstwa robili sami. Pan Mieczysław
Trepka wspomina pana Gaugusa, który trudnił się zielarstwem i ziołami leczył ludzi, a jak trzeba było, to
jeździł na rowerze do Olkusza i przywoził stosowne lekarstwa.

Wspomnienia p. mgr Marii Nowakowskiej
zanotował Janusz Dziatłowicz

PIERWSZYCH APTEKACH OLKUSKICH

Początki aptekarstwa od najdawniejszych czasów łączone było z zielarstwem i różnego rodzaju miksturami, sporządzanymi przez wiedźmy i alchemików. Wiele miast posiadało apteki bardzo dawno notowane
w aktach. Dla przykładu: Kraków- 1333r., Warszawa1446r., Lwów- 1490r., Lublin- 1509r., Łęczyca- 1533.,
Sandomierz- 1540r., Wśród wielu faktów historycznych dotyczących Olkusza umieszczono wzmiankę notowaną w aktach o pierwszej istniejącej aptece w Olkuszu w 1582r. Były to ostatnie lata świetności srebrnego grodu. Stąd też pochodził Marcin Bylica, syn burmi-

strza olkuskiego, sławny astronom, matematyk i doktor medycyny. Fr. Giedrojć w „Materiałach o dziejach
farmacji w dawnej Polsce” wymienia nazwisko aptekarza z olkuskiego Macieja Koronowicza w 1641r. Wojny szwedzkie, pożary (1696, 1736), zaraza (1709) dopełniają upadku Olkusza. Oto jaki widok przedstawiało miasto według Jana Filipa Carosiego- geologa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego: „Trzy główne
ulice z trzema bramami prowadziły na rynek w kształcie prostokąta. W środku stał mały ratusz, kościół parafialny i augustiański i ok. 120 domów. Wszystkie

domy mieszczańskie, dwu i trzy piętrowe, dziś są tylko zwałem kamieni.” Z tego też zapewne powodu nie
zachowały się informacje o istniejących aptekach
w owym czasie. Dopiero z „Wiadomości farmaceutycznych” z 1922r. dowiadujemy się, z informacji Karola
Wendy, że w lata 1798- 1815 były okresem rejestracji
aptek i Olkusz wg tej rejestracji posiada aptekę od
120-tu lat, a zatem od 1802r. Florian Sawiczewski
w
„Pamiętniku
farmaceutycznym
krakowskim”
z 1834r. umieszcza w spisie prenumeratorów Lekszyckiego Karola- aptekarza z Olkusza. W 1860r. wymieniana jest apteka szpitalna, przy szpitalu im. św. Błażeja. W 1864r przy Augustiańskiej 22 zostaje otwarta apteka stanowiąca własność Karola Kowalskiego, aptekarza przybyłego z Warszawy. Po jego śmierci rada rodzinna, w imieniu nieletnich dzieci, powierza prowadzenie apteki prowizorowi farmacji Zdzisławowi Chróścickiemu na siedem lat. Apolinary Kowalski, syn zmarłego aptekarza Karola po dojściu do pełnoletniości prowadzi aptekę aż do 1899r., kiedy to Stanisława Pawłowska wykupiła nieruchomość przy Augustiańskiej 22 od
Kasy Miejskiej miasta Olkusza. Apteka tam istnieje nadal do 1912r. jako własność Stanisławy Pawłowskiej,
a prowadzona przez nie dyplomowanego aptekarza
Cwiklińskiego. Potem zostaje przeniesiona do domu
Piechowiczów w rynku nr 120. W tym to chyba czasie
zostaje kupiona przez Józefa Komendę, a w 1934r. właścicielem zostaje Stefan Kugler z Warszawy, mgr farmacji i dr chemii. Jednocześnie zakłada laboratorium produkujące kosmetyki: mydła, wody toaletowe, kremy.
Posiada filię w Krążku (gm. Bolesław). Ok. 1937r. dr Kugler wyjeżdża do Brzezin Śląskich, a właścicielem staje się Stanisław Wojdacki, mgr farmacji dyplomowany w Warszawie w 1898r., który uprzednio posiadał
własną aptekę w Wolbromiu. Nadal znajduje się
w domu Piechowiczów przy olkuskim rynku. Jest dobrze wyposażona, posiada laboratorium, produkuje
wszelkiego rodzaju maści, nalewki, syropy. Na strychu
suszono i magazynowano zioła. Apteka ta została uznana za najlepszą w ówczesnym województwie kieleckim. Już od 1901r. rozpoczął działalność Hurtowy
Skład Materiałów Aptecznych Okrajnowej. Mieścił się
w rynku i był głównym dostawcą medykamentów
w czasach I wojny światowej. Jednocześnie funkcjonował drugi skład apteczny rodziny Słomskich. W czasie
II wojny światowej zarządcą apteki był Treichender.
Nie przeszkodziło to współpracować z oddziałem AK
„Surowiec”, gdzie dowódcą był Gerard Woźnica

ps.„Hardy”. Doktor Kiciarski wystawiał recepty na potrzebne partyzantom leki, realizował je mgr Janusz
Wojdacki- syn Stanisława, a zarazem następny właściciel i technik farmacji pani Skórówna. Stały kontakt
miedzy apteką a oddziałem „Hardego” utrzymywał Józef Lipka. Po wojnie Janusz Wojdacki obejmuje kierownictwo apteki i zarządza nią do 1951r. kiedy to apteka w nowych warunkach politycznych kraju zostaje
uspołeczniona i w 1952r. zostaje połączona z apteką
ubezpieczalni społecznej.
Od 1922r. istniała też apteka w domu Buchowieckich, na rogu dzisiejszej ul. Górniczej i 20-tu
Straconych. Potem zostaje przeniesiona na ul. Gęsią
25, a następnie na ul. Mickiewicza12, w domu Skórów. Podlega sosnowieckiej kasie chorych, a zarządzającym jest Mieczysław Królikowski, a od 1932 Antoni
Siermantowski. W 1936r. przechodzi pod zarząd krakowskiej ubezpieczalni społecznej. W latach 1943-48
kierownikiem jest Skalski Zbigniew, dyplomant
z 1937r. na uniwersytecie poznańskim. W 1948r. nadano jej nazwę: Apteka nr 3 w Olkuszu, gdzie kierownikiem została mgr Anna Michniewska. Od 1950r. przechodzi pod Zarząd Ubezpieczalni Społecznej w Olkuszu jako Apteka nr 158 ul. Mickiewicza 12.
Opisana wyżej historia olkuskich aptek kończy
się na latach pięćdziesiątych i jest treścią pracy dyplomowej pani Lidii Piątek z 1962r., zamieszczonej
w „Zeszytach Historycznych Olkusza” nr 3/2007. Od
tego czasu minęło ponad 50 lat. Przybyło aptek i aptekarzy, a raczej farmaceutów. Mają swoje święto i swojego patrona, a właściwie dwóch: Kosmę i Damiana.
Święci anargyci i cudotwórcy Kosmo i Damianie, okażcie miłosierdzie naszej niemocy; darmo przyjęliście darmo okażcie swą łaskę nam. Jest to troparion - hymn Kościoła prawosławnego wysławiający cudotwórczą, leczniczą i uzdrawiającą moc świętych
braci Kosmy i Damiana. W hagiografii kościelnej występują trzy pary świętych braci o tych imionach.
Wszyscy oni byli lekarzami - anargytami i żyli mniej
więcej w tym samym czasie - w III wieku. pochodzili
z Azji Mniejszej. Ich ojciec był poganinem, matka
chrześcijanką. Po śmierci męża, żyjąc pobożnie wychowywała swoich dwóch synów w duchu chrześcijańskim. Uzyskali staranne wykształcenie, szczególnie
w dziedzinie poznania leczniczych właściwości ziół,
otrzymali od Boga dar uzdrawiania zarówno ciała jak
i duszy. Leczyli ze wszelkich chorób i wypędzali złe
duchy. Pomagali nie tylko ludziom, ale i zwierzętom.

Znany jest przekaz, utrwalony zresztą na ikonie z XVI
w. znajdującej się w muzeum w Sanoku, o wypędzeniu demonów z wielbłąda, który w dzień pogrzebu
świętego Damiana przemówił ludzkim głosem, by nie
wahano się położyć świętego obok jego brata Kosmy,
który za życia zastrzegł, aby Damian nie był pochowany razem z nim, gdyż przekroczył przykazanie anargyty i wziął nagrodę za uzdrowienie kobiety o imieniu
Palladia. Nagrodą tą były trzy jajka, o których przyjęcie Palladia błagała w Imię Trójcy Przenajświętszej. Damian usłyszawszy Imię Trójcy przyjął podarunek i tym
samym naraził się swemu bratu. Zazwyczaj w ikonach
wschodnich święty Damian przedstawiany jest w aureoli z gałązką w rękach, co by symbolizowało wiedzę
o ziołolecznictwie, natomiast święty Kosma w rękach
trzyma naczynie z łyżeczką, co by symbolizowało leczenie. Choć trudno dziś ustalić, którzy z nich byli prekursorami anargytów, a którzy ich naśladowali. Widomym jest, że udzielali swej posługi medycznej i lekoznawczej w iście samarytańskim stylu. Wynikało to
z ich głębokiej wiary w naśladowanie Chrystusa,
a stąd realizacji przykazania: darmo przyjęliście, darmo dawajcie. Na wschodzie kult ich jest już poświadczony w V wieku; nad domniemanym grobem braci Kosmy i Damiana w Syrii wybudowano kościół, który stał
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się celem pielgrzymek chorych. Kosma i Damian są patronami Florencji, lekarzy, aptekarzy, farmaceutów,
chirurgów, dentystów, cyrulików, cukierników i wydziałów medycznych. Święto Kosmy i Damiana, obchodzone jest przez samorząd aptekarski od wielu lat,
stając się świętem całego środowiska farmaceutycznego. Ich wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim
obchodzone jest 26 września. Prawosławna Cerkiew
czci ich 14 listopada.
Lekarze jak i farmaceuci to przecież też ludzie
i zdarza się, że są też czasami chorzy. Ale by im się to
jak najrzadziej zdarzało, chyba dlatego apteka „Św.
Kosmy i Damiana” ze Żnina proponuje syrop na nadchodzące zimowe dni. Syrop na kaszel: 2 drobno posiekane ząbki czosnku, 1 cytryna, obrana i pocięta,2
łyżki miodu, wszystko to dobrze wymieszać, odstawić
na jedną dobę -używać trzy razy dziennie po łyżeczce
od herbaty. Syrop "z cebuli" – wykrztuśny:1 średniej
wielkości cebula, 2 płaskie łyżki cukru, cebulę drobno
pokroić i zasypać cukrem, odstawić przynajmniej na
dwanaście godzin, używać trzy razy dziennie po łyżeczce.
Janusz Dziatłowicz

SIĘ STAŁO ZE SMOKIEM?

Zajechali turyści
Do Kraka w Krakowie
Po wiedzę z historii
Czy Krak nam opowie

Czy po wielu wiekach
Jest obłaskawiony
Czy król się nie boi
O życie swej żony?

Mogliśmy zaczerpnąć
Z innych źródeł wiedzy
Wiarygodna będzie
Gdy z pierwszych ust Bierzy

Chcieliśmy też wiedzieć
Co je na śniadanie
Same zupki mleczne
Czy steki baranie ?

Najbardziej nas kręci
Jak smoczysko żyje
Gdy tę brudną wodę
Co dnia z Wisły pije?
Czy smok się stosuje
Do przepisów ściśle
I przed każdą nocą
Kąpie się w Wiśle ?

Może mu kucharka
Gulasze gotuje
Czy surowe ciele
Też jemu smakuje

Może się nie kąpie
Może się nie myje
Może Krak się boi
Że wodę wypije…?
A może za karę
Krak go trzyma w kiciu
Nie ratował Wandy
Niech siedzi w ukryciu
Jeśli nie w ukryciu
I nie za kratkami
To może w komnatach
Przebywa z królami…?

Może jak przed wieki
Dziewoje zajada?
Czy taką przypadłość
Czy taką przypadłość
Dziedziczy po dziadach?
Co będzie gdy dziewic
Zabraknie w Krakowie
Niech na to pytanie
Krak śmiało odpowie
Jeśli król nie może
po książki sięgniemy
bo o wiele więcej
z książek się dowiemy.

Legenda p. Heleny Zimniak z Rodak

Z TOMIKA „ODKRYTA NA JURAJSKIEJ SKALE"
Bogucin wieś jakich w naszym kraju wiele
Ale nie wszystkie mają taką bogatą historię
Bo to tu książę Bolesław zwyciężył dzikie hordy Tatarów
Bo gdyby nie ta Viktoria to by Połańce wzięli nasze kobiety w jasyr
A z młodzieży uczynili by groźnych janczarów.
Bo Bolesław choć wstydliwym był pozostawił żonę w cnocie
To jednak na wojennym rzemiośle znał się
Bo zapędził dzikie hordy w czarnoleskie grzęzawiska
I tam ich potopił w tych głębokich stawiskach
Bo kto dziś wie, że rzeka Baba miała swe brody
I w Czarnym Lesie wylewała swe wody

BRONISŁAW TOMSIA
Tam gdzie skałki syborowej pną się w górę
I piękno tej ziemi sławią niżej mały strumyk płynie.
Obok dziwiętnastowieczny wapiennik niczemu już dziś nie służy,
Stara grusza, niemy świadek historii.
Tu spędzam lata młodości, najszczęśliwsze chwile życia
Latem dziewanny wśród innych chwastów wyrażają
I dziewięć sil spotkać jeszcze można
Przyjdź turysto, zobacz te dziwy
Bo możesz już nigdy nie zdążyć, bo natura lubi figle płatać.

BRONISŁAW TOMSIA
PRZEPIS NA ŻYCIE
Koszyczek słodkich malin...
Bukiet pachnących niezapominajek...
Gałązka niewinnej konwalii...
Kilka promieni słońca...
Dodam garść uśmiechów...
Kilka ciepłych słów i gestów...
wymieszam z kolorami tęczy...
łagodnym szumem morskich fal...
radością wiosennego deszczu...
siłą wodospadu...
doprawię urokiem Bożego Narodzenia
i świeżością Wielkanocy...
podgrzeję ciepłem serca...

BOŻENA WICHEREK
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