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TYTUŁEM W STĘPU
Kończący się rok 2013 skłania do podsumowań dotychczasowej działalności wydawniczej Koła Literackiego „Strofy” działającego przy Gminnej Bibliotece w Kluczach. Obecny dziewiąty numer pisma „Klucz
do Wspomnień” to efekt dwuletniej już pracy zespołu Redakcyjnego. Przyznać należy że rok 2013 był bardzo obfity w działalność wydawniczą tomików poezji lokalnych twórców: Kazimiery Janczy - „Odkryta na
Jurajskiej Skale”, Janiny Bednarz - „Z mojego serca”, „Co mi w duszy gra”, Feliksy Heleny Zimniak- „W
moim Sercu Zawsze Wiosna”, Łukasz Sroki „Po między”.
W grudniowym numerze pisma „ Klucz do Wspomnień” czytelnicy zapoznają się z dalszymi
dziejami majątku „Klucze”, kolejną częścią pamiętnika Czesława Pieniążka opisującą oddział Anastazego Mossakowskiego. Na prośbę czytelników zamieszczamy listy Pani Heine- Marie Dietel , pisane do koleżanek z Klucz. Szczegółowe informacje historyczne, dotyczące kamiennego krzyża- pomnika legionistów z Bydlina nadesłała do nas Pani Barbara Pietrzak- Struzik. Na szczególną uwagę zasługuje również
własnoręcznie utkany obraz Pani Barbary, zamieszczony poniżej. Nowością nadesłaną przez naszych
czytelników są „Historie pisane przez wojnę”. Rozpoczynamy zamieszczanie nowego cyklu materiałów
historycznych, dziś dotyczących powstania Gimnazjum przy Fabryce Papieru w Kluczach, spisanych przez
Pana Andrzeja Krawczyka. 20 lat temu po raz pierwszy w Kluczach „zagrała” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Oto relacja z tej imprezy zamieszczona w styczniowym numerze „Echa Klucz” z 1994 r.
Na pierwszej stronie przedstawiamy zdjęcie Willi- Domu Heide- Marie Dietel w zimowej scenerii, zrobione 26 października 1940 roku, pochodzące z albumu ojca- Borysa Dietla. Zamieściliśmy również kilka
ciekawostek związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Życzymy Państwu, milej lektury naszego pisma i zapraszamy w 2014 roku do dalszej współpracy.

Zespół Redakcyjny

Obietnica
w Wigilię dla Ismiego
kiedy tu będziesz zimę ci pokażę
serduszko maleńkie cudami zarażę
słoneczko promyczkiem śnieżynkę ozłoci
i mróz namaluje biały liść paproci
zima- panna młoda swój welon rozwiała
posypała bielom i mrozem powiała
każdą gałązeczkę i źdźbło oszroniła
tysiące szpileczek do nich przyczepiła.
po naszym niebie w zimowe miesiące
wiatr przegania chmurek różnych tysiące
pędzi wiatr szalone ciemne granatowe
ciężkie ołowiane do pracy gotowe
to znów są błękitne wysoko na niebie
patrzą na sarenkę która w śniegu grzebie
małemu ptaszęciu co w przestworzach znika
dzieci ziaren rzucą do jego karmnika
słychać gdzieś na górce dzieci pokrzykują
w śniegowym puchu chętnie baraszkują
ktoś na śniegu odbił orła skrzydlatego
będzie trzymał wartę do rana białego
taki prezent babcia Ismiemu daje
niech zabierze w dalekie ciepłe kraje
to wszystko obwiążę niebieską wstążeczką
i do snu położę pod twą poduszeczką
niech się tobie przyśnią śniegowe gwiazdki
tak wygląda zima w ojczyźnie matki
W stajence, obraz igłą malowany, Barbara Pietrzak-Struzik

KAZIMIERA JANCZY
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Po upadku Powstania Styczniowego dobra kluczewskie
należące do Bukowskich zostają skonfiskowane przez
władze carskie za pomoc udzielaną powstańcom. Nie
mając majątku Bukowscy opuszczają Kongresówkę
i wraz z dziećmi udają się do Galicji, zamieszkując
w Krakowie. W Kluczach zostaje jednak zarządca majątku Dobrzański, który opiekuje się nim w tym tragicznym dla Bukowskich okresie. Dobrzański opiekuje się
majątkiem, mimo że w 1865 r. Klucze kupuje na licytacji Lewka Potoka i Szmelka Hamurgier z Sosnowca za
41550 rubli. Mieli oni ogromne trudności w prowadzeniu majątku po uwłaszczeniu chłopów. W majątku nie
dochodzi do zmian na lepsze. Folwark Klucze nie przynosi korzyści, pozaciągane długi jeszcze przez Bukowskich nie są spłacane. Postanawiają więc sprzedać majątek „Klucze”. Nabywcą zostaje hrabia Jan Renard,
który zapłacił za niego 59 tyś. rubli.
Folwark Klucze w 1866 r., składał się z gruntów ornych i ogrodów- 344 mórg, łąk- 50 mórg, lasu- 1205,
zarośli- 222 oraz z nieużytków oraz placów w liczbie
613 mórg. Wieś zamieszkiwało 58 osadników, którzy posiadali łącznie 493 morgi gruntów. Razem stanowiło to
około 2440 mórg ziemi. Po przeliczeniu na hektary, folwark Klucze dysponował gruntami o powierzchni około 1220 ha, a grunty osadnicze stanowiły ok. 246,5 ha
powierzchni. Jan Maria Renard (Johanes Maria Graf
von Renard) Urodził się 24 marca 1829 roku w Strzelcach Opolskich. Nauki pobierał w Akademii Szlacheckiej w Legnicy (Legnitz) oraz w gimnazjum w Luksemburgu. Po zakończeniu tych szkół udał się na studia.
Studiował prawo i nauki polityczne na uniwersytetach
w Halle i Berlinie, studia zakończył w Bonn. Podczas
studiów zakochał się w baronowej Annie Spies–Büllesheim. Była to jednak miłość nieszczęśliwa, gdyż rodzice Jana nie zgodzili się na małżeństwo. Aby zapomnieć o ukochanej wyruszył w świat. W latach 18521853 pracował jako dyplomata przy poselstwie pruskim w Waszyngtonie, a następnie od 1854 roku jako
attaché w Konstantynopolu. W tym czasie poznał również dokładnie Palestynę i Bliski Wschód. 5 marca
1855 roku został rycerzem Zakonu Grobu Świętego
w Jerozolimie. W strony rodzinne powrócił dopiero po
śmierci swej matki Euphemii w 1853 roku i dopiero
wówczas otrzymał pozwolenie na ożenek z Anną.
Szczęście jednak nie trwało długo, jego ukochana
zmarła podczas pierwszego połogu 1 grudnia 1856 r.
Aby zapomnieć o tym nieszczęściu Jan znów rzucił się
w wir pracy. W roku 1857 r. otrzymał od swojego ojca
Andrzeja Renarda posiadłość Sielce „w rosyjskiej Polsce”. W 1869 r. hrabia Jan ożenił się powtórnie z Wilhelminą Gräfin Schwerin z domu Ebel. Majątek Renardów był wprost gigantyczny. Oprócz zakładów przemysłowych, hut i kopalń należały do niego liczne dobra
ziemskie i pałace. W powiecie strzeleckim i kozielskim posiadał w sumie 110 tysięcy mórg. Szacuje się,
że w innych regionach miał drugie tyle (w pewnym
okresie nawet 200 tysięcy mórg). Morga była jednostką miary, która miała różną wielkość w różnych rejonach Europy. Generalnie był to obszar, jaki w ciągu
jednego dnia roboczego (od rana do południa) mógł za-
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VIII

Jan Maria Renard w czasach studenckich

orać jeden robotnik. Morga zależała więc od rodzaju
gleby, zaprzęgu i narzędzi - wahała się od 0,33 do
1,07 ha. Posiadłości Renardów liczone były zapewne
w tzw. morgach dolnoaustriackich, które mierzyły
0,5755 ha. Majątki hrabiego miały więc łączną wielkość od 126 do 180 tysięcy hektarów. W 1825 hrabia
Andrzej Renard, ojciec Jana, założył stajnię koni wyścigowych w Olszowie. Hodowano tu ogiery pełnej
krwi angielskiej oraz konie pociągowe. Najcenniejsze
okazy trzymał blisko siebie, w przypałacowej masztarni (stajni) w Strzelcach. Jan stadniną opiekował się
od 1861 roku. W dość szybkim czasie słynęła ona w całej Europie ze swych ogierów. Były to nie tylko konie
pociągowe, ale również ogiery pełnej krwi angielskiej
w liczbie ok. 50 koni. Hrabia Jan został później pierwszym prezydentem Union – Klubu, który stawiał sobie
za cel popieranie hodowli koni wyścigowych. W 1873
roku był pierwszym niemieckim zwycięzcą międzynarodowego biegu w Baden-Baden, który wygrał jego
koń o imieniu Hochstapler.
Ciekawe wydają się być pradzieje rodu Renardów. Andrzej Renard (ulubione imię w rodzinie), bliżej nam nie znany kupiec z Hamburga przybył do
Warszawy w drugiej połowie XVII wieku, za panowania Jana III. Niektóre źródła podają, że przybył
z Lyonu, co sugeruje też nazwisko brzmiące z francuska, a znaczące tyle co „lis”, Osiadł w Warszawie,
ożenił się z panną odpowiedniego sobie stanu (córką
winiarza). Nie był szczególnie zamożnym, choć biedy
nie cierpiał. Wiódł spokojne życie w stolicy. Urodziło
mu się dwóch synów i córka, której imię różni biografowie rozmaicie podają, raz jest to Anna, raz Henrietta, czasem Angelika. Ona to właśnie stała się początkiem niebywałej kariery rodu. W roku 1697 królem
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Polski został August II zwany Mocnym, elektor saski
z rodu Wettynów. Władca ten słynął potężną posturą,
niebywałą siłą fizyczną i wybujałym temperamentem.
Jednych gorszył, u innych wzbudzał zazdrość, bo „chuciom swym folgując z upodobaniem dziewki psował”.
Szczęśliwym dla Renardów zrządzeniem losu spotkał
na swej drodze urodziwą córę kupca Andrzeja i raczył
uczynić ją – na krótko, ale z konsekwencjami – swoją
metresą. Minęło wiele lat. Anna, była już podlotkiem,
kiedy została przedstawiona znów osadzonemu na warszawskim tronie Augustowi II. Wedle zgodnej opinii
współczesnych Anna Katarzyna, wnuczka kupca Andrzeja Renarda, a córka króla Augusta II była skończoną
pięknością. Pełna zalotnego wdzięku wywarła na pięćdziesięcioletnim już monarsze ogromne wrażenie.
Bez wahania uznał
jej prawa i rozmiłował się w niej okrutnie. Z mieszczańskiej
kamieniczki
wywiódł ją na pałace, obsypał klejnotami i nie zapomniał o rodzinie.
Do końca życia wielbił Annę tak bardzo, że plotkowano
po Warszawie i Dreźnie „ jakoby zgoła
nie ojcowskim darzył ją afektem.”
Z plotek nic sobie
nie robił. Nie wiemy
dokładnie,
w którym roku król
Anna Katarzyna Orzelska
August II poznał
swą ukochaną od tej pory córkę. Urodziła się prawdopodobnie w roku 1702. Ojca poznała około 1720 roku,
była więc dojrzałą już pannicą. Pewną datą jest rok
1724, kiedy to król uczynił ją hrabianką. Dwa lata później Sejm Rzeczypospolitej (w Grodnie) przyjmuje
Annę Katarzynę i jej dwóch wujów w poczet polskiej
szlachty i zatwierdza herb Renard: „żółtą liszkę na tarczy z ogonem do góry zadartym, w polu modrem, na
hełmie pod koroną skrzydło orła białe”. Córka królewska otrzymuje nazwisko Orzelska. W roku 1730 ojciec
wydał ją za mąż za Karola Ludwika księcia HolsteinBeck. Huczne weselisko odbyło się w Dreźnie, a młodej parze błogosławił biskup Jan Lipski. Anna Katarzyna Orzelska urodziła księcia Karola Fryderyka, ale
wkrótce po śmierci króla porzuciła męża, udała się do
Wenecji, gdzie żyła z sutej pensji przyznanej jej
przez brata, Augusta III. Anna Katarzyna Orzelska,
księżna Holstein-Beck zmarła w roku 1769 prawdopodobnie w Avinionie lub, wedle innych źródeł, w Grenobl. Tymczasem jej wuj, Jan Babtysta Renard wciąż
pozostawał w królewskiej służbie, najpierw Augusta
II, potem Augusta III, nieustannie awansując, aż do objęcia dowództwa gwardii koronnej. Jako polski szlachcic nie stronił od godności ziemskich i tytularnych,
zwłaszcza, że szły za nimi zyskowne nadania i dzierżawy. Objął starostwo tyszowieckie, został stolnikiem
nurskim. W roku 1741 z rąk Augusta III otrzymał dzie-
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dziczny tytuł hrabiowski, co wiązało się z nadaniami
na Śląsku i w Czechach. Dobra połączone ze zdobyczami w Koronie, na przykład z intratną dzierżawą malborską, wspomnianym wcześniej Zabrodziem i stałymi
dochodami związanymi ze służbą, czyniły zmarłego
(14 lutego 1746 roku w Dreźnie) nader majętnym saskim hrabią. Synowi Andrzejowi zostawił godną zazdrości fortunę, którą ten z kolei, równie zdolny,
może nawet wybitniejszy, a na pewno szczęśliwszy
jako oficer, tylko pomnoży. Decyzja kupca Andrzeja
osiedlenia się w Warszawie dała początek ogromnej
fortunie. Dwieście lat potem szczęście od Renardów
zaczęło się odwracać. Ród Renardów doświadczały
ciągłe nieszczęścia. W 1855 r. doszło do tragedii podczas polowania w lesie Czarnocińskim. 7 października
syn Andreasa Renarda - Hippolith Maria Graf Renard
(ur. w 1831 r.) odbywał tam polowanie z dwoma przyjaciółmi - Grafem Saurma-Jeltsch i Hugonem Grafem
Henckel Donnersmarck. Ten drugi był ojcem żony Hippolitha – Laury, z którą ożenił się kilka miesięcy wcześniej. Zabawę rozpoczęto od pokazu dopiero co zakupionego ogiera pełnej krwi – Testatora, a potem towarzystwo udało się do lasu, by polować na słonki. Już
podczas pierwszego zaganiania tych ptaków doszło do
tragedii. Według jednej relacji Hippolith oddał stojącemu za nim strzelcowi nabitą strzelbę (druga wersja
mówi, że zawiesił strzelbę na szyi) i przyklęknął przy
swojej żony Laurze, która siedziała przy nim na krzesełku myśliwskim. Nagle padł strzał. Graf Hippolith
trafiony w tył głowy padł na ziemię, pół godziny leżał
nieprzytomny. Potem odzyskał świadomość, jednak
stracił wzrok. Ojciec, Andreas (Andrzej) Renard, sprowadził z Wrocławia najlepszych medyków, którzy po
pierwszych oględzinach rannego stwierdzili, że musi
umrzeć. Stało się to po jedenastu dniach od wypadku, 18 października 1855 r. o godzinie 6 rano. Rozpoczęto dochodzenie wyjaśniające okoliczności wypadku. Szybko jednak je zamknięto stwierdzeniem, że
hrabia powiesił sobie strzelbę na szyję i postrzelił się
przypadkiem sam. Gdyby ustalono inny przebieg wypadków, młoda wdowa mogłaby zostać oskarżona
o przyczynienie się do śmierci męża. W miejscu tragicznego wypadku Andreas Renard wystawił kamienny
pomnik z napisem „Filio”, co oznacza „Synowi”.
W pobliżu pomnika ustawiono także ławki. Miejsce od
tego czasu było nazywane „Hyppolithplatz”. Pomnik
istnieje do dziś, a teren ten obecnie jest rezerwatem
przyrody o nazwie „Grafik” (między Leśnicą a Czarnocinem). Johannes Gabriel Maria Andreas Graf Renard
(Jan Renard) był starszym synem Andreasa i Eufemii
i bratem Hippolitha. W 1874 r. zrezygnował z dalszego posłowania, by zająć się ogromnym majątkiem.
Tego samego roku, po operacji wrzodu ucha, przeprowadzonej przez profesora Billrotha, zmarł niespodziewanie w wieku 45 lat. Zabalsamowane zwłoki przetransportowano do rodzinnego zamku. Śmierć syna
przybiła wiekowego Andreasa Renarda, Po ośmiu miesiącach od śmierci Jana umiera Andrzej po otrzymaniu sakramentów świętych na zamku strzeleckim 21 listopada 1874 r. w wieku 79 lat. Był ostatnim przedstawicielem męskiej linii hrabiowskich Renardów. Po
jego śmierci w 1874 r. dobra strzeleckie przejął jego
wnuk, baron Mortimer von Tschirschky-Renard.
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Wszyscy spoczęli we
własnej kaplicy pw
św. Andrzeja w Strzelcach Opolskich. Budowla powstała z inicjatywy Gryfin (hrabiny) Euphemii, żony
Grafa Renarda. Jako
osoba głęboko wierząca
wystarała
się
u władz kościelnych
o zgodę na postawienie własnej kaplicymauzoleum. Budowę
rozpoczęto w 1837
roku, a projektem zajął się architekt HerAndrzej Maria Renard
mann Friedrich Wäsemann
(1813-1879),
który zasłynął między innymi z projektu ratusza w Wałbrzychu i tzw. "Czerwonego Ratusza" w Berlinie. Pochowano tu przedstawicieli rodziny Renard (według oryginalnej pisowni):
Euphemia Graefin Renard
* 16 października 1827 † 12 lutego 1838
Maria Graefin verm. von Tschirschky-Reichell
* 5 sierpnia 1826 † 4 lutego 1847
Euphemia Graefin Renard geb. Rudzinska von Rudno
* 10 grudnia 1800 † 26 kwietnia 1853
Hippolith Graf Renard
* 1 listopada 1831 † października 1855
Johannes Graf Renard
* 24 marca 1829 † 7 marca 1874
Andreas Maria Graf Renard
* 12 stycznia 1795 † 21 listopada 1874
Po roku 1945 budowla popadła w ruinę. Nie otoczono jej opieką. Proboszcz parafii św. Wawrzyńca,
ks. Stefan Baldy zdecydował, by zniszczone mauzoleum rozebrano na początku lat 70. Szczątki rodziny
Renard przeniesiono na cmentarz parafialny św. Barbary. Działalność przemysłowa Renardów jest ściśle związana z dzisiejszym Sosnowcem, a w owym czasie z majątkiem ziemskim Sielec- Modrzejów. W 1855 r. ojciec
Jana- Andrzej, zawiązuje pierwszy koncern górnośląski- Spółka Akcyjna dla Hutnictwa, Leśnictwa i Górnictwa „Minerwa”, z której w 1871 r. powstała Górnośląska Spółka Akcyjna Potrzeb Kolejowych. Andrzej Renard Był jednym z największych udziałowców Towarzystwa Kolei Warszawsko- Wiedeńskiej mając 41% akcji.
Jego dobra ponadto obejmowały Pogoń, miasteczko
Modrzejów na styku trzech zaborów, u zbiegu Brynicy
i Białej Przemszy oraz posiadłość w Górze Siewierskiej, Strzyżowicach (od 1863r.) i w Kluczach (od 1866
r.) Całkowita powierzchnia majątku Renardów w 1864
r. wynosiła 3125 mórg polskich. W latach 1864- 1884
nastąpił ubytek ziemi należących do majątku z powodu uwłaszczenia chłopów, którzy otrzymali w sumie
871 mórg polskich oraz sprzedaży 176 mórg. Tereny te
były bardzo wartościowe, gdyż występowały tam bogate złoża węgla, w Górze Siewierskiej i Strzyżowie
rudy żelaza i w Kluczach rudy galmanu.
Jednak przedwczesna i nagła śmierć hrabiego
Jana Renarda kończy pewien etap w rozwoju Zagłębia
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Dąbrowskiego jak i Klucz. W okresie zarządzania majątkiem w Kluczach przez Renarda powstała tam duża
gorzelnia oraz tartak, w którym pracowało siedmiu robotników. Dodatkowo wydobywano rudę żelaza,
a przetopu dokonywano we własnych fryszerkach,
w których wyrabiano żelaza kutego 6208 pudów (pudok.20 kg). Dzięki realizowanym inwestycjom majątek
był rentowny i udało się spłacić ciążące na nim długi.
Pogorszenie tego stanu rzeczy nastąpiło w 1872 r., kiedy to przerwano produkcję w gorzelni. W 1874 r.
umiera hrabia, a majątek dziedziczy żona- hrabina
Wilhelmina oraz córka Joanna. W 1880 r. woda zalewa miejscową kopalnię na „Rudnicy”. Była to kopalnia odkrywkowa, gdzie rudę wywożono kolejką wąskotorową na górę. Tam ją płukano i oczyszczano. Kopalnia wtedy zatrudniała 25- 40 górników. Obok tej odkrywki był szyb, którym zjeżdżano na dół i drążono
chodniki które ciągnęły się pod górą u podnóża której wydobywano rudę. Majstrem na „Rudnicy” był
pan Łydka, mieszkaniec Klucz. Później, po latach opowiadał pan Stanisław Walicki, ogrodnik dworski u Dietlów, jak to podczas wydobywania rudy, natrafiono
na kamień o wielkich rozmiarach, przez który trzeba
było się przebić. W trakcie dalszych prac górniczych
w tym miejscu wytrysnęła woda o tak silnym strumieniu, że z trudem zdołano uciec pozostawiając całe
wyposażenie i narzędzia na dnie szybu. Po śmierci Andrzeja Renarda w Strzelcach Wielkich i jego syna
Jana w 1874 r. w Wiedniu, majątek ziemski wraz z zakładami przemysłowymi przeszedł zgodnie z testamentem na żonę Jana Wilhelminę i jej nieletnią córkę Joannę Marię. Ta jednak już w 1877 r. we Wrocławiu na podstawie specjalnej umowy zrzekła się majątku sielecko-modrzejowskiego na rzecz hrabiego Mortimera i jego siostry Eufemii von Eulenburg-Prassen,
czyli dzieci najstarszej córki hrabiego Andrzeja Renarda. Nowi właściciele nie interesowali się jednak zbytnio nabytym majątkiem. Robił to za to bardzo skutecznie, upoważniony przez nich generalny dyrektor
„Dóbr i Kopalń Sieleckich” , zdolny organizator, górnik z wykształcenia- inżynier Ludwik Mauve. Jak czas
pokazał funkcję tą pełnił przez 40 lat, aż do swojej
smierci (1875- 1915). W 1881 r. spadkobiercy po Janie Renardzie postanawiają również sprzedać dobra
„Klucze” Akcyjnej Spółce Handlowej, w której posiadaniu Klucze są do 22 października 1887 r., Wtedy to
w wyniku transakcji zawartej w Dreźnie nowym właścicielem majątku „Klucze” zostaje ów zdolny inżynier - Ludwik Mauve.
Literatura:
1. „Polski Słownik Biograficzny” PWN
2. „Na początku był cynk…” - Tomasza Kostro
3. „Sosnowieckie ABC” - Małgorzata Śmiałek
4. „Ród Renardów” - Piotr Smykała, Romuald Kubik
5. „ZSZ w Kluczach latach 1945-1980” - Krzysztof
Sosnowski
6. „Rody Mauve i Dietlów w Kluczach w latach
1887- 1945” - Agnieszka Mika
7. „Powstanie i rozwój Gwarectwa Hrabia Renard
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POWSTANIE

WYBUCHŁO!

Strona tytułowa pamiętnika

Nad wieczorem opuściliśmy Porębę i już bez odpoczynku prawie maszerowaliśmy krokiem pospiesznym, zatrzymując się tylko na kilkanaście minut dla odetchnienia. Według obliczeń odległości i czasu powinniśmy
byli nad ranem dotrzeć do Złotego Potoku, jednak
przewodnicy tak fatalnie nas wiedli, żeśmy bezustannie zbaczali z drogi i znowu na to samo miejsce wracali. Kołowanie takie i kręcenie się na miejscu, daremnie wycieńczało siły i opóźniało osiągnięcie celu. Już
było dobrze po północy, gdyśmy stanęli na krótki odpoczynek na końcu lasu, pod wsią Jaworznikiem. Wśród
moczarów, w koło kanałami się ciągnących, wznosił
się niewielki pagórek porosły lasem na pół wyciętym,
zastawiony sągami drew, dość gęsto obok siebie ustawionymi. Zaledwie się tu zatrzymaliśmy, cały oddział
jak martwy padł na ziemię i w jednej chwili wszyscy
niemal spali tak twardo, jakby od kilku godzin uśpieni. Widziałem jak wielu bojąc się zasnąć, nie siadało
i nie kładło się, a jednak stojąco zasypiali na kosach
i karabinach oparci. W czasie tego przybywa do mnie
jeden z oficerów i powiada, że trzeba odebrać dowództwo Mossakowskiemu, gdyż albo niedołężny, albo zdrajca, że oddział marszami zabija, wejście do Złotego Potoku umyślnie ociąga, aby nas oddać w ręce Moskali.
Zarazem proponuje mi ów kolega, abym się do kilku innych przyłączył i poparł sprawę oddania dowództwa
majorowi Wierzbińskiemu. Oczywiście usunąłem się
od takiego buntu wobec grożącego nieprzyjaciela
i oświadczyłem stanowczo, że zamach taki za zbrodniczy uważam… W dwadzieścia minut kazał mi naczelnik rozwieść rozkazy do dalszego marszu; nie można
było atoli już dobudzić, ani dotrzeźwić się uśpionych.
Kosynierzy odzywali się: — Bij, zabij, nie ruszę się krokiem…Jakkolwiek żadnej nie miałem pretensji do talentów strategicznych, jednakowoż kombinowałem sobie rzecz całą zupełnie inaczej i mówiłem naczelnikowi, że prawdopodobnie Moskale domyślili się naszego
planu… Major Wierzbiński, zapewne z własnego popędu, potwierdził moje kombinacje, lecz Mossakowski pozostał przy swoim zdaniu, aby do rana się zatrzymać,
co gdy obwieszczono oddziałowi, rozeszliśmy się zaraz i gromadnie rozłożyli na wzgórku obozem. Sztab
i kawaleria zajęły miejsce pomiędzy sągami, piechota
poniżej, strzelcy Kopecznego udali się na forpoczty.
Mieliśmy na południe długi pas trzęsawisk, po za niemi rozległą łąkę leśną, a dalej las gęsty. Na wschód
drogę wąwozem idącą ku Jaworznikowi, na północ równinę, a po za nią Jaworznik, na zachód spadzistą po-
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chyłość pagórka, las i pola jaworznickie. Cała przestrzeń zajmowana przez nas i w ten sposób odgraniczona, zajmowała co najwięcej trzy do czterech morgów. Poprzywiązywawszy konie do drzew, ułożyliśmy
się zaraz do snu, na który nie trzeba było czekać długo. Mossakowski, Wierzbiński, Miernicki, dr Orłowski,
Grottger, Wojciechowski, N. i ja ułożyliśmy się obok
siebie, a u nóg naszych kawaleria, w głowach kosynierzy, po za nimi piechota. Pod głowę włożyłem sobie
worek z owsem, a memu koniowi po napaszeniu go,
rzuciłem trochę siana pod nogi, po za swoją głową,
gdyż konia tuż za sobą uwiązałem. Jeszcze szaro było
na niebie, mgły poranne unosiły się w koło, gdy uczułem, że coś mnie ciągnie bardzo silnie za włosy i zbudziłem się natychmiast. To koń mój zwąchawszy
owies w worku pod moją głową przegryzł go i wyjadając owies, szarpał mnie zębami za włosy. Zbudziwszy
się, mimo umęczenia nie czułem już senności, więc
popieściwszy konia figlarza, zarzuciłem mu wędzidło
i korzystając z tego mimowolnego czuwania, puściłem się na objazd forpocztów… Jadę, wtem z boku dopada do mnie jeden z ochotników naszej piechoty
i z niejakim przerażeniem mówi do mnie: — Moskale,
tam panie Moskale! Poszedłem szukać wody, a gdym
się nachylił nad źródłem, słyszałem wyraźnie Moskali.
Po Ziemi głos się dobrze rozchodzi… Nawróciwszy konia, pędem stanąłem na miejscu, budzę sztab cały
i opowiadam co zaszło. Mossakowski wierzyć nie
chce, inni z niedowierzaniem podnoszą głowy i przecierają oczy, a któryś się odzywa, że gdyby tak było,
to forpoczty dałyby ognia... Forpoczty spały, a teraz
pobudzone nie będą strzelały, bo im zakazałem. Sądzę, że na tej pozycji zostać nie możemy, bo Moskale
atakując nas od północy, wepchną nas na trzęsawiska
od południa i jak kaczki wybiją. Lepiej teraz zaraz po
cichu przejść trzęsawiska i łąkę i oprzeć się o las,
a odgrodzić się od Moskali moczarami. W tej chwili
z pewnością nie wiedzą nawet dobrze, gdzie nas zaczepić, bo nie wiedzą, gdzie jesteśmy; korzystajmy
z tego i cofajmy się bez wystrzału, a za bagniskami
przyjmiemy bitwę. — Przebijemy się! — zawołał Mossakowski. Nastąpiła narada między. naczelnikiem, majorem i rotmistrzem; ja już zawstydzony cofnąłem się
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będąc pewnym, żem głupstwo powiedział, skoro nikt
tego nie wziął pod uwagę i czekałem rozkazów. Kawaleria była już na koniach, kosynierzy stali pod bronią.
Na naradzie minęło pół godziny. Wtem forpoczty nasze dały ognia i równocześnie rozległ się krzyk po obozie: — Do broni! do broni ! Formuj się! — Hurra! hurra! — okropnym wrzaskiem rozchodziło się echo po lesie. Moskale z tym okrzykiem zbliżali się do nas. —
Kompania Skąpskiega na prawo! Kompania Wiesnera
na lewo! — donośnym głosem zawołał Mossakowski
i w mgnieniu oka popędził Wierzbiński do szeregów piechoty dopełnić rozkazów. — Adiutant do mnie! zawołał naczelnik, odstaw konia. Kawaleria dwójkami półobrotem w prawo ! Kosynierzy w miejscu stać! Taką
była pierwsza komenda naczelnika, dopowiedziana
już śród gradu kul moskiewskich, jakie atakujący nas
batalion pułkownika Alenicza, rotowym ogniem na nas
wysypał. Rozpoczęła się tak gęsta strzelanina, że
przez dziesięć minut stałem jak bezprzytomny od
tego strasznego huku. Nie przesadzam wcale mówiąc,
że kule jak komary śród letniego wieczora, sypały się
na nas. Szczęściem było, że strzelano wysoko, po nad
głowy nasze i jeno gałęzie z drzew padały, jak kłos
pod cepami rozbity. W tym ogniu staliśmy z Mossakowskim z kwadrans obok kosynierów, tymczasem po za
nami usłyszałem głos Zaremby: — Do ataku broń!
marsz! marsz! i kawaleria pędem spuściła się z lesistego pagórka. W tej chwili odwracam się i widzę, jak
zsuwa się z konia trafiony kulą nie pamiętam już Fihauser, czy Delavaux, bo obaj zawsze byli obok siebie,
znając się jako sąsiedzi z sądeckiego. Nie miałem czasu przybiec do rannego, zdaje mi się, że doktor zaraz
do niego pospieszył. Mossakowski odzywa się do mnie:
— Biegaj naprzód, dowiedz się i przekonaj, z której
strony najsilniej atakują Moskale. Potrzebnym było dowiedzieć się o tem, bo właśnie ogień ustał w moskiewskich szeregach i po okropnym huku, chwilowo nagła
cisza nastała. Pewnie formują się i na białą broń nas
biorą. Biegnę według rozkazu, wtem okropne: — Hurra! hurra! Wpieriod! (naprzód), wpieriod! — na kilkaset kroków przede mną obija się o uszy. — Ognia! — słyszę komendę Wierzbińskiego i rozległy się strzały naszych, potem znów huk, łomot gałęzi i jęki rannych
rozlegać się zaczynał. Przypadłem tuż po za plecy kompanii Skąpskiego, cofającej się ku nam. Nawała Moskali, zbitym szeregiem zajmuje wyrąbaną część lasu
i mimo celnych, gęstych strzałów naszych, jakby granitowa masa toczy się z krzykiem szalonym, zaciekle.
Zwróciwszy się, biegnę do Mossakowskiego, składam
raport; wtem piechota nasza wołać zaczyna: — Kosyniery, kosyniery na pomoc! — Kosyniery naprzód krzyknął Mossakowski. Marsz! marsz! zawołał dowódca ich
Miszewski i pędem puściliśmy się ja i Mossakowski,
wraz z kosynierami. W tym biegu trzecia część kosynierów rzucając broń padała na ziemię i rozbiegała się
na wszystkie strony. — Zostań tu, spędzaj kosynierów,
zawołał Mossakowski do mnie, a sam posunął się naprzód. Straciłem ich z oczu, zniknęli za drzewami. Zostałem sam jeden, biegam po lesie, grożę kosynierom, że strzelać będę, jeżeli się nie sformują, ale daremnie, ledwie kilku stanęło koło mniej. Strzały oddalały się od nas i coraz mniej dolatywały głosy komendy, akcja przenosiła się dalej, bo Wierzbiński cofając
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się z początku ku nam, potem zmieniwszy front, rzucił się na bok. Nie wiedziałem co teraz począć. Na domysł idę naprzód z tą małą kupką kosynierów, wtem
z boku o kilkadziesiąt kroków od nas na lewo odezwały się gęste strzały. Byliśmy zatem ku wschodowi, piechota nasza walczyła na prawo, bo stamtąd dochodziły głosy, huk strzałów. - Skądże z lewego boku biorą
się Moskale? Już pewien byłem, że zginiemy. Cofam
się z kosynierami na prawo ku moczarom, wtem biegnie ku nam Mossakowski z naszym przewodnikiem,
za nim Wojciechowski i kilku strzelców, między którymi poznaję kolegę szkolnego Leonarda Łukaszewskiego. - Panowie, zawołał Mossakowski, gdybym był ranny, nie zostawcie mnie tutaj. To rzekłszy spieszy pędem ku moczarom i nas wzywa za sobą. Wpadliśmy
w trzęsawisko, gdy nad brzegiem ukazali się Moskale
i wystrzelili do nas karabiny. Podobno Mossakowskiemu kula płaszcz przeszyła, lecz zresztą nikomu nic się
nie stało, mimo, iż strzelali do nas broczących w błocie co najwięcej na 100 kroków. Wydostaliśmy się
szczęśliwie na łąkę i przez nią biegiem spieszyliśmy
w zarośla. Obliczyliśmy się; było nas 9, nie licząc Mossakowskiego i przewodnika. Nasłuchiwaliśmy, skąd
strzały dochodziły. Już tylko nieregularny roztaczał
się ogień i to w znacznych przerwach, a coraz dalej
od nas. Moskali, co nas wpędzili do błota, nie widzieliśmy już także. Wreszcie cisza zaległa dookoła, słońce
na jasnym, pogodnym niebie roztoczyło się wspaniale! Był to dzień 24. kwietnia. — Panowie! — odezwał
się Mossakowski do nas, - zostańcie tu i czekajcie na
mnie. Pójdę z przewodnikiem rozpatrzyć się w okolicy, za godzinę najdalej powrócę. — Naczelniku — rzekłem — nie opuszczaj nas, proszę. — Powrócę do was,
daję na to słowo honoru. — Czy słowo polskiego oficera? — zapytałem. — Daję je — i rzekłszy to podał mi
rękę. Jakby przeczuciem wiedziony, powiedziałem: —
Na każdy wypadek, bo niewiadomo co pułkownika spotkać może, proszę nam zostawić jakiś rozkaz, a zarazem cokolwiek pieniędzy, gdyż zdaje mi się, że są tu
tacy co ich nie mają. — Gdyby mnie schwytali Moskale, bo tylko w takim razie nie wróciłbym do was, obejmij komendę i rób co ci rozum każe. Do rąk twoich
daję 25 rubli. Pożegnaliśmy się uściskiem dłoni. Mossakowski oddalił się z przewodnikiem i daremnie czekaliśmy na niego od godziny 12 do 4 po południu.
Głodni, zmęczeni, niespokojni o los własny i kolegów,
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Skąpskiego, która z Wierzbińskim granicy przekroczyć
nie chciała, dostał się do oddziału Chmielińskiego.
Zaremba przerąbał się z konnicą przez Moskali i
kręcąc się śmiało po kraju, połączył się podobno z
Oksińskim. Moskale bili się w tym dniu zaciekle.
Odwagi dodawało im to zapewne, iż wiedzieli, że są
trzykroć liczniejsi od nas. Ich było cały batalion,
blisko 1000, a nas niespełna 300 ludzi. Na rozmowie
czas płynął, lecz gdy czwarta już minęła, a
Mossakowski nie wracał, odezwałem się do kolegów:
—Złożyć broń, kosami wykopać dół. Potem
zakopaliśmy co było: kosy, pałasze, karabiny,
pistolety, ja sobie tylko zostawiłem rewolwer.
Złapanych bez broni, Moskale puszczali, a raczej
odstawiali do granicy, jeżeli byli poddanymi Austrii,
stąd też zatrzymując rewolwer, narażałem się sam
tylko, kolegów narażać nie chciałem i broń zakopać
musieli, bo na nic by nam się teraz nie przydała.
„W bój lecimy zwyciężać",
wystawa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

bolesne
spędziliśmy
chwile,
skracając
je
opowiadaniem dzisiejszych przygód. Łukaszewski
opowiedział mi o śmierci kilku kolegów naszych,
między nimi o śmierci porucznika Paleczka, kolegi
naszego z Tarnowa następnie słuchacza wydziału
lekarskiego w Krakowie. Zginął w chwili, gdy siadał na
konia, aby juczne nasze konie poza font bojowy
uprowadzić. Franciszek Pałeczek pochodził z
Sądeckiego, syn włościanina, zamierzał początkowo
poświęcić się stanowi duchownemu, w czasie
powstania zmienił zamiar, poszedł na medycynę i był
w szkole Skarzyńskiego. Kapitan Skąpski był wraz z
młodszym bratem swoim, a także kolegą naszym z
Tarnowa, w szkole Skarzyńskiego. Jako wojskowy
austriacki, porzucił służbę, aby wziąć udział w
powstaniu. Matka zawiesiła mu na piersi duży obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej na blasze, kula
uderzyła go w piersi, lecz odbiła się od obrazu i tym
sposobem dłoń matki i poczciwa wiara ocaliły mu
życie. Zginął później pod Chmielińskim. Tutaj
dowiedziałem się także, że kapitan Wiesner nie
mając już nabojów, bo cały zapas po 12 na żołnierza
wystrzelał, cofnął się ze swoją kompanią, chcąc się
dostać poza front Wierzbińskiego, zasilić nabojami i
walczyć z nim połączony. Gdy Wierzbiński rzucił się
nagle w bok z kompanią Skąpskiego, Wisner nie mógł
go dosięgnąć i pomaszerował w stronę przeciwną.
Później z kompanią swoją i częścią kompanii

PRZESZŁOŚĆ

Miejsce, gdzieśmy broń złożyli, było bardzo znaczne,
bo śród małych krzaków, na kępie, jedna duża
wznosiła się sosna i pod nią broń złożoną została…
Puściliśmy się w drogę, maszerując przez las coraz
gęstszy, w kierunku południowym. Słońce było nam
przewodnikiem. Ja szedłem kilkanaście kroków
naprzód, mając zawsze na względzie, że ta garstka
rozbitków, oddawszy się ślepo pod moją komendę,
całe we mnie położyła zaufanie i że obowiązkiem
moim ocalić ją koniecznie…
Janusz Dziatłowicz

ZGODNIE Z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ

Pani Heide – Marie Dietel – na styku dwóch
ojczyzn.

W ostatnim artykule z tego cyklu pisałam o Ludwiku Mouve wspaniałym człowieku, wielkim budowniczym Sosnowca, Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowca
i Klucz. Człowieku pracowitym i wielce zasłużonym.
W Kluczach Ludwik Mouvwe jest postacią nieco zapomnianą, który jednak ciągle żyje w pamięci historyków szczególnie Zagłębia i pasjonatów powstawania
przemysły na tym terenie. Wkrótce bo 30.03.2015
roku minie 100 – lat od śmierci tego człowieka, nie-
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zmiernie ważnego dla naszej historii i rozwoju gospodarczego regionu. Może więc warto pochylić się
i uznać jego wartość i niepodważalne osiągnięcia.
Wśród mieszkańców Klucz jest jeszcze kilka osób, które pamiętają Klucze z dawnych lat, warto to grono
rozszerzyć i uzupełnić o ludzi młodych zainteresowanych tym co kiedyś się działo i koniecznie trzeba takie informacje zapisywać, gdyż pamięć jest ulotna
a ludzie także z czasem odchodzą.
Prawdziwą skarbnicą wiedzy o tym co było a dotyczyło Klucz, Sosnowca, Rodziny Dietlów i Mauve
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jest Pani Heide - Marie Dietel obecnie mieszkająca
z mężem w Bayreuth. Urodzona dn. 07.02.1940 r.
córka Borysa juniora i Elfriede Dietel (najstarsza z ich
trojga dzieci) w prostej linii prawnuczka Henryka
Dietla i Ludwika Mauve – dwóch wielkich
przemysłowców i wizjonerów. Pani Heide-Marie Dietel
to
osoba
poważna,
dostojna,
wykształcona
a jednocześnie bardzo ciepła, przystępna, otwarta.
To właśnie Ona stara się od wielu lat podtrzymywać
kontakty z mieszkańcami Klucz i Sosnowca, z którymi
kiedyś miała dość luźny kontakt. Chociaż wcale tego
robić nie musi, nawiązuje dalsze znajomości,
przekazuje pamiątkowe albumy, udostępnia rodzinne
archiwa, kontaktuje się z młodzieżą i wszystkimi
tymi, którzy chcą wiedzieć więcej.
Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że ze
względu chociażby na swe pochodzenie i naszą
wrodzoną niechęć do wszystkiego co obce,
nie
zawsze pozytywnie jest odbierana. Pani Heide Dietel
pozostaje od wielu lat w dobrych kontaktach z Panią
Eugenią Trepką i Panią Heleną Sierką, które to Panie,
wówczas młode dziewczyny w latach 1940-1945 były
jej
opiekunkami
i
towarzyszkami
zabaw.
Przyjeżdżając do Polski by pomodlić się na grobach
przodków pochowanych w Sosnowcu, zawsze
odwiedzała swoje Panie w Kluczach. O szczerym
i niezmiernie sentymentalnym stosunku Pani Heide
Dietel i rodziny Dietlów
do swoich Pań
a równocześnie do Klucz może świadczyć jej list
z dnia 4.03.2010r., którego obszerne fragmenty
przedstawiam poniżej.
„Kochana Pani Eugenio, Kochana Pani Heleno.
- Parę dni przed zgonem, mój ojciec Borys Dietel
prosił mnie, aby poinformować Panie o jego
śmierci. Zmarł 13.10.2009r. w Dortmundzie po
krótkim pobycie w szpitalu. Uroczystości żałobne
odbyły się w wąskim kręgu rodzinnym. Tato został
pochowany na Cmentarzu Północnym w Kolonii

Heide Dietel w Kluczach w 2001 r - na zdjęciu od lewej - Heide
Dietel, Pan Sierka mąż Pani Heleny , Pani Helena Sierka- stoi,
Pani Eugenia Trepka

Przychylając się do prośby Pani Heide Dietel
i jej bliskich, dnia 11 04.2010 r tj. a więc pół roku po
śmierci Borysa Dietla (juniora), na prośbę ówczesnej
wójt Pani Małgorzaty Węgrzyn do której trafił n.n.
list, w naszym Kościele odprawiona została przez
ks. Proboszcza Andrzeja Ciszewskiego Msza św.
w intencji zmarłego. W miesięczniku samorządowym
„Echo Klucz” Nr 3/204/2010 ukazała się informacja
następującej treści:
„Zmarł Borys Dietel. W niedzielę 11 kwietnia o godz.
10:00 w kościele p.w. NMP Nieustającej Pomocy
w Kluczach odbędzie się msza święta w intencji ś.p.
Borysa Dietla. W latach międzywojennych oraz
w czasie II wojny światowej, Borys Dietel wraz
z małżonką i rodziną byli właścicielami majątku
ziemskiego w Kluczach. Rozwijali przede wszystkim
gospodarkę leśną. Zarówno rodziny Dietlów
jak
i Mauve uczestniczyły w inicjatywach na rzecz
szkolnictwa i edukacji na naszym terenie. Znane są
świadectwa pomocy, jakiej udzielali Polakom
w czasie II wojny światowej, a dwóch synów Borysa
Dietla służyło w tym czasie w Wojsku Polskim. Pod
koniec wojny rodzina Dietlów opuściła Polskę”.

obok swoich Rodziców Borysa i Wiery (zd. Mauve
przyp.autora) i naszej ukochanej mamy Elfi. Mój
Tata nigdy nie zapomniał o swojej rodzinnej
miejscowości. W portfelu zawsze nosił zdjęcie
Kościoła w Kluczach i mały woreczek z piaskiem
z Pustyni. Ten piasek włożyłam mu do trumny….
W ten sposób wszyscy moi kochani mają ze sobą
jakąś cząstkę swojej utraconej Ojczyzny (dwóch
braci Borysa, Ludwik i Andrzej było żołnierzami
Wojska Polskiego – przyp. autora). Bardzo proszę
aby kiedyś po niedzielnej mszy odmówiły Panie
krótką modlitwę w intencji mojego Ojca i całej
Rodziny”.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
pogrążona w smutku
Heide–Marie Dietel

Klucz do Wspomniień

Heide Dietel z wizytą w Pałacu Dietla w Sosnowcu 5.09.2011r.
na zdjęciu od lewej – przewodniczka po pałacu, Pan Paweł
Feledyk nauczyciel j. niemieckiego w Gimnazjum w Kluczach,
Pani Heide Dietel
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Fragmenty kolejnego listu:
Bayreuth 24.12.2010r.
„Kochana Gieniu, życzymy Pani, Pani Rodzinie
i wszystkim przyjaciołom w Kluczach spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia. Rok po śmierci Ojca
przyniósł mi wiele pracy, Najpierw musiałam uregulować sprawy spadkowe i załatwić czasochłonne
formalności w urzędach , bankach itp. Potem musiałam zlikwidować dom moich Rodziców. Żeby zebrać do tego siły wybraliśmy się z Horstem na
wczasy do Chorwacji. We wrześniu musiałam pozbyć się mieszkania w Dortmundzie. Było to dla
mnie bardzo trudne ponieważ na każdym kroku natykałam się na wspomnienia z dzieciństwa i czasów
kiedy żyli moi Rodzice. Na szczęście wszystko już
załatwione !!! Podczas prac porządkowych w Dortmundzie myślałam bardzo dużo o Kluczach, o Pani
i o Pani Helenie. Znalazłam stare albumy należące
częściowo do mojego Dziadka Borysa. Obok zdjęć
rodziny jest w nim sporo zdjęć Klucz jeszcze
sprzed wybuchu wojny. Jeśli Pani Wójt byłaby zainteresowana tymi zdjęciami, chcielibyśmy podarować jej ten album. Z okazji 100 -ej rocznicy śmierci mojego Pradziadka Heinricha Gottholda Dietla,
który zmarł w Sosnowcu 24.06.1911r. chcielibyśmy
przyjechać z Horstem tego czerwcowego dnia do
Sosnowca , aby odwiedzić grób Rodzinny. – Byłby
to dobry moment by odwiedzić również Klucze.
Horst podarował mi tę podróż „ pod choinkę” ponieważ bardzo chciałam pojechać do Klucz już wiosną!"
Z pozdrowieniami Heide i Horst

POMNIK

Ostatecznie Pani Heide- Marie Dietel i Pan Horst przyjechali do Klucz na początku września 2011 r. Pobyt
ich opisany został w Nr 7 kwartalnika „Klucz do Wspomnień.”
PS. Obszerne fragmenty listów przekazano do publikacji za zgodą stron.

Lucyna Latos

LEGIONISTÓW W

W tym roku świętujemy 95-tą rocznicę
odzyskania niepodległości. Dziś, żyjąc
w wolnym kraju, możemy uczcić pamięć o tych, którzy
walczyli w imię wolności naszej Ojczyzny. Jednym z wielu śladów walk w rejonie Klucz jest
cmentarzyk i pomnik poległych legionistów, znajdujący
się w Bydlinie.
W dniach 17-19 listopada 1914 doszło
Pomnik w Bydlinie, 19.XI.1916
do starcia wojsk polskich i austriackich z wojskami rosyjskimi. Po dwudniowej walce stan liczebny, po jednej jak i drugiej stronie, uległ znacznemu zmniejszeniu. Żołnierze ginęli
od kul na polu walki. Wielu z nich pochowano na miejscu, w na szybko wykopanych grobach. Na obcej ziemi kres swej życiowej drogi znaleźli Polacy, Austriacy,
Rosjanie oraz żołnierze innych narodowości.

10

Wizyta w Sosnowcu w Pałacu Dietla od lewej : Heide-Marie
Dietel , Ryszard Szymonowicz - konserwator zbiorów , Pan Paweł
Feledyk nauczyciel w Gimnazjum Klucze

BYDLINIE

20 listopada 1914 roku odbyły się uroczystości
pogrzebowe legionistów. Spoczęli oni na małym
cmentarzyku, w czterech mogiłach. Pochowano tu 46
żołnierzy, przy czym znane są nazwiska trzydziestu
trzech z nich. Są to:
Bakal Mieczysław, Baran Stanisław, Bełda Stanisław,
Bogański Marcin, Bogdalski Marian, Dziurzyński
Roman, Grybisz Józef, Grynberg, Gugulski Franciszek,

Uroczystości przy pomniku, 19.XI.1916

Grudzień 2013
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Janusz Antoni, Kiszka Antoni, Klimaszewski Michał, Kociborowski Rudolf, Kowal Władysław, Kowalczyk Ignacy, Kozicki Bronisław, Medyński Eugeniusz (nadporucznik), Michalski Jerzy, Michalski Władysław, Muller
Adolf, Nowak Juliusz, Ostrowski Karol, Pączek Wawrzyniec, Paderewski Stanisław (porucznik), Pałka Stanisław, Paśko Tomasz, Prochwicz Wojciech, Przesłowski
Tomasz, Stasz Kazimierz, Stelmasiewicz Zygmunt, Tokarczyk Jan, Werner Bronisław, Witkos, Wyszyński Marian.
Minął zaledwie rok, a mogiły wydały się opuszczone.
Nikt nie dbał o nie, naród zapomniał… W miejscu tym
widoczna była tylko tabliczka, napisana po niemiecku. To niemieccy saperzy upamiętnili ofiarną śmierć synów naszej Polski. Staraniem członkiń Ligi Kobiet z Olkusza rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na budowę pomnika. Znany w Olkuszu ze swych działań społecznikowskich Antoni Minkiewicz, zainicjował budowę pomnika. Wyłożył znaczną kwotę na to, by pomnik powstał. Liga Kobiet rozprowadzała okolicznościowe
pocztówki, biżuterię patriotyczną, pamiątkowy krzyżyk z napisem:

„KRZYWOPŁOTY - ZAŁĘŻE,
1914-XI-19 1916-XI-19
CZEŚĆ BOHATEROM POLEGŁYM ZA POLSKĘ”

Już w drugą rocznicę bitwy i ofiarnej śmierci legionistów udało się postawić kamienny krzyż. 19 listopada
1916 roku odbyły się uroczystości poświęcenia pomnika. Ówczesna prasa podaje, iż mimo fatalnej pogody,
w wydarzeniu tym brało udział wiele osób. Szacuje
się, że liczba uczestników przekroczyła tysiąc osób.
Na archiwalnych dziś zdjęciach, zamieszczonych w tygodniku „Nowości Ilustrowane” z dnia 16 grudnia
1916 roku, zauważyć można wysokie zaspy śniegowe.
Pogorszone warunki pogodowe w postaci śnieżycy, mrozu i gołoledzi, utrudniły przyjazd większej ilości osób.
Niemniej jednak w poświęceniu pomnika wzięły
udział osoby, reprezentujące władze państwowe, wojsko, kościół, stowarzyszenia i organizacje społeczne
oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.
Wśród znamienitych gości był komendant Józef
Piłsudski wraz z małżonką, ksiądz biskup Bandurski, delegacje pułków Legionów Polskich, które brały udział
w bitwie pod Krzywopłotami. Przyjechały również liczne delegacje, m.in. dwa pułki ułanów CK armii, przed-

Józef Piłsudski przed domem państwa Minkiewiczów w Olkuszu.
Stoją od lewej: major Mieczysław Ryś-Trojanowski, Komendant,
Bolesław Wieniawa-Długoszowski, szef Polskiej Organizacji Wojskowej w Olkuszu inżynier Antoni Minkiewicz, za nim Maryla Płonowska, Maria Piłsudska, Emilia Minkiewicz i jej siostra Maria
Grujanka

stawicielki Kół Ligi Kobiet z Królestwa oraz pani Steinowa z Głównego Zarządu Ligi Kobiet z Krakowa, organizacje robotnicze z Bolesławia, straż ogniowa
z pułkownikiem Kwiatkowskim na czele, młodzież,
skauci i inni. Poświęcenia pomnika dokonał ksiądz biskup Bandurski. Józef Piłsudski następnego dnia w towarzystwie biskupa Bandurskiego zwiedzał Olkusz.
Odwiedził Powiatowy Komitet Ratunkowy, Radę Miasta, miejscowe gimnazjum oraz szkołę rzemieślniczą. Wszędzie witany był entuzjastycznie przez tłumy ludzi.
Do dziś obelisk na bydlińskim cmentarzu przypomina o tych, którzy w tym miejscu są pochowani.
Co roku, uroczystości ku czci poległych legionistów,
przyciągają rzesze osób. Tak, jak 97 lat temu miejsce
to odwiedzają przedstawiciele władz państwowych
różnego szczebla, przedstawiciele organizacji kombatanckich, wojsko, delegacje z okolicznych przedsiębiorstw, straży pożarnej, młodzież oraz okoliczni
mieszkańcy i goście. Kwatera legionistów oraz pomnik
należą do nielicznych, oryginalnych miejsc pamięci,
które powstały w czasie I-szej wojny i przetrwały
w nienaruszonym stanie do czasów obecnych. Są autentycznym świadectwem wydarzeń, jakie miały
wpływ na to, że możemy cieszyć się wolnością.
W otwarty sposób możemy prezentować swoją przynależność i radość bycia Polakiem. Szanujmy wartości
przekazane nam przez naszych przodków oraz ich
współczesnych, którym nie straszne były walki i niedola. Przede wszystkim, szanujmy pamięć o tych, co
walczyli Za Naszą i Waszą Wolność.
Żródło:
1. Jednodniówka: Pamięci 29 listopada 1830 r.
i bitwy pod Krzywopłotami w listopadzie 1914 r.
Wydana staraniem „Ligi Kobiet” w Olkuszu
2. nac.gov.pl
3. „Nowości Ilustrowane”, nr 51. 16. XII. 1916
4. „Powrót Marszałka” - Jerzy Nagawiecki
5. „Śmiercią złączeni” - Jerzy Pałosz
6. tablica na pomniku

Poświęcenie pomnika na cmentarzu w Bydlinie.
(X) ks. biskup Bandurski
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JAK

GIMNAZJUM TRAFIŁO POD STRZECHY

Jeszcze trwały walki nad brzegami Białej Przemszy
w rejonie Sławkowa, a już pierwsi pracownicy fabryki
przystępowali do gaszenia pożaru w celulozowni i zabezpieczania maszyn papierni. Okupant niemiecki został przepędzony, a fabryka znacjonalizowana. Było
oczywiste, że musieli się zatroszczyć o swoją fabrykę.
Spontaniczna akcja nabiera zorganizowanego charakteru od 25 stycznia 1945 r. gdy dyrektorem fabryki zostaje inż. Jerzy Jabłoński. Rozpoczynają się przygotowania do wznowienia produkcji papieru i usuwania wojennych zniszczeń w celulozowni. Kompletowana jest dyrekcja i załoga. Do fabryki wraca też niedawny partyzant – kpt Gerard Woźnica. Do ogromnych problemów
technicznych, organizacyjnych, zaopatrzeniowych, dochodzi jeszcze jeden – brak jest wykwalifikowanych
pracowników. Takie problemy występują we wszystkich zakładach na wyzwalanych terenach.
W okresie przedwojennym, w przemyśle papierniczym, pracowało zaledwie kilku inżynierów papierników. Jakość produkowanych papierów zapewniali głównie mistrzowie tego fachu, którzy nie posiadali branżowego wykształcenia, lecz doświadczenie zdobywane
przez dziesięciolecia pracy zawodowej. Nic dziwnego,
że niechętnie dzielili się swą tajemną wiedzą. Nawet
gdy w niektórych papierniach były już laboratoria analityczne, to i tak najważniejsze decyzje, w zakresie
produkcji i jej bieżącej kontroli, podejmowane były
w oparciu o wyniki organoleptyczne testów tych praktyków. Takim „organoleptykiem” w kluczewskiej fabryce był, w latach 1923 - 1932, znany w całym przemyśle papierniczym, Władysław Dudek, który przybył do
Klucz z Jeziornej. Dyrektor Jabłoński doskonale zdawał sobie sprawę z istniejącej sytuacji kadrowej, dlatego zdecydował, że ten problem należy też rozwiązać na miejscu. Wystąpił więc do Zjednoczenia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie przyzakładowej
szkoły zawodowej. Gdy przyszła pozytywna decyzja
z Ministerstwa, sprawy organizacyjne szkoły powierzył
pracownikowi fabryki Jerzemu Pojdzie. Został ogłoszony nabór, który był ogromnym zaskoczeniem. Zgłosiło
się 46 chętnych. Pracownicy fabryki uznali, że powstała nadzwyczajna szansa aby ich dzieci mogły teraz łatwiej uzyskać zawodowe wykształcenie i mieć zatrudnienie w ich fabryce.
Aby uzupełnić braki wiedzy ze szkoły podstawowej okresu okupacji, zorganizowany został kurs wstępny, zwany rokiem zerowym, który trwał od 11.II. do 2.
VII.1946 roku. Takie dokształcanie prowadzone było,
z konieczności, przed każdym naborem do nowej klasy. Z dniem 1.IX.1946 roku dyrektorem szkoły został Jerzy Pojda. Stanął on przed niezwykle trudnym zadaniem. Trzeba było zapewnić szkole jakieś, chociażby
minimalne, warunki działania. A tu nie było lokalu, wykładowców, pomocy naukowych - nie było nic. Na wykłady fabryka przeznaczyła salę na piętrze fabrycznego kasyna. Wykładowców, prawie wszystkich, również
zapewniła fabryka. Pomógł tu dekret ówczesnego Prezydenta, według którego, szkoły zawodowe mogły występować do zakładów o delegowanie (do 6 godzin tygodniowo) potrzebnych szkole wykładowców. Od
1.II.1947 roku dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Moj-
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sej, znany tu i ceniony nauczyciel, który pracował
w szkole podstawowej w Kluczach. Pomału kompletuje w miarę stabilne grono nauczycieli byli to: Ludgard
Buchowiecki, Jan Kowszyniec, Janina Mojsej, mgr Jan
Mojsej, inż. Jerzy Moskwiński, Jerzy Pojda i dr Anatol Smirnow. Jerzy Pojda, już jako inżynier, uczył jeszcze do 1997 roku. Szkoła uzyskuje też wyższy status.
Teraz to już jest Gimnazjum Przemysłowe Fabryki Celulozy i Papieru w Kluczach, z trzyletnim programem
nauczania. Absolwenci będą mieli szansę kontynuować dalszą naukę w liceach, a nawet, na utworzonym w 1952 roku przez profesora Szwarcsztajna, kierunku papierniczym Politechniki Łódzkiej. Dla nowego
naboru uczniów trzeba opróżnić i parter kasyna. Trzecią klasę musiano ulokować już w jednej sali hotelu
fabrycznego.

„Gmach" szkoły

Warunki nauczania są niezwykle trudne, tak dla
uczniów jak i nauczycieli. Podstawowe wyposażenie
szkoły to tablica i kreda, a uczniów zeszyt i pióro.
Brak jest podręczników, które zastępuje czasochłonne dyktowanie treści wykładów.
W roku szkolnym 1948/1949 zdarzył się poważny incydent. Szkoła zastrajkowała w obronie dyrektora Mojseja, którego miał zastąpić nowy nauczyciel
Jan Mikuła. Wszystkie trzy klasy, zamiast na wykłady,
poszły do lasu i wszystkie dostały reprymendę od dyrektora fabryki Janusza Wacławskiego. Ale dyrektora
Mojseja obroniliśmy. Potem kuratela była ostrzejsza.

Małżeństwo Mojsej z uczennicami
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Gdy chcieliśmy zaśpiewać na pogrzebie kolegi
„W mogile ciemnej”- to nauczyciel śpiewu, Zenon
Włoch, musiał tekst pieśni przedstawić do cenzury sekretarzowi tow. Żakowi. Mocną stroną szkoły było wychowanie fizyczne i sport. Nie brakowało tu ani wyposażenia, ani chętnych. Dobry był też nauczyciel – Tadeusz Kuphal. Mieliśmy nawet sekcję bokserską. Ekipy robotnicze fabryki, jak wyjeżdżały do podmiechowskich wiosek namawiać chłopów do spółdzielni produkcyjnych, zabierały między innymi i naszą sekcję na pokazowe walki. Walki te bardzo podobały się chłopom,
spółdzielnie produkcyjne raczej nie. Szkolny sport
był zapleczem klubu „Unia” w Kluczach. Na defiladach, pochodach, z różnych tam okazji, występowaliśmy razem. Taka kolumna, licząca nieraz setkę sportowców robiła niezłe wrażenie.
Gimnazjum, które trafiło pod strzechy, i funkcjonowało przez sześć lat, ukończyło 138 absolwentów,
z tego bezpośrednio lub w późniejszym czasie 18 skończyło studia, a 28 licea lub technika. Do miejscowej fabryki trafiło 51 absolwentów – z tego 5 inżynierów, 23
techników i 23 gimnazjalistów. Większość absolwentów Gimnazjum doszło w swej pracy zawodowej do
kierowniczych stanowisk, a dwóch nawet do bardzo
wysokich – jeden był naczelnym inżynierem Zjednoczenia Przemysłu Papierniczego, a drugi kierował kombina-

GRAMY

Grono absolwentów Gimnazjum z panią Mojsej i inż. Pojdą

tem celulozowo-papierniczym w Świeciu. W sumie
Gimnazjum, pomimo prymitywnych warunków w jakich funkcjonowało, zrobiło kawałek dobrej roboty i dla macierzystej papierni, i dla całego przemysłu papierniczego. W roku szkolnym 1951/1952 oddany został do użytku piękny gmach nowej szkoły w Kluczach, ale była to już tylko Zasadnicza Szkoła Zawodowa o dwuletnim okresie nauki.
Andrzej Krawczyk

DO KOŃCA ŚWIATA I JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ

Grudzień 1993 r. Radio, telewizja, prasa przypomina o II FINALE WOŚP Jurka Owsiaka 2 stycznia 1994
r. Szlachetny cel, pomoc chorym dzieciom i jednocześnie wesoła zabawa. Orkiestra będzie grać w całej
Polsce, a z nią nadzieja na uratowanie życia najmłodszych istot. Sprawdziły się w ubiegłym roku wielkie
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i małe ośrodki. Mają doświadczenie i liczą, że drugi finał pobije rekord w zebranych datkach z ubiegłego
roku. Połowa grudnia 1993 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Kluczach? A czemu nie! Pani Wójt
Gminy- Małgorzata Węgrzyn, rzuciła hasło: ”…bierzmy
udział w akcji Owsiaka.” Urząd Gminy organizatorem!
Czy nam się uda? Musi! Dwa tygodnie czasu, odliczając z tego okres świąteczny i noworoczny, a także
szczególny okres pracy Urzędu kończący rok- bilanse,
budżety, sprawozdania. Pani Wójt wzięła batutę do
ręki i orkiestra zaczęła grać. Tempo działania stawało
się coraz szybsze. Wyjazd do Warszawy, konieczna rejestracja w sztabie Owsiaka, wyjazd do jego oddziału
w Dąbrowie Górniczej, gromadzenie materiałów reklamowych, przywóz puszek, koszulek i serduszek. Nie
było chwili zwątpienia, chociaż natrafiliśmy na „strome schody” i były drobne „zgrzyty”. Wiedzieliśmy, że
konto finansowe jest zerowe i nie będzie inne. Sam finałowy dzień musi być zabezpieczony w program, który przyciągnie mieszkańców, którzy przy okazji wspólnej zabawy pozwoli nam zebrać jak najwięcej pieniędzy. Każdy zespół, każda występująca grupa musi „zagrać” dobrowolnie, bez opłat. Do całej akcji konieczny był udział dzieci i młodzieży jako głównych kwestarzy. Chcieliśmy zapewnić im chociaż ciepłe napoje
i odrobinę słodyczy. Wystąpiliśmy do właścicieli kiosków handlowych o pomoc. Nie liczyliśmy na tak szybki odzew. Zebrane słodycze wystarczyły do końca akcji. Zadziwiające zrozumienie naszej akcji wykazały
zespoły muzyczne z terenu naszej gminy, które wyraziły chęć „grania” aż do końca finału. Kwestia dekoracji miejsca centralnego całej akcji, czyli Domu Kultury w Kluczach- odbyła się pod hasłem: „zrób to sam”
i „zrób coś z niczego”. Oba hasła rankiem 2 stycznia
94r. zjednoczyły się w jedno- „może być”. Chociaż
główne centrum estradowe było w Kluczach, to akcję
zbierania pieniędzy rozszerzyliśmy na pozostałe wsie
gminy. I nadszedł dzień 2 stycznia 1994 r. O godz. 800
w sztabie akcji pojawił się pierwszy i jedyny dyrygent
WOŚP w Kluczach- p. Małgorzata Węgrzyn z częścią
jej zespołu oczekując na pierwszą grupę kwestarzy ze
szkoły podstawowej w Kluczach. Cała zgłoszona wcześniej grupa zgłosiła się w komplecie i po otrzymaniu
identyfikatorów z puszkami „ruszyła” w teren. Dzieci
poszły, a my załatwialiśmy kamerzystę wideo i fotografa, by upamiętnić ten wspaniały dzień. Cas płynął.
Nasi kwestarze wpadali na herbatę, po słodycze, wychodzili z powrotem i ukradkiem zaglądali do puszek.
Wywiązała się pewna rywalizacja, która puszka będzie bardziej wartościowa. Radość dzieci udzielała się
wszystkim. To był wspaniały widok, kiedy w pewnym
momencie przyszła jedna z grup z okrzykiem, że ktoś
im wrzucił do puszki 500.000 zł. Zaskoczyła nas grupa
najmłodszych dzieci, które przychodziły i prosiły
o osobne puszki. Te dzieci działały do późnych godzin
wieczornych. Nikt im nie kazał, nikt ich nie prosił- po
prostu „dzieci- dzieciom”. Wspaniale! Wielkie „achy”
i „ochy” wybuchały, gdy o godz. 13:00 przeliczyli zawartość swoich pojemników i nastąpił kulminacyjny
moment sprzedaży za 7.5 mln. zł złotego serduszka.
Kolejno w sztabie akcji pojawili się do pomocy uczniowie szkoły zawodowej i podobnie jak ich młodsi koledzy dostali identyfikatory, puszki i w teren… Orkiestra
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dęta oznajmiła swój udział w WOŚP ”mocno” grając
na ulicach Klucz i zaczęła się zabawa na całego.
Z ustawionych na dachu Domu Kultury głośnikach płynęły melodie, przerywane okrzykami: SIĘ MA i informacje o prowadzonej akcji. Każdy z nas jako organizator wiedział, że finał akcji to godziny popołudniowe i program estradowy. Nie było oficjalnej dyskusji
o spodziewanej frekwencji, ale każdy myślał po cichu:…przyjdą, nie przyjdą…? Pomiędzy godziną 15:00
a 16:00- to był jedyny okres niepewności… Zespoły
przygotowane, a widzowie…powoli, powoli, tak jakby
z jakąś nieśmiałością wchodziły do Domu Kultury zainteresowane osoby. Biletem wstępu było papierowe
serduszko kupione za dowolną cenę. I stał się szok!
Napływ ludzi był tak duży, że o godz. 17:00 duża sala
pękała w szwach. Nikt z nas nawet nie zamarzył o takim tłumie. A puszki dalej się zapełniały. Zapełniała
się specjalna duża puszka ustawiona na hallu. Widzowie bawili się cudownie: część spiewała, część tańczyła. Dużym atutem całej imprezy był wspaniały konferansjer- Janusz Gardeła. Zachęcał do zabawy, darowania datków, licytacji koszulek Owsiaka. Podawane
na bieżąco meldunki o zebranych kwotach dodatkowo
wzbudzały emocje. A tymczasem w sztabie praca
trwała na całego, liczenie napływających pieniędzy,
banderolowanie, protokoły. O godz. 19:00 Pani Wójt
zorganizowała wyjazd części kwestarzy do studia TV
w Katowicach, aby podzielić się efektami „gry” w Kluczach z całą Polską. Byliśmy zaszokowani tym co stało
się w Kluczach w dniu 2 stycznia 1994r.
Wspaniała zabawa, bardzo liczny udział mieszkańców, wielkie pieniądze i kiedy już po zakończeniu
całej akcji po 22:00 siedzieliśmy w sztabie oglądając
wejście Owsiaka w TV informujące o zebranych kwotach przez różne ośrodki- stwierdziliśmy zgodnie:…”mało zebrali”. Oczywiście porównywaliśmy te
dane z naszym kontem- prawie 60 mln. zl. Poniżej
przedstawiamy dane liczbowe ze zbiórki pieniędzy
w dniu 2 stycznia 1994r.
1. Szkoła Podstawowa Jaroszowiec 5.539.350 zł
2. Szkoła Podstawowa Bydlin
4.457.250 zł
3. Szkoła Podstawowa Kwaśniów
3.256.350 zł
4. Szkoła Podstawowa Chechło
2.533.050 zł
5. Szkoła Podstawowa Ryczówek
1.327.100 zł
6. Szkoła Podstawowa Rodaki
348.000 zł
17.461.100 zł
Rada Gminy Klucze
436.000 zł
Zbiórka na terenie Klucz 23.003.700 zł
Elżbieta Krzykalska- Adamik
1.092.000 zł
I Serduszko Złote
7.500.000 zł
II Serduszko Złote 10.000.000 zł
Ogółem 59.492.800 zł
Dary rzeczowe: 35 marek niemieckich, 2 dolary amerykańskie, 1 pierścionek srebrny, 1 obrączka srebrna,
5 kolczyków srebrnych, 1 kolczyk srebrny (przebitka),
3 łańcuszki srebrne.
Organizatorzy WOŚP składają gorące podziękowania
za pomoc rzeczową- darowanie art. spożywczych dla
dzieci:
Mrozowskiej Alinie, Klich Januszowi, Petrow
Grażynie, Kocjan Lidii, Gawron Jolancie, Filarskiej
Małgorzacie.
Redakcja
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NASI

CZYTELNICY PISZĄ...

„Historie które napisała wojna”

Pan J. B. mieszkaniec gminy Klucze podzielił
się z nami bardzo cennymi wspomnieniami dotyczącymi II wojny światowej. Nazwał je „Historie, które napisała wojna”. Poniżej zamieszczamy pierwszą jej
część.
Dzień, mimo że zbliżała się Wielkanoc, był zimny. Chwilami padał śnieg, który nie topniał. Pamiętam
jak wieś okrążyli motocykliści, było to 11 kwietnia.
1940 roku. O czwartej nad ranem zaczęli wyprowadzać mężczyzn. Wywieziono ich do pobliskiej szkoły,
ustawiono na sali gimnastycznej. Niemiec wyznaczył
punkt na ścianie, w który należało wbić wzrok. Niemcy pytali o wiek. Kto miał mniej niż czternaście lat
czy więcej niż sześćdziesiąt pięć szedł na prawą stronę, wszyscy inni na lewą.
Pamiętam jak paru małych chłopców nie chciało opuścić swoich ojców , też poszli na lewo i tych wzięto
do ciężarówki, która zatrzymała się obok lasu – kiedy
zobaczyliśmy rowy stwierdziliśmy: „to koniec świata”. Ja wysiadłem z tej ciężarówki i rzuciłem się biegiem ku gęstym jałowcom. Biło mi mocno serce, słyszałem strzelaninę. Kule ścinały gałązki, sypały się igły.
Obok mnie ktoś także biegł, słychać było zamęt wśród
Niemców, strzelaninę coraz mocniejszą. Zrzuciłem
buty, boso biegło się lepiej. Natrafiłem na rzeczkę.
Udało mi się przepłynąć i pobiegłem dalej. Pamiętam
jak upadłem, nie wiedziałem gdzie jestem, całą noc leżałem. Z dwustu wywiezionych mężczyzn przeżyło tylko nas trzech, dwóch żyje do dzisiaj. Tymczasem we
wsi w której zostały same kobiety - Niemcy w bańkach po mleku znosili benzynę i polewali nią ściany domów. Kobiety wyprowadzały ryczące bydło i ratowały
swój dobytek. Słyszało się wielki płacz dzieci. Padał
wówczas śnieg. Jedna z gospodyń postawiła pod płotem ocalałe łóżko i przykryła je drzwiami . Dzieci natomiast w popiele znalazły zwęglone złote zegarki i monety. W szczerym polu gotowano mleko od krów, do
którego sypały się sadze. Komu pozostała piwnica lub
obora to wprowadził się do niej. Moja żona wspomina; W trzydzieści kobiet i dzieci zamieszkaliśmy u kuzynki, która rozrzuciła słomę i powiedziała że ma kopiec ziemniaków, sól, barszcz. Nikt jednak nie potrafił zasnąć, słyszano modlitwy kobiet oraz rozpacz.
Nikt nie znał swojego losu.

80 lat temu

W znalezionej na strychu starego domu gazecie
– „Kurierze Zachodnim” z listopada 1933 r. znalazłem
taką oto informację o obchodach 15- tej rocznicy odzyskania niepodległości Polski w Kluczach. Ta sama
wzmianka znajduje się też w „Kronice szkoły”
w Kluczach.

Przypis od redakcji.
BBWR- Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa
Piłsudzkiego (1928- 35).
ZDH- Zagłębiowska Drużyna Harcerska.

opracowała Elżbieta Szatan

CIEKAWOSTKI ŚWIĄTECZNE
Dlaczego zostawiamy przy wigilijnym stole
puste miejsce?

To nakrycie czeka nie na zdrożonego wędrowca, lecz na…duchy. - pisał Wincenty Pol w „Pieśni
o domu naszym” z 1866 r. Poeta ten żywo interesował
się etnografią Polski. Nie dziwi więc fakt, że tak silnie
zaakcentował, jak silna wtedy była tradycja, iż Wigilia jest czasem spotkań nie tylko z żywymi, ale i ze
zmarłymi. Okresem godzenia się z „duchami”. Nie tylko zostawiano dla nich świąteczne potrawy, bano się
też duchy spłoszyć nieodpowiednim zachowaniem
przy stole (np. kłótniami). Z czasem ten element wigi-
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lijnej obrzędowości, trącący pogaństwem, został zdominowany przez inny, bardziej „cywilizowany”- zostawiania przy stole pustego miejsca dla wędrowca, nieznajomego, spóźnionego gościa, dla tych, którzy odeszli na zawsze, dla żywych nieobecnych. Dla tych,
których kochamy, a których nie ma przy nas. Zwyczaj
stawiania dodatkowego nakrycia szczególnie upowszechnił się w XIX wieku. Miał wówczas patriotyczną
wymowę, gdyż w wielu domach miejsce to symbolicznie było zarezerwowane dla członka rodziny przebywającego na zesłaniu na Syberii.
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Kto wymyślił pierwszą żywą szopkę?

W Greccio, 790 lat temu św. Franciszek zorganizował
niezwykłą inscenizację. Pomysł na pokazanie niemowlęctwa Jezusa w grocie, w towarzystwie żywych zwierząt i ludzi wcielających się w postacie z Biblii, przyszedł ponoć do głowy Franciszkowi, gdy był w ziemi
świętej. Wyruszył tam w 1219 r. Dzięki dobrym kontaktom tak z krzyżowcami jak i z sułtanem Melekiem ElKamelem udało mu się zwiedzić miejsca tradycyjnie
związane z życiem Jezusa. Do Europy zakonnik wrócił
w 1220 r. Choć już wcześniej w kościołach odgrywano
jasełka, Franciszek z Asyżu zamierzał pokazać sceny z
Betlejem w rewelacyjny, bo naturalistyczny sposób.
Zapowiedział, że chce unaocznić widzom niedostatek,
w jakim urodził się Jezus, jak został położony w żłobie na sianie, w towarzystwie wołu i osła. Samego Jezusa uosabiała w szopce tylko figurka, jednak odwiedzający i tak byli pod wrażeniem. Chwalili uderzającą
prostotę i siłę oddziaływania inscenizacji. Według legendy, wydawało się im, że figurka małego Jezusa na
moment ożyła. W Wigilię 1223 r. włoskie Greccio stało
się dla nich na chwilę nowym Betlejem. Dziś, po
ośmiu wiekach, wciąż można zwiedzać tzw. kaplicę
żłóbka, ozdobioną freskami upamiętniającymi ówczesną inscenizację św. Franciszka.

Wyspa Bożego Narodzenia

Święta zawsze kojarzą nam się ze stajenką betlejemską, choinką i prezentami, którymi jesteśmy obdarowywani. Za kilka dni nadchodzi Nowy Rok. Myślimy o
tym- jaki będzie? Gdy czekamy na jego nadejście w
telewizji często widzimy obrazki z miejsc, gdzie nowy
rok już przywitano. Najczęściej pokazywane jest Kiribati- państewko na Pacyfiku, tuż przy równiku i linii
zmiany daty. Na największej z trzydziestu trzech
wysp tego kraju, Kiritimati, w miejscowym języku- wyspie Bożego Narodzenia znajduje się miejscowość o zaskakującej nazwie- Poland (Polska). Jakby zaskoczeń
było mało, to znajduje się tam kościół pod wezwaniem św. Stanisława i zatoka nazwana imieniem tego
krakowskiego świętego.
Wioska ta jest odległa od Krakowa o 14 tyś. km. Wyspę tą zaznaczył na mapie po raz pierwszy Hiszpan de
Grijalva w 1537 r. Jednak nazwę wyspy Bożego Narodzenia otrzymała dopiero, gdy ponownie odkrył ją brytyjski podróżnik James Cook, podczas swej trzeciej
wielkiej wyprawy, a było to dokładnie 24 grudnia
1777 r. Jest jeszcze druga wyspa o tej samej nazwie,
ale na oceanie indyjskim.
Kiritimati jest największym atolem i wyspą koralowa
na świecie. Od Bairiki, stolicy Kiribati, położonej na
atolu Tarawa, Poland dzieli 3300 km oceanu. Polacy
na Wyspę Bożego Narodzenia docierają bardzo rzadko. Był tam wielki podróżnik- Olgier Budrewicz, który
wspominał: „…tam jest najpiękniejsze niebo na świecie” i o tym, jak był zaskoczony, gdy na jakimś murku
zauważył napis Poland. Próbował się dowiedzieć u
miejscowych skąd ten napis, ale bezskutecznie. Jak
tłumaczy dr Dariusz Zdziech, założyciel Towarzystwa
Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, nazwa
tłumaczona jest obecnością na wyspie w pierwszej połowie XIX w. polskiego marynarza Stanisława Pełczyńskiego. Miał on być mechanikiem na amerykańskim
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statku, który przypłynął do Kiritimati po koprę, czyli,
suszony miąższ orzechów kokosowych stanowiący najważniejsze bogactwo wyspy. Stanisław Pełczyński, o
którym nic nie wiadomo, miał mieszkańcom osady pomóc w naprawie systemu nawadniającego plantacje
kokosów, a oni w dowód wdzięczności nazwali swą
wioskę Poland. Zaskakującym jest również to, że sąsiaduje z miejscowością London i ruinami wioski Paris. Na wyspie (650 km kw., z czego 300 km kw. to laguna) mieszka 6 tyś. osób, z czego w Poland 300. Zajmują się głównie handlem płetwami rekina. Podobnie
jak całe Kiribati, choć otoczone jest największym oceanem świata, wioska boryka się z brakiem wody pitnej. W wyniku efektu cieplarnianego wyspę z Polską
mogą zatopić wody oceanu w ciągu najbliższych 50100 lat. Dr Dariusz Zdziech przygotował projekt humanitarno- naukowy „Poland helps Poland”. Chce dotrzeć na Kiritimati, zorientować się czego potrzebują
nasi „rodacy”, potem zorganizować pomoc i wyjaśnić, skąd wzięła się nazwa Poland. „Gazeta Krakowska” pisała w styczniu 2012 r.: „Poland potrzebuje pomocy! Bieda tam wielka, aż piszczy”. Czy Polska pomoże Polsce?
W zbliżające się święta, tak radosne w naszej tradycji, pomyślmy choć przez chwilę o tych, którym jest
smutno. Nie jesteśmy w stanie pomóc tak odległej
wiosce i ich mieszkańcom, ale oglądnijmy się wokół
siebie, może ktoś tej pomocy potrzebuje.

Święto Trzech Króli

W Nowym Testamencie Trzej Królowie występują tylko w Ewangelii Mateusza i to nie jako władcy, ale magowie (magoi) ze Wschodu. Dopiero Orygenes w III w.
przypuszcza, że było ich trzech. A w VI w. Cezary z Arles uściśla, że byli to trzej królowie. Imiona Kasper,
Melchior i Baltazar pojawiły się jeszcze później.
Legenda o trzech królach zyskała swoją obecną sławę
i kształt w największej mierze za sprawą Jana z Hildeshejmu. W 2. poł XIV w. napisał bestseller pt. Historia Trzech Króli”, łączący wiedzę z Bibli, apokryfów i
literatury podróżniczej. Pełen egzotycznych krain, cudów i skarbów. Według bardzo kreatywnej wersji
Jana z Hildeshejmu najmłodszy i najmniejszy Melchior (król Nubii i Arabii) ofiarował małemu Jezusowi
30 złotych denarów i złote Jabłko Aleksandra Wielkiego. Średni wzrostem i wiekiem Baltazar (władca Saby,
w zależności od źródła umieszczonej w dzisiejszym
Jemenie, Etiopii lub Persji, oraz tajemniczej Godoli)
dał kadzidło. Zaś najstarszy i największy, czarnoskóry
Kasper (pan portowego miasta Tharsis, bliżej jednak
nie zidentyfikowanego, i wyspy Egrisoule, o której
nie widomo nic więcej poza nazwą) przyniósł w darze
mirrę...

Żródło:
1. „Angora” nr 5/2012
2. „Fokus Historia” nr 1/2011
3. „Fokus Historia” nr 12/2013
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KOŁO LITERACKIE „STROFY”
Feliksa Helena Zimniak mieszkanka Rodak, od najmłodszych lat przejawia zdolności manualne. Na szczególną uwagę zasługują rzeźby z krzewów, sztuka orgiami i qulingu. Pani Feliksa wykonuje bardzo ciekawe ozdoby
szydełkowe. Pisze wiersze. Należy do Koła Literackiego „Strofy” działającego przy GBP w Kluczach. Debiutowała
w zbiorze poezji w 2012 „Odkryta na Jurajskiej Skale”. Tematyka wierszy Pani Feliksy – Heleny Zimniak jest
różnorodna dostosowana do potrzeb odbiorców. Kocha ludzi, przyrodę i zwierzęta, które z przyjemnością opisuje.
16 grudnia ukazał się tomik Jej poezji pt. „ W moim sercu zawsze wiosna”. Wiersze zamieszczone w tomiku dedykuje wszystkim czytelnikom skromnej poezji. Poniżej prezentujemy dwa o tematyce świątecznej.

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
Idą, idą święta
a z nimi kolęda
anioł gwiazdkę nosi
nowinę nam głosi
drzwi mu otwierajcie
do domu zapraszajcie
hej kolęda, kolęda.
Snuje się kolęda
przez góry doliny
trafi do Jezusa
i Panny Maryi
razem zaśpiewajmy
wesoło zagrajmy
hej…
Już anielski orszak
pod niebem się bieli
już grają na trąbach
niebiescy anieli
radość ludziom głoszą
nowinę przynoszą
hej…
Kiedy w małej szopie
dziecina zakwili
zanuci Maryja
lili dziecię lili
pastuszkowie mali
będą jemu grali
hej…
Kuba na skrzypeczkach
a Maciek na basie
Wojtek na grzebieniu
Jaś na kontrabasie
kogutek zapieje
osiołek się zaśmieje
hej kolęda, kolęda.

DZIADEK MIKOŁAJEK
Z dalekiego kraju
z dalekiej Laponii
zaprzęg reniferów
dzwoneczkami dzwoni
w świat jedzie Mikołaj
księżyc jasno świeci
bo uśmiech i radość
wiezie on dla dzieci.
Szmat drogi już przebył
ten Mikołaj święty
dzisiaj wszystkim dzieciom
rozwozi prezenty
zaprzęg reniferów
już pod domem staje
i do drzwi już puka
dziadek Mikołajek.
Dziadku Mikołajku
z dziadziusiów najlepszy
przywiozłeś podarek
dla mnie najmilszy.
Kochany staruszku
usiądź przy kominku
zmęczony zziębnięty
ogrzej że się chwilkę
zrobię ci herbatki
z lipowego kwiatu
potem powędrujesz
dobro czynić światu.
Troszę odpocząłeś
teraz musisz spieszyć
by zdążyć tej nocy
maluszki pocieszyć.
Darów ci nie braknie
Mikołaju święty
masz w wypchanych workach
dla wszystkich prezenty
Niech cię Bóg prowadzi
nie pomiń nikogo
daj najwięcej dzieciom
co żyją ubogo
Kiedy obdarujesz
już wszystkich co trzeba
powróć do Laponii
albo wstąp do nieba.

FELIKSA HELENA ZIMNIAK
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Janina Bednarz z Ryczówka, autorka wierszy o tematyce bliskiej jej sercu: latach dziecięcych, miłości,
rodzinie, tęsknocie, smutku i śmierci. Pisze także o ojczyźnie, religii i swojej wsi. Wielce aktywna w lokalnej
społeczności. Należy do Koła Literackiego „Strofy” działającego przy GBP w Kluczach. Jej pasją jest również
teatr. Laureatka wielu nagród i wyróżnień. 25 października wydała drugi już zbiór swoich wiersz pt. „Co mi w
duszy gra”. Pozostając w nastroju świątecznym prezentujemy dwa wiersze z tego tomiku.

Z TOMIKA „CO MI W DUSZY GRA"

PIERWSZA GWIAZDKA

ODNAJDĘ BOGA

Na pierwszą gwiazdkę czekam od rana
dzisiaj wigilia jest proszę Pana.
dzisiaj opłatkiem łamać się będziem,
i potraw dużo na stole będzie.

Dziś Boże narodzenie,
czy ja życie swe odmienię,
czy odnajdę taką drogę,
która zaprowadzi mnie do Boga?

Oj bardzo proszę, Ja na Was czekam
siadajcie dzieci, kolacja czeka.
Zjedzmy z ochota wszystko co było
aby się w życiu dalej darzyło.

Bo zbłądziłam w życiu swoim,
co mam zrobić z życiem swoim?
Którą drogę wybrać mam,
aby Boga spotkać tam?

Może kolędy trzeba zaśpiewać,
Iść na pasterkę, dzieciątku śpiewać.
Wszyscy się cieszymy z narodzin Pana,
Kolędy śpiewać będziemy do rana.

Jestem struty i zmęczony
ciągle chodzę zamyślony.
Usiąść cicho- pomyśl tak
że w mym sercu Boga brak.

Bo jutro jest Boże Narodzenie,
gwiazdeczka świeci tu nad Betlejem.
Dziękujemy Bogu za rok co mija.
Wszystko co złe niech nas omija.

Dziecię Boże pomóż proszę,
niech odnajdę cię po trosze.
Niech odnajdę wreszcie siebie
będę służył Boże Ciebie.

JANINA BEDNARZ
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