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35 lat 
Koła 
Gospodyń
WiEjskich 
W klUcZach

Zapisy na  kurczęta, kaczki, gęsi. Chów i  sprzedaż dro-
biu. Organizacja kursów kroju i  szycia, gotowania i  pie-
czenia. Zakładanie poletek czerwonej porzeczki, tru-
skawek, ogórków, fasoli szparagowej i  fasoli na  ziarno. 
Zbierano składki na  zakup szatkownicy do  kapusty, 
nożyc do  strzyżenia owiec, opryskiwacza plecakowego 
do drzew. Czyniono starania o założenie punktu wetery-
naryjnego w  Kluczach i  wreszcie podjąć wszelkie kroki, 
by został wybudowany lokal z zapleczem gospodarczym 
na  użytek koła. Taki to  cel i  zadania postawiło przed 
sobą, 35  lat temu, powstałe w  czerwcu 1981 roku, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Kluczach.  Trzeba nam 
wiedzieć, że  był to  rok początkujący wielkie przemiany 
w  Polsce. Rok pełen napięć i  trudności. Frustracji społe-
czeństwa z narastającej biedy. W Łodzi przeszedł „marsz 
głodowy”. W lutym gen. Wojciech Jaruzelski został pre-
mierem i  wkrótce powołał nowy rząd. 12  maja – zareje-
strowano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W  trakcie 
wydarzeń Sierpniowych z  1980 jednym z  21  postula-
tów było wprowadzenie kartek na  mięso, które fak-
tycznie wprowadzono 28  lutego 1981 roku. Na  skutek 
stale narastających trudności gospodarczych system 
kartkowy rozszerzono 30  kwietnia 1981, obejmując nim 
oprócz mięsa także wszelkie przetwory mięsne, masło, 
mąkę, ryż i kaszę.1 września 1981 system kartkowy objął 
też mydło i  proszek do  prania. Po  wprowadzeniu stanu 
wojennego 13  grudnia 1981 system kartkowy był stop-
niowo rozszerzany na kolejne grupy towarów, m.in. cze-
koladę, alkohol, benzynę i wiele innych, osiągając zakres 
znacznie szerszy niż w  czasie okupacji podczas II  wojny 
światowej. W  szczytowym okresie reglamentacji w  PRL 
jako dowody zakupu stosowano również np. książeczki 

DZiAtŁowiCZ JANuSZ

35 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Kluczach

„Kluczowianki”- zespół KGW z Klucz podczas występu- Klucze, 
Dom Kultury- 24.X.1982 r.

Zwiedzanie Ośrodka Praktycznej Gospodyni – Pszczyna- 
Paniowa (14.VII.1981 r.) Panie z KGW w Kluczach: Swędzioł 
Helena, Smętek Helena, Hryciuk Bronisława.

Dzień Kobiet w KGW w Kluczach (8.III.1983 r.) Z przodu 
stoją: Smętek Helena, Trepka Krystyna, Adamaszek 
Krystyna. Z tyłu: Zatorska Maria, Sikorska Władysława, 
Hryciuk Bronisława, Witkowska Jadwiga, Kobierzyńska 
Teresa,, Piątek Kazimiera. 
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zdrowia dziecka, w  których sklepy zobowiązane były 
wstemplowywać każdy zakup waty, pieluch, mleka 
w proszku, masła itp., albo np. pokwitowania z punktów 
skupu makulatury, uprawniające do zakupu papieru toa-
letowego w relacji 1 rolka za kilogram makulatury.

Celowo przytoczyłem te  fakty z  naszej nie tak odle-
głej historii, gdyż dopiero one tłumaczą cel i zadania kół 
gospodyń w ogóle, a tym samym, nowo powstałego Koła 
Gospodyń Wiejskich w  Kluczach. I  choć dziś wydają się 
prozaiczne, to wtedy takimi nie były.

„W  pierwszej połowie 1981 roku na  terenie gminy, 
tylko w Kluczach nie było koła gospodyń wiejskich. Nic 
dziwnego, że najbardziej niespokojne panie powiedziały 
sobie: pomyślimy, spróbujemy, założymy, zobaczymy… 
Tak powiedziały i przystąpiły do działania, a przewodziła 
im  w  tym pani Franciszka Władysława Kocjan, którą 
ceniono za wyjątkową aktywność społeczną.

Zebranie założycielskie KGW w  Kluczach odbyło 
się 8  czerwca 1981 roku. W  skład pierwszego zarządu 
weszły: Maria Karolczyk- przewodnicząca, Jadwiga 
Witkowska- sekretarz, Maria Zatorska- skarbnik, Oty-
lia Bąchór- sprawy kulturalne, Krystyna Trepka- orga-
nizacja wycieczek, Teresa Kobierzyńska i  Helena Smę-
tek- członkinie zarządu. Komisji rewizyjnej przewodziła 
Kazimiera Piątek w towarzystwie Krystyny Adamaszek 
i Janiny Gut, natomiast prowadzenie kroniki powierzono 
Zofii Rzadkowskiej. Po tym zebraniu w pierwszym tomie 
kroniki koła zanotowano: Piej kurku piej, nieś światu 
wieść, że w naszej wsi, już Koło jest!!!

Pierwszą inicjatywą była popularyzacja hodowli dro-
biu, a efekt to sprowadzenie do Klucz 3,5 tyś. kurcząt, 200 
gęsiąt i  200 kacząt. Później były kursy z  zakresu kroju 
i  szycia, gotowania i  hodowli królików, uprawy roślin 
ogrodowych, nawożenia gleby i  uprawy warzyw oraz 
wykonywania miękkiej zabawki tekstylnej. Zorgani-
zowano też wiele szkoleń dotyczących: przyspieszonej 
uprawy warzyw, przygotowania przetworów domo-
wych, estetycznego zagospodarowania ogródków przy-
domowych, uprawy kwiatów i  grzyba boczniaka oraz 
leczniczych własności warzyw. Były pokazy robótek 
ręcznych, kulinarne (sałatek, surówek). Kursy, szkolenia 
i  pokazy odbywały się najczęściej w  towarzystwie pań 
z WOPR- Urszuli Skubis i Barbary Hajerko. Atrakcyjnym 
uzupełnieniem wspomnianych form dokształcania były 
liczne konkursy np.: więcej kwiatów, owoców i warzyw; 
najpiękniejszy ogródek i czysta posesja; uprawa warzyw 
mało znanych oraz konkursy wieńców dożynkowych.

Panie z kluczewskiego KGW w każdym roku pracowały 
przy upiększaniu swojej miejscowości. Organizowały cie-
kawe wycieczki m.in. do Nowego Targu, Wisły, Szczyrku, 
w Góry Świętokrzyskie, Krakowa i Nowej Huty, Ojcowa 
i  Pieskowej Skały, do  Warszawy i  Budapesztu, na  Górę 
Św. Anny, do Sanktuarium w Piasecznie i Częstochowie.

Pod koniec sierpnia 1982 roku zdecydowano się 
na  zorganizowanie amatorskiego zespołu folklorystycz-
nego „Kluczowianki”- nastawionego przede wszystkim 
na  śpiew. Skład pierwszego chóru to  19  pań, którym 
przewodniczyła pani Janina Walnik- solistka „Kapeli 

KGW w centrum Klucz. (Kwiecień 1986 r.) Niżej: Sikorska 
Władysława, , Latos Zofia, Trepka Krystyna, Smętek Helena. 
Z tyłu: Mosur Janina, Gut Janina, Hryciuk Bronisława, 
Witkowska Jadwiga, Kwinta Maria, Kita Jadwiga, 
Supranionek Leokadia, Fiołek Krystyna, Kośla Henryka, 
Piętek Kazimiera, Walnik Wacława, Janina Walnik.  

KGW w centrum Klucz (Kwiecień 1986 r.)od lewej: Kita Jadwiga, 
Mosur Janina, Fiołek Krystyna, Sikorska Władysława,  
Latos Zofia, Trepka Krystyna, Supranionek Leokadia,  
Hryciuk Bronisława, Kośla Henryka.
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Jasie”. Powstały zespół brał udział we  wszystkich prze-
glądach – „Kluczewska Jesień”. Był obecny w rejonowych 
i wojewódzkich przeglądach zespołów folklorystycznych 
KGW, w  „Śląskich Dniach Folkloru”, w  „Wiosennych 
Wiciach Folklorystycznych” w  Pszczynie zdobywa-
jąc szereg nagród i  wyróżnień. 8.VI.1985 r.  kluczawskie 
KGW brało udział w  „Gminnym Turnieju Wsi” z  okazji 
40- lecia PRL. Festyn ten ubarwiły zawody na stadionie, 
wystawy i prezentacje rękodzieła, kulinarne przysmaki, 
oraz występy KGW z  11  wsi Gminy Klucze. Zespół ten 
wielokrotnie uświetniał swoimi występami dożynki 
i  akademie szkolne. Panie z  KGW poświęcały czas i  pie-
niądze dla potrzebujących: starszych i dzieci- pomagając 
bezpośrednio lub wspierając akcje ogólnopolskie.

Pierwszą przewodniczącą koła była pani Maria Karol-
czyk, a od 1984 roku funkcję tę pełni pani Krystyna Trepka. 
W 1981 roku na liście członkiń było tylko 46 osób, a w 1984 
już 125. Obecnie jest 60. W trzytomowej kronice, którą nie-
przerwanie prowadzi pani Zofia Rzadkowska zanotowano 
znaczne więcej zdarzeń niż te, które przedstawiłem. Kro-
nika ta  jest uzupełniana nowymi dokonaniami, bo panie 
z kluczewskiego KGW mają ciekawe i ambitne plany np.: 
gościnny występ w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu 
oraz nowe widowisko folklorystyczne o charakterze obrzę-
dowym. Artystyczna, dydaktyczna i społeczna działalność 
Koła Gospodyń Wiejskich zasługuje na szczególne uznanie 
i wzbudza powszechną akceptację społeczną” – pisał w gru-
dniowym numerze „Echa Klucz” w 1993 roku Pan Bolesław 
Huras w artykule: „Koło jest i …kręci się”.

Wspominając tamte lata, tamte inicjatywy podejmo-
wane przez członkinie koła nie trudno zauważyć ich 
chęć do działania, ich zaangażowanie i bezinteresowność, 
wielokrotnie działając tylko społecznie, dla dobra ogółu, 
środowiska w którym żyją, również i dla samych siebie, 
by czuć się lepiej, by czuć się potrzebnym. W kronice koła 
zapisano wiele stron. Jest ona obrazem pracy koła gospo-
dyń i  ich siły działania.

Owe kurczęta, gęsi i kaczki były specjalnie zamawiane 
poprzez Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Kluczach. Wtedy wiceprzewodniczącą była pani Nata-
lia Tomsia- sołtys z  Bogucina. Punkt odchowu ich znaj-
dował się w domu pani Marii Zatorskiej- specjalnie prze-
szkolonej w  tym zakresie. To  było w  sierpniu 1981 roku 
zapisano w kronice.

Kursy kroju i  szycia organizowane przez koło prowa-
dzone były w szkole podstawowej przy ul. Bolesławskiej. 
Popołudniami przychodziło bardzo dużo kobiet, chcą-
cych się trochę podszkolić w tej dziedzinie, a tym samym 
ułatwić sobie nieco życie, gdyż wszelkiego rodzaju towa-
rów w sklepach brakowało- wręcz nie był, a zdobywając 
materiał same mogły coś uszyć. Kurs nie był tani, kosz-
tował wówczas 500 zł  i  trwał 100 godzin. Ukończyło 
go wtedy 29 pań. W planach był też kurs koronkarstwa 
i  haftu, który udało się zrealizować od  lutego do  maja 
1984 roku i uczestniczyło w nim 21 osób.

Do 22 sierpnia 1982 roku zapisało się 19 osób do nowo 
tworzonego zespołu folklorystycznego przy KGW w Klu-
czach, a już 24 października tegoż roku zespół ten wystą-

KGW z Klucz z własnym wieńcem w korowodzie dożynkowym 
podczas Gminnych Dożynek na stadionie w Kluczach 
15.IX.1985 r. Sikorska Władysława, Parcz Stanisława,  
Tomsia Wanda, Kośla Henryka, Hryciuk Bronisława,  
Witkowska Jadwiga, Walnik Wacława.

KGW z Klucz – wyjazd na Gminne Dożynki w Rodakach.  
(28.VIII.1988 r.) Od lewej: Walnik Janina, Mosur Janina, 
Hryciuk Bronisława, Latos Zofia, ?, Kamiona Teodozja,  
Parcz Stanisława, Kośla Henryka.  

35 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Kluczach
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pił w  pierwszym gminnym przeglądzie amatorskich 
zespołów folklorystycznych „Kluczewska Jesień- 82”. 
W  kluczewskim Domu Kultury KGW zorganizowało 
19  lutego 1983 roku po  raz pierwszy zabawę taneczną. 
Bawiło się 30 par.

Działania koła były wszelakie. Zakupiono i  rozpro-
wadzono naczynia emaliowane z  Olkusza, a  także szkło 
gospodarcze i  kryształy z  Ząbkowic. Zorganizowano 
wypożyczalnię szklanek i naczyń dla ludności na wesela 
i  przyjęcia. W  1983 roku zapadła decyzja o  potrzebie 
budowy budynku wielofunkcyjnego, gdzie mieściłaby 
się poczta, milicja, straż pożarna, a także duża sala zaba-
wowa z przeznaczeniem na wesela i przyjęcia. Wówczas 
była taka potrzeba. Patrząc na  dokonania koła w  tam-
tych latach widać, że potrzeby były wielkie. Tylko w 1988 
roku dzięki aktywności pań z KGW rozprowadzono 4 tyś. 
szklanek, 700 kg  garnków, 10  kg  kawy, i  wiele metrów 
bieżących materiału na ubrania i pościel. Koło Gospodyń 
wzięło sobie z  honor utrzymanie porządku w  Kluczach, 
dlatego często widzieliśmy przez lata panie, które w czy-
nie społecznym sprzątały chodniki, przystanki, trawniki, 
miejscowy park, zakładały klomby kwiatowe, a wszystko 
to  po  to  by  nam wszystkim żyło się estetyczniej i  przy-
jemniej. W końcu 1984 roku do koła należało 125 kobiet, 
które na  dożynkach w  Kluczach 15  września 1985 roku 
pięknie się prezentowały. Dwa lata później dożynki też 
odbyły się w Kluczach. Było to 18 października 1987 roku 
na  miejscowym stadionie. Uczestniczyło w  nich 13  wsi, 
a kluczewskie koło zajęło pierwsze miejsce w degustacji, 
piąte za śpiew i siódme za wieniec dożynkowy.

KGW w  Kluczach zainteresowało się radio i  4  lutego 
1988 roku nagrywaliśmy piosenki ludowe i  opowiadali-
śmy legendy z naszego regionu wspólnie z kapelą „Jasie”. 
Audycję usłyszeliśmy 23  lutego 1988 r., a  w  czerwcu 
na pszczyńskim przeglądzie zespołów folklorystycznych 
w  skansenie wyśpiewali III miejsce. 28  sierpnia uczest-
niczyły panie z  KGW w  Kluczach w  dorocznych dożyn-
kach, tym razem w  Rodakach, a  później z  tym wieńcem 
pojechały panie z pielgrzymką na Jasną Górę na krajowe 
dożynki. 16 czerwca 1989 roku na wojewódzkim przeglą-
dzie zespołów i  kapel ludowych WICI- 89  w  Pszczynie 
KGW z  Klucz zajęło II  m-ce  w  kategorii zespołów śpie-
waczych o dostało nagrodę 45 tyś. zł.

Koło nie tylko pracowało, ale i  też organizowało, oraz 
uczestniczyło w wycieczkach. Na początku swej działal-
ności był wyjazd do  Budapesztu- 39  osób (15-19.II.1984 
r.), do  Szczyrku (11.IX.1983 r.), czy Pszczyny (14.VII.1981 
r.) 14 września 1988 r. uczestniczyły w rajdzie turystycz-
nym w okolice Rabsztyna zakończonego wspólnym ogni-
skiem, wspólnym śpiewaniem i zabawą.

Pomoc potrzebującym była zawsze wpisana w działal-
ność koła. O wielu inicjatywach pomocowych nawet nie 
napisano w kronice- po prostu okazano pomoc bez jakie-
goś rozgłosu. Ale były i  dni, gdzie łza kręciła się w  oku. 
Do  takich dni na  pewno należały świąteczne spotka-
nia z  podopiecznymi PCK w  klubie „Klucznik” w  miej-
scowym Domu Kultury. Było takie i  w  grudniu 1989 
roku, gdzie byli obecni również ksiądz i  kapela „Jasie”. 
W  marcu następnego roku przy okazji Dnia Kobiet 
odwiedziliśmy jubilatki- seniorki: panią Annę Kocjan 
i  Karolinę Wydmińską, którym minęło 100 lat, oraz 
Wandę Lebiodę, która przeszła wtedy na emeryturę.

Byłyśmy obecne również i na spotkaniu przedwybor-
czym zorganizowanym 20  maja 1990 roku na  stadionie 
w  Kluczach, gdzie poznawaliśmy swych kandydatów 
do nowej Rady Gminy Klucze. 8 czerwca 1991 roku KGW 
w  Kluczach obchodziło mały jubileusz- 10  lat swej dzia-
łalności. Wiele by można pisać o tych minionych latach, 
jak było, co się wydarzyło, jakie były plany i co się udało 
zrealizować- wspomina dziś ówczesna przewodnicząca 
Pani Krystyna Trepka. Ale chyba najważniejsze jest to, 
że nas było widać, coś po nas pozostało, nasza praca była 
akceptowana, a wysiłki doceniane. To dodawało nam sił 
i motywowało do dalszego działania.

Jeszcze nie kwitną kwiaty,
Nawet zieleni brak.
Za miotły, za łopaty,
Ruszamy czyścić park!!!
Ledwie stopniały śniegi
I promień słońca lśni
Gospodyń mkną szeregi
Poprawić wygląd wsi.
Nastała czynów pora,
Wykażmy zapał, chęć,
Siać, grabić, malować,
Żywopłot sadzić, ciąć!
Z zapałem pracujemy,
I nie szczędzimy rąk,
A tym się radujemy,
Że ład i czystość w krąg.
Jeszcze nie kwitną kwiaty,
Jeszcze nie widać traw,
Choć puste są rabaty,
Wiązankę składam… braw!
Niechaj po naszych czynach
Zostanie wieczny ślad,
I zawsze przypomina,
Kto w Kluczach robi ład !!!

Zofia Rzadkowska- 1988 r.

DZiAtŁowiCZ JANuSZ
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Przy okazji 15  rocznicy istnienia KGW w  Kluczach, 
kronikarka koła, szaradzistka, poetka – pani Zofia Rzad-
kowska podzieliła się swoimi wspomnieniami na łamach 
„Echa Klucz” w listopadzie 1996 roku:

„ KGW w  Kluczach podejmuje prace społeczno – uży-
teczne na  rzecz naszej wsi, organizujemy akcje kultu-
ralne i zabawy. Korzystamy z każdej okazji by się szkolić, 
doskonalić i  czynić życie wokół nas piękniejsze. Sięg-
nijmy do  zapisków w  kronice koła, która utrwaliła cie-
kawsze momenty w  postaci notatek „na  gorąco”, poezję, 
prozą, wycinkami z gazet oraz zdjęciami.

W  1981 roku pod hasłem: „Samotna matka” zorgani-
zowaliśmy zbiórkę odzieży i  żywności w  celu przyjścia 
z pomocą osobą najbardziej potrzebującym. W odpowie-
dzi na  apel Wojewódzkiej Rady KGW w  Sieradzu nasze 
Koło poparło finansowo (3  tyś zł) propozycję budowy 
Sanatorium w  Rabce dla wiejskich dzieci. Sił i  czasu 
nie żałowaliśmy dla naszej wsi w  celu poprawienia jej 
wyglądu i  estetyki otoczenia. Były to  czyny społeczne: 
wiosenne, letnie i  jesienne. Objęliśmy opieką najpierw 
kluczewski park, rondo, a potem przystanki autobusowe 
i  ulice. Sadziliśmy w  donicach kwiaty, malowałyśmy 
ławki, wywoziłyśmy śmieci. […]

W  1984 roku – wiosną rozpoczęliśmy konkurs 
na  ogródki przydomowe pod hasłem: „Więcej dbałości 
o  czystość i  estetykę w  obejściu”. Konkurs był wzna-
wiany co  roku. W  celu poparcia budowy Domu Ludo-
wego (wielofunkcyjnego) w Kluczach zorganizowaliśmy 
razem ze  Strażą Pożarną loterię fantową na  miejsco-
wym stadionie, gdzie każdy mógł wygrać naczynia 
emaliowane, a  każdy los wygrywał. W  1986 włączamy 
się czynnie do  prac przy budowie Domu Ludowego 
i  gazyfikacji wsi. Zimą 1985/86  to  uroczyste wieczory 
dwa razy w  tygodniu w  Domu Kultury „Papiernik” 
w  ramach wymiany doświadczeń. Uczestniczą babcie, 
mamy, dzieci, wnuki. Szyjemy, robimy na  drutach, haf-
tujemy. Powstają „przypalane cuda”, papcie, zabawki 
ze  skrawków. Spotkania te  stały się już tradycją. Boga-
cimy program, powiększamy grono uczestników i wtedy 
wyłania się potrzeba szkolenia, doskonalenia, kursów. 
Kurs haftu ręcznego i  maszynowego poprowadziła dla 
20 osób Teresa Tomsia. Odbyły się dwa kursy kroju i szy-
cia. Co roku w okresie jesienno- zimowym odbywają się 
pokazy i  degustacje sałatek, surówek, sosów z  cyklu: 
„Warzywa i  owoce w  życiu rodzinnym”. W  grudniowe 
południa pod hasłem: „Trochę wiosny w  środku zimy” 
miałyśmy prelekcję z przeźroczami na  temat: „Przyspie-
szona uprawa warzyw”. Zapoznałyśmy się z  budową 
i  zastosowaniem osłon foliowych, tuneli stałych i  prze-
nośnych oraz ochrony roślin.

Praca społeczna KGW z Klucz- sprzątanie kluczewskiego 
parku. W środku przewodnicząca koła- Krystyna Trepka. 
(Jesień 1984 r.)

Gminny Turniej Wsi z okazji 40- lecia PRL. Zespół 
folklorystyczny KGW z Klucz- „Kluczowianki”. (8.VI.1985 r.)

Członkinie KGW z Klucz. Przewodnicząca KGW- Krystyna 
Trepka, autorka scenariuszy- Zofia Latos i kronikarka koła – 
Zofia Rzadkowska. (1993 r.) 

35 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Kluczach
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DZiAtŁowiCZ JANuSZ

Organizowałyśmy wyprawy po zakup sadzonek krze-
wów i  kwiatów. Kupowałyśmy książki z  zakresu pie-
lęgnacji roślin, hodowli zwierząt, gotowania, pieczenia, 
szycia i haftowania. Mamy ich ponad 200. Czytamy, dys-
kutujemy, odwiedzamy ośrodki doradztwa rolniczego, 
zwiedzamy wystawy, uczestniczymy w uroczystościach 
i  dożynkach. Lubimy także śpiewać, tańczyć, występo-
wać, zwiedzać, zapraszać i odwiedzać. 

Dziś [XI-1996 r.- przyp. red.] pragnę zamieścić listę 
naszych działaczek, Pań zawsze chętnych do pracy: Gut 
Janina, Hagno Maria, Gryciuk Bronisława, Januszek 
Wanda, Kamionka Teodozja, Kapuśniak Janina, Kardas 
Janina, Kita Wanda, Kłudczyńska Sabina, Kochanowicz 
Danuta, Kokoszka Maria, Kośla Henryka, Krzykawska 
Maria, Kwinta Maria, Latos Zofia, Łaksa Krystyna, Mgło-
siek Małgorzata, Mosór Zdzisława, Parcz Stanisława, Pią-
tek Kazimiera, Rutkowska Antonina, Rzadkowska Zofia, 
Sikorska Władysława, Słaboń Zofia, Supranionek Leoka-
dia, Swałdek Stanisława, Ścieżko Daniela, Tomsia Halina, 
Trepka Krystyna, Walnik Henryka, Walnik Janina, Zator-
ska Martia, ora wnuczki: Płonka Agnieszka, Rutkowska 
Bożena, Smętek Barbara i Katarzyna, Tomsia Dorota, Bigaj 
Barbara, Kwinta Renata i Beata, Latos Małgorzata.

Z  bólem pragnę wymienić koleżanki z  KGW w  Klu-
czach, które na zawsze odeszły: Janina Warmuz, Wanda 
Tomsia, Helena Swędzioł, Gut Janina, Genowefa Latos, 
Władysława Kardas, Henryka Pieszczek, Helena Mosór, 
Katarzyna Walnik, Teodozja Kamionka, Maria Karolczyk, 
Danuta Kochanowicz, Janina Mossur, Maria Adamczyk, 
Jadwiga Witkowska, Maria Krzykawska, Zofia Nowakow-
ska, Zofia Latos. Cześć Ich pamięci!”- napisała Pani Zofia.

Koło Gospodyń Wiejskich powstałe w Kluczach w 1981 
roku i  powstały w  styczniu 1982 roku zespół folklo-
rystyczny „Kluczowianki” były niejako ambasadorami 
miejscowej kultury i  obrzędów. Nie należy zapominać 
tu o roli jaką w tej dziedzinie odegrała również kluczew-
ska kapela „Jasie”. Oni wszyscy byli strażnikami klu-
czewskiej tradycji. Powstanie zespołu przy KGW w Klu-
czach łączy się z  datą 22  stycznia 1982 roku. Zespół ten 
z czasem przekształcił się w zespół obrzędowy. Najwięk-
sze doświadczenie posiadała w nim pani Janina Walnik 
i jej powierzono próby chóru, natomiast fachową opieką 
otoczył zespół pan Jerzy Mrówka. Od 1983 roku „Kluczo-
wianki” występują nie tylko na  scenie „Papiernika”, lecz 
także na regionalnych przeglądach i festiwalach. Od 1988 
roku występują jako zespół obrzędowy.

W  lutym 1988 roku „Kluczowianki” i  kapela „Jasie” 
przygotowały dla Polskiego Radia w Katowicach program, 
w którym snuła legendy o diabłach, skałach i pochodze-
niu nazwy Klucze- przeplatany piosenkami i skocznymi 

melodiami. 8  listopada 1984 roku mieliśmy przyjemność 
usłyszeć w radio głos „Kluczowianek” i „Jasiów” w audy-
cji pt. „Wędrówki muzyczne”, które przygotował redaktor 
Stanisław Jarecki. Kapela „Jasie” zaprezentowała pieśni 
regionalne, a  „Kluczowianki” spektakl „Babski Com-
ber w  Łostatki.” Co  roku brzmią głosy „Kluczowianek” 
w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do któ-
rej włączają się całymi rodzinami- kwestują, występują, 
grają i śpiewają. W 1995 roku zespół wystawił widowisko 
o nowych przygodach „W  Chałupie u Cyrnioków”, które 
opracowała pani Zofia Latos.

Przy okazji występów właśnie takich zespołów nasze 
dzieci i wnuki widzą jak dawniej sobie radzono z wyko-
nywaniem różnych zajęć, jak spędzano wolny czas, jak 
się bawiono. Dawniej nie było tyle udogodnień poma-
gających w  codziennych pracach. Zajęć nigdy nie bra-
kowało. Jak nadchodziła zima to  było wielkie darcie 
pierza. Plotło się też z  wikliny koszyki. Jesienią łuskano 
groch, fasolę i  bób. Kobiety zajmowały się rękodziełem- 
przędły wełnę i  len, robiły na  drutach. W  lato głownie 
pracowano na polu, a dzieciom kobiety robiły tzw. gajdy. 
Były to dwie żerdki drewniane- słupki wbijane w ziemię, 
a między nimi zawieszano prześcieradło i służyło to jako 
hamak, w których spały ich małe dzieci.

Cóż, czasy się zmieniły, dziś idziemy do sklepu, kupu-
jemy gotowe produkty, mało dziś robi się przetworów 
z  owoców i  warzyw, a  nie mówiąc o  swetrach, gdzie 
dawniej strzyżono najpierw owce, roztrząsano i  rozcze-
sywano wełnę, skręcano ją następnie na nitki i dopiero 
przystępowano do robienia swetrów, czy ciepłych skar-
pet. Dziś nawet owce mało kto hoduje. Dziś ludzie nie 
mają czasu. Dziś nawet przygotowania do świąt ograni-
czają się do posprzątania mieszkania i zakupów w jakimś 
dużym sklepie. Tak przez zabieganie i mało walnego czasu 
zanika nasza kultura i tradycja. Nie ma nawet czasu usiąść 
i  powspominać, a  co  dopiero przywracać te  tradycje. 
Po to są właśnie te Koła Gospodyń Wiejskich, by podtrzy-
mać dawne zwyczaje, by o nich nie zapomniano. Cieszy 
w tym wszystkim to, że coraz więcej młodych ludzi przy-
wiązuje do tego wagę. Stara się kultywować owe tradycje 
i zwyczaje swych dziadków, a pokazy i inscenizacje histo-
ryczne coraz częściej stają się atrakcjami turystycznymi.

Pierwsze koło gospodyń pod nazwą „Towarzystwo 
Gospodyń” powstało w 1866 roku w Piasecznie k/Gniewa 
na  Pomorzu, a  pierwsze o  nazwie KGW, nazwie która 
obowiązuje do dziś, założyła Filipina Płaskowicka w Jani-
sławicach w woj. łódzkim w 1877 roku.

Opracował: Janusz Dziatłowicz.
Źródła: Wspomnienia Krystyny Trepki. Kronika KGW 

w Kluczach. Echo Klucz- XII.1993. Echo Klucz- XI.1996.
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Być potrzeBnym
ludziom…

bolESŁAw huRAS

Kapela ludowa „Jasie” z Klucz gra i śpiewa już od ponad 
22  lat- pisał w  1998 roku Pan Bolesław Huras w  swym 
artykule pod tym właśnie tytułem. A  wszystko zaczęło 
się jesienią 1975 roku. Jan Czerwiński, pracownik war-
sztatu mechanicznego w  Kluczewskich Zakładach 
Papierniczych ujawnił nagranie magnetofonowe włas-
nej twórczości śpiewaczej według tekstów Janiny Wal-
nik. Wysłuchał tego instruktor muzyki Jerzy Mrówka, 
a efektem ich wspólnej rozmowy był pomysł zorganizo-
wania kapeli ludowej.

udany początek.
W  pierwszy skład kapeli „przyjęto” Felicję Janus 

(skrzypce), Wincentego Zuba (bęben) i  Mieczysława 
Aleksandrowicza (akordeon). Nieco później dołączyła 
solistka- Janina Walnik, która znana była z  tego, że  już 
od wielu lat ubarwiała swoimi przyśpiewkami okoliczne 
wesela. Gdy grupa ta został uzupełniona przez Kazimie-
rza Golę (trąbka) i Tadeusza Jaworskiego (klarnet), można 
było rozpocząć próby. Imiona solistów- Janiny Walnik 
i Jana Czerwińskiego były „natchnieniem” dla mieszkań-

Kapela „Jasie” w swym pierwszym składzie: Janina Walnik 
(solistka), Felicja Janus (skrzypce). Panowie od lewej: 
Franciszek Baran (klarnet), Jan Czerwiński (solista), 
Mieczysław Aleksandrowicz (akordeon), Wincenty Zub 
(bęben). 1977 r.   Foto: M. Aleksandrowicz.

Kapela „Jasie” obok Domu Kultury w Kluczach: Piątek 
Stefan, Muzyk Jan, Walnik Janina, Mrówka Jerzy, 
Sierka Leopold, Dąbek Tadeusz, Kardas Marian. (2001 r.)  
foto: M. Kardas.

ców Klucz, aby nazwać swoją kapelę- „Jasie”. Pierwszy 
publiczny występ kapeli w  marcu 1976 roku cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem.

„Jasie” są najlepsze.
Pierwsze znaczące wyróżnienie otrzymali już w  maju 

1976 roku na  przeglądzie zespołów folklorystycznych 
w Bytomiu, a później dosłownie „posypały się” dyplomy, 
wyróżnienia i  nagrody na  różnego rodzaju występach, 
konkursach i  przeglądach. Zawsze jest obecna na  woje-
wódzkim przeglądzie „Wiosenne wici” i  jest tu  najlep-
sza w  swej kategorii. Ale największe osiągniecie kapeli 
to  trzy III miejsca na  ogólnopolskim festiwalu w  Kazi-
mierzu n.  Wisłą. „Jasie” od  początku swej działalności 
są  kulturalną wizytówką Klucz i  gminy Klucze. Są  też 
wizytówką Zagłębia i województwa katowickiego, bo już 
wielokrotnie reprezentowały je  na  przeglądach regio-
nalnych i  ogólnopolskich, a  dobry poziom artystyczny 
kapeli to  efekt doświadczenia wokalnego i  muzycznego 
jej członków oraz systematycznej i  starannej pracy. Kie-
rownik kapeli- Jerzy Mrówka, który jest instruktorem 
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gminy Klucze. Umila akademie i  ważniejsze spotkania, 
szczególnie te  ofiarowywane ludziom starszym i  samot-
nym, np. spotkania opłatkowe. Jest obecna na  impre-
zach charytatywnych, odwiedza domy pomocy spo-
łecznej i  zakłady opiekuńcze w  Olkuszu i  Hutkach, 
a  kiedyś nawet w  Sosnowcu. „Jasie” znane są  w  okolicz-
nych przedszkolach i szkołach, a w ostatnich latach coraz 
częściej, niestety, uczestniczą w  uroczystościach pogrze-
bowych swoich kolegów z  zespołu… W  kościele wtedy 
grają i  śpiewają pieśni religijne, a  nad grobem zmarłego 
– krakowiaka.

było muzykantów wielu.
W aktualnym składzie kapeli śpiewają: Janina Walnik, 

Helena Smentek i  Leopold Sierka. Grają zaś: Jan Klich 
(pierwsze skrzypce), Tadeusz Dąbek (drugie skrzypce), 
Henryk Guzik (klarnet), Stefan Piątek (trąbka) i  Andrzej 
Sadurski (kontrabas). Niekiedy skład ten uzupełnia sam 
Kierownik- grając na  akordeonie. Oprócz wymienio-
nych już wokalistów i instrumentalistów w kapeli „Jasie” 
występowali także: Urszula Walnik, Leokadia Stęplow-
ska, Apoloniusz Sierka, Franciszek Baran, Jan Koniecz-
niak, Edward Kuśmierczyk, Władysław Wesołowski, 
Robert Karoń, Aleksander Mosur i Jan Jakubowski.

Jaka przyszłość.
Najmłodsi w kapeli są A. Sadurski i L. Sierka. Pozostali 

to  emeryci, którzy chcą grać jeszcze długo, jednak gdy 
kiedyś odejdą, trudno będzie znaleźć godnych następ-
ców, bo kto z młodych- jak powiedział Jerzy Mrówka- 
zechce dziś uczyć się gry na  trąbce, skrzypcach czy 
klarnecie?

Nie zagrożony wydaje się być natomiast finansowy 
patronat, pełniony od  1994 roku przez GOKSTiR… 
I  dobrze bo  kapela „Jasie” jest nieprzeciętnym zjawi-
skiem kultury ludowej, dlatego zawsze powinny zna-
leźć pieniądze na  jej działalność. Ale trzeba tez znaleźć 
dwóch dodatkowych muzykantów- drugiego skrzypka 
i klarnecistę.

Bolesław Huras
„Niedziela Sosnowiecka” nr. 3/1998 r.

Dziś mija 40 lat od powstania kapeli „Jasie”, która przez 
swe 35 lat działalności rozsławiała Gminę Klucze na róż-
nego rodzaju przeglądach folklorystycznych, przy okazji 
występów na  różnych innych uroczystościach. Nieba-
wem szerzej postaramy się opisać działalność kapeli, któ-
rej grane melodie dźwięczą niektórym w uszach do dziś.

Redakcja.

muzycznym ds. folkloru powiedział, że „jego” muzykanci 
i  soliści są  mistrzami w  swoim fach, bo  całe swoje arty-
styczne życie spędzili na weselach… Dlatego przyjemnej 
pracy towarzyszą duże sukcesy.

Dla kogo grają i  śpiewają ?
Obok wspomnianych już konkursów i  przeglądów, 

kapela służyła i  służy przede wszystkim mieszkańcom 

Podziękowanie dla kapeli „Jasie” za udział w festiwalu 
„Jasielskie okółki”(1977 r.)

Zaproszenie do Tarnowa na „Folkloriadę”. (1977 r.)
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65 lat gMiNy  
klUcZE
– cz. III

JANuSZ DZiAtŁowiCZ

Fabryka Celulozy i Papieru 
im. Jarosława Dąbrowskiego.

Po  zakończeniu działań wojennych kierownictwo 
Fabryki Papieru w  Kluczach opierając się na  wykwali-
fikowanej załodze, która nawet przez lata okupacji nie 
zawiodła, przystąpiło do uruchomienia zakładu pod kie-
rownictwem inż. Jerzego Jabłońskiego, inż. Czesława 
Świeczkowskiego i  inż. Jerzego Pojdy. 

Dekretemz  3  stycznia 1946 roku o  „Upaństwowieniu 
gospodarki kraju” Fabryka Papieru W  Kluczach stała 
się zakładem państwowym. Przyjęła 3-  letni plan odbu-
dowy, modernizacji i rozbudowy zakładu. W ramach tego 
projektu wybudowano „spirytusownię”, stację wyparek, 
nowy wysokoprężny kocioł parowy, turbinę parowa, 
dobudowano cztery warniki, zabudowano zasobniki 
pary systemu „Ruths,a”, oraz rozbudowano oddział 
zeszytowi i  celulozy. Było to  możliwe dzięki wielkiemu 
wysiłkowi ludzi pracy zarówno Klucz, jak i  okolicznych 
miejscowości. To  był wówczas jedyny, tak duży zakład 
pracy w  nowo powstałej Gminie Klucze. Do  niedawna 
ubodzy rolnicy, uprawiający swe liche, piaszczyste pola, 
stawali się chłopo- robotnikami. Efektem ich ciężkiej 
pracy, ogromnego zaangażowania i wiary w lepszą, nad-
chodzącą przyszłość, była- postępująca z  każdym rokiem 
widoczna, szybka rozbudowa okolicznych miejscowości: 
Klucz, Chechła, Rodak, Golczowic, Kwaśniowa, Ryczówka 
i  innych, z których to miejscowości rekrutowała się załoga 
fabryki.(…)

1950 roku gospodarka kraju weszła w realizację planu 
6-  letniego (1950- 55). Gdy w  1945 roku fabryka zatrud-
niała 750 pracowników, to  w  1950 roku już 1680 (1560- 
fizycznych i  119- umysłowych). Systematycznie rozbu-
dowując fabrykę, zwiększano zatrudnienie, by  w  1955 
roku pracowało w niej 1755 osób (1566 / 189). Co się działo 
„na fabryce” złego czy dobrego, było tematem wszystkich 
ówczesnych dyskusji. Tymi sprawami „żyli” zarówno pra-
cownicy, jak i  ich rodziny- mieszkańcy Gminy Klucze.

„Mimo wielu trudności, w  tym pożaru turbinowni 
w  dniu 11  lipca 1950 roku, a  następnie jeszcze w  tym 
samym roku dwóch dotkliwych awarii turbin, uszko-

Fabryka Papieru (1944 r.)

Dyrekcja i Rada Zakładowa FCiP (1956 r.) Stoją od lewej: 
Pacia Tadeusz, Kapuściński Marian, Sierka Stanisław, 
inż. Moskwiński Jerzy, Kiwior Józef, inż. Pojda Jerzy, 
Dziura Zenon, Niewiara Henryk

Członkowie koła ZWM- Klucze, udają się na pochód 
1 Maja do Olkusza. (1948 r.)

dzenia warnika i  spowodowanego tym długiego postoju, 
zakład wybrnął z  tych perturbacji i  osiągnął nigdy nie 
notowaną w swej historii wydajność. Usamodzielniona 
jako oddzielne przedsiębiorstwo od  18  lipca 1951 roku 
egzystuje pod nazwą: Fabryka Celulozy i Papieru im. Jaro-
sława Dąbrowskiego w Kluczach, wydatkowała na inwe-
stycje w okresie planów 3- i 6-  letniego ok. 150 mln zł.”

Jednak dla załogi, po promiennym świcie nie nastąpił jasny 
dzień. Metody władania stalinowskiego dotarły niestety 
również do naszego zakładu. Przychodzili odgórnie przy-
syłani dyrektorzy, żadni fachowcy, ludzie zazwyczaj tępi 
i zarozumiali, którzy po dyrektorsku rządzili się w fabryce. 
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w  Kluczach założył 12  kół w  okolicznych wsiach, a  mia-
nowicie: w  Bydlinie, Krzywopłotach, Kwaśniowie, Kol-
barku, Cieślinie, Golczowicach i innych. Podobnie postą-
pili ZMP- owcy z Wolbromia zakładając koła w gminach 
Dłużec i  Jangrot, a  ich śladem podążył również aktyw 
Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych.

Bardzo ważną i  pożyteczną akcją ZMP w  latach 1949- 
51  było wysyłanie młodzieży robotniczo- chłopskiej 
na  dwuletnie studia przygotowawcze na  wyższe uczel-
nie. Z  powiatu olkuskiego wytypowano 40  osób wśród 
których trzy pochodziły z Klucz. Związek kładł również 
duży nacisk na upowszechnienie wiedzy rolniczej wśród 
młodzieży. Największe zainteresowanie w  owym czasie 
wykazywała młodzież z Chechła, Rodak, Woli Libertow-
skiej i  Kapieli Wielkich, gdzie na  kursach uczestniczyło 
po ok. 70 osób. Natomiast w 4 spółdzielniach produkcyj-
nych: Kluczach, Minodze, Szycach i  Woli Libertowskiej 
zorganizowano dwuletnie szkolenie z  zakresu zootech-
niki i agrotechniki, które prowadzili pracownicy Powia-
towego Zarządu Rolnictwa i  Państwowego Ośrodka 
Maszynowego w Trzyciążu.

Koła ZMP były także propagatorem kultury fizycznej. 
Powstawały wtedy pierwsze Ludowe Zespoły Sportowe 
(LZS) na  terenie powiatu olkuskiego, co  łączyło się rów-
nież z  działalnością Spółdzielni Wiejskiej „Samopomoc 
Chłopska”. Od 1949 roku LZS znalazł się pod patronatem 
Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, a od 1954 roku 
rozpoczęło działalność zrzeszenie pod nazwą „Ludowe 
Zespoły Sportowe” jako samodzielna organizacja spor-
towa. Starała się realizować hasło: „Boisko na  każdej 
wsi”. W działalności tej wyróżniały się koła LZS z Zarze-
czu, Starczynowie, Bydlinie, Pomorzanach, Kwaśniowie, 
Ryczówku i  wielu innych miejscowościach. W  latach 
1950-1957 w  Kluczach istniał klub piłkarski pod nazwą 
„KS  Unia Klucze”, założony w  1937 roku, który od  1958 
roku zmienił nazwę na  Zakładowy Klub Sortowy- 
Przemsza.

Najwyższy wzrost liczebny organizacji ZMP w  zakła-
dach pracy nastąpił w  1953 roku. W  owym czasie 
w  Fabryce Celulozy i  Papieru w  Kluczach zakładowe 
koło ZMP liczyło 340 członków. Przewodniczącymi 
zarządu zakładowego byli: Kazimierz Curyło, Władysław 
Majcherkiewicz, Andrzej Bulwa, a  w  gronie czołowego 
aktywu znaleźli się m.in.: Bonifacy Binkiewicz, Stanisław 
Latos, Adam Piątek, Stanisław Kwinta, Zygmunt Trepka, 
Zofia Walnik, Marian Kubański i wielu innych.”

Powstanie ZMP miało również wpływ na  organizację 
Związku Harcerstwa Polskiego. W  1951 roku wprowa-
dzono nowe prawo i  przyrzeczenie harcerskie jedno-
cześnie określono harcerstwo jako socjalistyczną orga-

Wielu dobrych fachowców, długoletnich pracowników 
zakładu musiało w tym czasie odejść, iść na  tułaczkę, aby 
żyć, gdyż ludzi oceniano wówczas nie na podstawie pracy 
czy fachowości, ale za  tzw „postawę”. Cierpieli na  tym 
ludzie, cierpiała na tym produkcja. Wojowniczość dyrektor-
ska nie mogła jakoś trafić do serc robotniczych. Brak facho-
wości u  licznych- niestety- pupilków dyrektorskich, którzy 
skrzętnie obsiedli opróżnione stanowiska- nie przyczyniał 
się też do wzrostu produkcji. Ludzie pracowali bez zapału, 
bez serca, dbając tylko o to, aby utrzymać „linię”, aby mieć 
„czystą ankietę”.

Nadszedł wreszcie październik. Wyzwolił nas z  pęt 
zakłamania i  nieufności. Robotnik stał się prawdziwym 
gospodarzem zakładu. Nie gładkie słowa, ale praca i czyny 
decydują o  jego płacy i  stanowisku. Pracuje obecnie lepiej 
i wydajniej. Swobodnie i z pogodna twarzą. W starą robot-
niczą załogę kluczewską wstąpił nowy duch.

Spółdzielnia rolnicza.
Warto również przypomnieć, że początek lat 50- tych 

był również trudny w  ówczesnym rolnictwie. Do  planu 
6-  letniego wprowadzono nierealnie wysoki plan skupu 
produktów rolnych, co  w  efekcie spowodowało spodek 
produkcji rolnej. W  lipcu 1951 roku wprowadzono nad-
zwyczajne środki zapobiegawcze w  postaci obowiąz-
kowego skupu zbóż, w  październiku skup ziemniaków. 
W  lutym 1952 roku trzody chlewnej, a  w  maju mleka. 
Były to  środki radykalne i  godzące w  byt rolnika. Pre-
ferowano wtedy zakładanie rolniczych spółdzielni pro-
dukcyjnych przynoszących większą wydajność. I takowa 
powstała w Kluczach w 1948 roku. Z chwilą utworzenia 
Gminy Klucze owa spółdzielnia rolnicza nosiła miano 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, a  jej pierw-
szym prezesem był Stanisław Leśniak.

Związek Młodzieży Polskiej.
„Pod koniec Lipca 1948 roku powstał Zarząd Powiatowy 

Związku Młodzieży Polskiej (ZMP) w Olkuszu. W wyniku 
akcji połączenia dotychczas istniejących organizacji mło-
dzieżowych (ZWM, OMTUR, Wici) na  naszym terenie, 
utworzono 35 kół ZMP w powiecie olkuskim. Jako pierw-
sze powstało koło w  Kluczach, a  następnie w  Wodącej, 
Bogucinie, Wolbromiu i  Olkuszu. W  miarę umacniania 
się i coraz aktywniejszego działania Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, powstał sprzyjający klimat do powsta-
wania kół ZMP w  zakładach pracy. Od  1949 roku owe 
zakładowe koła ZMP coraz aktywniej zaczęły angażo-
wać się w zakładanie kół na wsiach. Do akcji tej masowo 
włączali się młodzi nauczyciele ze szkół podstawowych. 
W  styczniu i  lutym 1949 roku aktyw ZMP z  Papierni 

JANuSZ DZiAtŁowiCZ
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nizację dziecięcą. ZMP działało do 11 stycznia 1957 roku, 
gdzie na  V  plenum ZG  ZMP dokonano formalnego roz-
wiązania organizacji. Była to  już tylko formalność, gdyż 
już kilka dni wcześniej (3.01) ówczesne władze „urucho-
miły” nową- centralną” organizację młodzieżową: Zwią-
zek Młodzieży Socjalistycznej.

„Pod dębem”.
Była to  gromadzka świetlica w  Kluczach. Mieściła się 

w  pałacyku Borysa i  Elfie Dietel, później mieścił się tam 
bank spółdzielczy, a  nawet izba porodowa- dziś Bank 
PKO-SA. Tam w  niedalekiej odległości od  budynku rósł 
olbrzymi dąb, którego obwód sięgał kilku metrów- stąd 
nazwa. Podobno miał 500 lat- tak wtedy mówiono 
i  trzeba było czterech dorosłych osób by  go  objąć- opo-
wiadał kiedyś Stanisław Walicki- pracujący jako ogrod-
nik dworski. Była to wtedy jedyna świetlica w Kluczach, 
gdzie toczyło się życie kulturalne. Kierownikiem była 
Janina Kluczewska. Tam to  ćwiczył swe tańce przed 
występami młodzieżowy zespół taneczny, któremu 
na akordeonie przygrywał niespełna 18 letni wtedy, spo-
łeczny instruktor muzyczny, pan Jerzy Mrówka. A było 
to w latach 1951- 55. W ciągu tygodnia przychodziło tam 
wiele dzieci i  młodzieży ucząc się tańczyć. Były to  prze-
ważnie tance ludowe. W  soboty zaś organizowano tam 
potańcówki. Zespół taneczny występował w owym cza-
sie w świetlicach sąsiednich wsi dowożony samochodem 
ciężarowym, użyczanym przez stacjonującą w  Kluczach 
(za  stawem „Czerwonym”), na  skraju Pustyni Błędow-
skiej, jednostkę wojskową- Poligon Klucze.

Kościół.
Lata 50- te  to  trudny okres w życiu kościoła w Polsce. 

Gdy została utworzona Gmina Klucze, to parafia Klucze 
istniała dopiero 12  lat. W  1938 roku została erygowana 
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Nieustającej 
Pomocy, a  pierwszym jej proboszczem został ks. Stefan 
Misterek. Po wojnie, we wrześniu 1949 roku, w wyniku 
nacisków ówczesnych władz, z probostwa ustępuje ks. St. 
Misterek. Proboszczem zostaje ks. Zbigniew Piotrowski. 
Już 22  marca 1950 roku ma  miejsce w  Kluczach wielka 
uroczystość religijna- wprowadzenie do  kościoła kopii 
Cudownego Obrazu Najświętszej Marii Panny Nieustającej 
Pomocy, która to uroczystość zgromadziła tłumy wiernych, 
tak niechętnie widziane przez ówczesny aparat partyjny. 
W nowy rok (1 stycznia) 1952 roku swoją mszę prymicyjną 
odprawia w kluczewskim kościele, pochodzący z Klucz – 
Walerian Wojarski, który tydzień wcześniej, w Katedrze 
Wrocławskiej, otrzymał święcenia kapłańskie od kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. W  1953 roku umiera zało-

życiel chóru kościelnego przy parafii Klucze, założyciel 
fabrycznej orkiestry dętej- Leon Polaczek. Dzięki pomocy 
i ofiarności mieszkańców Klucz udało się też wybudować 
plebanię, którą 16  października 1955 roku poświęcił ks. 
Infułat Zygmunt Pilch, a dwa lata później parafię wizyto-
wał ks. bp. Czesław Kaczmarek. On to w 1958 roku konse-
kruje kościelne dwa dzwony: pod wezwaniem Najświęt-
szej Marii Panny i drugi p.w. Św. Józefa.

Służba zdrowia.
Po wojnie misją organizacji służby zdrowia w Kluczach 

zajął się dr  Stanisław Kochmański. Przybył do  Klucz 
w  marcu 1936 roku jako lekarz domowy Ubezpieczalni 
Społecznej. Pracował początkowo jako lekarz ambulato-
rium przy Fabryce Celulozy i Papieru (FCiP). Pełnił funk-
cję lekarza zakładowego, prowadził szczepienia ochronne 
i  współpracował z  komórką BHP w  zakładzie. To  dzięki 
jego staraniom powstał w  1958 roku- nowoczesny, jak 
na owe czasy- ośrodek zdrowia na „Papierni”, przychodnia 

Zespół taneczny świetlicy „Pod Dębem”. I rząd od dołu 
od lewej: Leon Warmuz, Marian Rusik, Władysław Walnik, 
Jerzy Walnik. II rząd od lewej: Krystyna Michnicka, Halina 
Polan, Zofia Piłka, Lucyna Ściążko, Janina Kluczewska, ?, ?.  
III rząd: Józef Kocjan, Władysław Zatorski, Maria Filarska, 
Henryka Walnik,  Celina Mosur, Krystyna Mosur.

Dąb rosnący obok kluczewskiej świetlicy.

65 lat Gminy Klucze
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Kiciarski. Do  pomocy w  sierpniu 1954 roku przyszedł 
do  Klucz drugi lekarz – Jerzy Molenda, który z  kolei 
obsługiwał izbę chorych i punkt opatrunkowy przy FCiP.

W  1953 r.  decyzją Ministerstwa Zdrowia Jan Dobro-
wolski został kierownikiem apteki w  Kluczach, którą 
sam uruchomił w  budynku dawnej willi „Wanda” przy 
Fabryki Papieru. Była to jedyna apteka w gminie Klucze- 
Apteka Społeczna nr  165. W  książce personelu facho-
wego, którą posiadała już wtedy każda apteka, widnieje 
jego wpis pod datą 16 kwietnia 1953r.

Gazeta.
Na  początku lat pięćdziesiątych mieliśmy już pierw-

szą kluczewską gazetę. Było to  „Echo Kluczewskiem 
Papierni”. Pierwszy jej numer ukazał się 1  maja 1954 
r.  i  jak zaznaczono pod nagłówkiem, był to  organ Komi-
tetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej, Rady Zakładowej, Zarządu Zakładowego Związku 
Młodzieży Polskiej działających w  Fabryki Celulozy 
i  Papieru w  Kluczach. Jej pierwszym redaktorem był 
Remigiusz Polak. Zespół redakcyjny podzielono na kilka 
działów: partyjny, wynalazczości, produkcyjny, życie 
zakładu, współzawodnictwo pracy, dyscyplina pracy, rol-
nictwo, dział młodzieżowy, metod pracy, oraz humoru 
i satyry. Od numeru 18 zmieniono gazetce tytuł na „Nasza 
Praca”. Zmiana ta  nie była dobrze przyjęta przez załogę 
i od numeru 27 powrócono do nazwy pierwotnej. Gazetka 
jako organ musiała eksponować życie polityczne, związ-
kowe i codzienne zarówno zakładu jak i problemy jej pra-
cowników. Po  przemianach październikowych redakto-
rem został Andrzej Weber, a sekretarzem redakcji Alfred 
Świercz (XII.1957r). Gazetka przestała być już „organem” 
i zmieniła nieco swój charakter.

Gromady
Kolejna reforma administracyjna likwiduje Gminy, 

zastępując je  Gromadami, zamykając 90-cio letni okras 
istnienia gmin zbiorowych w powiecie olkuskim (1864 – 
1954). O utworzeniu w 1954 roku gromad Chechło, Jaro-
szowiec i Klucze pisaliśmy w poprzednim numerze.

Gmina Rabsztyn (od 1973 gmina Olkusz) – dawna gmina 
wiejska istniała do 1954 roku. Siedzibą władz gminy był 
Rabsztyn. W okresie międzywojennym gmina Rabsztyn 
należała do powiatu olkuskiego w woj. kieleckim. W 1939, 
w  następstwie okupacji jej główna część (Bogucin, Gol-
czowice, Gorenice, Olewin, Osiek, Pomorzany, Rabsztyn, 
Sieniczno, Skalskie, Wiśliczka i Zimnodół) wcielona do III 
Rzeszy (część znalazła się w GG). 24 maja 1941 zniesiona 
i przekształcona w gminę Ilkenau-Land (Olkusz). Po woj-
nie przywrócona. Przez bardzo krótki czas zachowała 

Stanisław Leśniak

Ks. Walerian Wojarski. 
(1923- 2008)

Dr Jerzy Molenda.
(1934- 1997)

Ks. Zbigniew Piotrowski.
(1917- 1988) 

Dr Stanisław Kochmański.
(1889- 1985)

Jan Dobrowolski.
(1908- 1983)

przyzakładowa z  Izbą Chorych (w  1953 roku) i  wreszcie 
Izba Porodowa w  Kluczach (w  1959 roku), gdzie kierow-
niczką została pani Antonina Wieczorek- jako położna, 
pracująca już od 33 lat w zawodzie. Od 1951 roku organi-
zacją poradni dentystycznej zajmował się dr  Zbigniew 
Siniarski. W  tworzeniu tej poradni pomagał mu  wtedy 
kierownik Powiatowej Opieki Zdrowotnej- dr  Marian 



15

przynależność administracyjną sprzed wojny, lecz już 
18  sierpnia 1945 roku została wraz z  całym powiatem 
olkuskim przyłączona do  woj. krakowskiego. 1  stycznia 
1950 roku część obszaru gminy Rabsztyn weszła w skład 
nowych gmin: Klucze (Bogucin Duży, Golczowice) i Prze-
ginia. Według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku gmina skła-
dała się z 14 gromad: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Gore-
nice, Kosmołów, Olewin, Osiek, Podlesie, Pomorzany, 
Rabsztyn, Sieniczno, Skalskie, Zawada, Zederman i Zim-
nodół. Jednostka została zniesiona 29 września 1954 roku 
wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. 
Po  reaktywowaniu gmin z  dniem 1  stycznia 1973 roku 
gminy Rabsztyn nie przywrócono.

Gromadę Bydlin z siedzibą GRN w Bydlinie utworzono 
– jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski – w powie-
cie olkuskim w  woj. krakowskim, na  mocy uchwały 
nr 28/IV/54 WRN w Krakowie z dnia 6 października 1954. 
W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gro-
mad Bydlin, Załęże i  Krzywopłoty ze  zniesionej gminy 
Dłużec w tymże powiecie. Dla gromady ustalono 15 człon-
ków gromadzkiej rady narodowej. Gromadę zniesiono 
31 grudnia 1961 a  jej obszar włączono do gromad Dłużec 
(wieś Załęże) i Jaroszowiec (wsie Bydlin i Krzywopłoty).

Gromadę Kwaśniów Górny z siedzibą GRN w Kwaśnio-
wie Górnym utworzono – na  mocy tej samej uchwały. 
W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gro-
mad Kwaśniów Górny, Kwaśniów Dolny i Cieślin ze znie-
sionej gminy Klucze. Dla gromady ustalono 16 członków 
gromadzkiej rady narodowej. Gmina Ryczówek – dawna 
gmina wiejska istniejąca w  XIX wieku w  guberni kiele-
ckiej. Siedzibą władz gminy był Ryczówek. Za Królestwa 
Polskiego gmina Ryczówek należała do  powiatu olku-
skiego w  guberni kieleckiej (utworzonej w  1867). Brak 
informacji o  dacie zniesienia gminy, lecz w  wykazie 
z 1877 i 1886 roku jednostka już nie występuje, a Ryczó-
wek wchodzi w skład gminy Ogrodzieniec, a później Gro-
mady Rodaki. 

Gromada Rodaki z  siedzibą GRN w Rodakach obejmo-
wała swym obszarem dotychczasowe gromady Ryczó-
wek i  Rodaki ze  zniesionej gminy Ogrodzieniec. Dla 
gromady ustalono 17  członków gromadzkiej rady naro-
dowej. Po  zmniejszeniu liczby gromad 31  grudnia 1961, 
gromady Kwaśniów Górny i Rodaki zniesiono, a jej obszar 
włączono do  gromady Klucze. Powstały wówczas dwie 
gromady: Jaroszowiec (Bogucin Duży, Bydlin, Cieślin, 
Golczowice, Jaroszowiec, Kolbark, Krzywopłoty) i  Klu-
cze (Chechło, Kluc ze, Kwaśniów Górny i Dolny, Rodaki, 
Ryczówek). 

Przez 18  lat funkcjonowały Gromadzkie Rady Naro-
dowe, gdy w  końcu 1972 r.  podjęto kolejną decyzję 

Uchwała W.R.N. w Krakowie o utworzeniu Gminy Klucze 
od 1.01.1973 r.

Gazeta zakładowa- zmiana nazwy

o  ponownej reformie administracyjnej i  powrócono 
do  Gmin- jako podstawowej jednostki administracyjnej. 
Od  1  styczna 1973 roku utworzono ponownie Gminę 
Klucze, w  skład której weszło 15  sołectw: Bogucic Duży, 
Bydlin, Chechło, Cieślin, Golczowice, Hucisko (daw-
niej Hucisko Kwaśniowskie), Jaroszowiec, Klucze, Kol-
bark, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Krzywopłoty, 
Rodaki, Ryczówek i Zalesie Golczowskie.

Opracował: Dziatłowicz Janusz.

Źródła: Przeszłość, teraźniejszość i  przyszłość wsi 
olkuskiej- Barbara Gościniewicz. 200 lat powiatu olku-
skiego- Jerzy Nagawiecki; Marcin Sepiał Gminy wiej-
skie zbiorowe powiatu olkuskiego- A.P. Katowice. Dzieje 
ustrojowe w Królestwie Polskim- A.P. w Katowice. Histo-
ria administracji gminy Bolesław- A.P. w Katowice. 60 lat 
rozwoju FCiP w Kluczach 1897- 1957.- A. Weber.

65 lat Gminy Klucze
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DZiAtŁowiCZ JANuSZ

niech żyje 
pokój!
20  kwietnia 1949 roku w  Paryżu rozpoczął się Świa-
towy Kongres Obrońców Pokoju. Kongres w Paryżu był 
drugim po  zorganizowanym rok wcześniej (25.08.1948) 
we  Wrocławiu Międzynarodowym Kongresie Intelek-
tualistów w  Obronie Pokoju, gdzie powołano do  życia 
Ruch Obrońców Pokoju. Ruch tan faktycznie był pod-
porządkowany ówczesnemu Związkowi Radzieckiemu. 
Organizował akcje przeciwko „antypokojowej polityce 
USA” i  walczył o  zakaz używania broni jądrowej. Ruch 
Obrońców Pokoju zrzeszał ponad 100 państw, w  tym 
także Polskę. II kongres ruchu odbył się 16 listopada 1950 
r.  w  Warszawie, gdzie została utworzona została Świa-
towa Rada Pokoju. Końcowym dokumentem kongresu 
stał się manifest delegatów do  narodów. Manifest Pol-

skiego Komitetu Obrońców Pokoju w swym końcowym 
fragmencie apeluje:
POLACY, POLKI, MĘŻCZYŹNI, KOBIETY, MŁODZIEŻY!  
Wzywamy Was do stwierdzenia podpisem Waszej soli-
darności ze sztokholmską uchwałą Światowego Komitetu 
Obrońców Pokoju! […] Domagamy się bezwarunkowego 
zakazu broni atomowej, jako oręża napaści wojennej 
i  masowej zagłady, oraz ustanowienia ścisłej kontroli 
międzynarodowej nad wykonaniem tej uchwały. […] 
Niech żyje pokój! Niech żyją i zwyciężają obrońcy pokoju 
na całym świecie! Niech żyje i krzepnie, niech zwycięża 
polski ogólnonarodowy front walki o pokój.
Idea ruchu pokojowego sama w  sobie słuszna, a  nawet 
bardzo aktualna i  w  obecnych czasach, była w  owym 
czasie orężem politycznym. Ruch ten zainicjował zbiera-
nie podpisów na całym świecie pod apelem o pokój- tzw. 
„apelem sztokholskim”.  Ale, dlaczego o  tym wspomi-
nam. Co  mieszkańcy Chechła, Golczowic, Jaroszowca, 
Klucz czy Kolbarku mieli z  tym wspólnego? Ano mieli. 
Tak samo, jak ówczesna cała Polska. Bo ta doniosła- dziś 
historyczna, wielka idea, miała wpływ na  życie i  pracę 
ludzi, również na wsiach nowo utworzonej w 1950 roku 

Okolicznościowe wydawnictwa redagowane przez PKOP. 
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niech żyje pokój!

Gminy Klucze. Na  strychu starego 
domu, zostały odnalezione, pożół-
kłe kartki maszynopisu, oraz ręko-
pisy protokołów z zebrań Gminnego 
Komitetu Obrońców Pokoju w Klu-
czach, oraz gromadzkich komitetów 
z innych wsi, z 1951 roku. Dziś może 
to  i  mało interesujące epizody, ale 
to  też cząstka naszej historii. Jak 
wynika ze sprawozdania z przepro-
wadzonej akcji Plebiscytu Pokoju 
w  Gromadzie Klucze odbytej 
w  dniu 20  maja 1951 roku, odbyły 
się trzy seminaria dla agitatorów 
w  dniach 15, 17, 19  maja, gdzie 
udział wzięło 32  osoby. Przewod-
niczył tej akcji kolektyw w  liczbie 
7  osób. Kolektyw ten wytypował 
grono 9 osób prelegentów, którzy uczestniczyli w zebra-
niach gromadzkich. Wyznaczono w  Kluczach dwa 
„Punkty Plebiscytu Pokoju”: w  świetlicy szkoły podsta-
wowej i świetlicy Związku Samopomocy Chłopskiej przy 
Gminnej Spółdzielni. Uprawnionych było do  oddania 
swego podpisu pod rezolucją 659 osób, w większości były 
to kobiety (476) i mężczyźni (173). W  dniu 26  maja 1951 
roku odbyło się podsumowanie całej akcji, gdzie wyróż-
niono 20  wyróżniających się agitatorów w  gminie Klu-
cze. Były to osoby powszechnie znane, aktywne w środo-
wisku swoich wsi. Pochodzili ze środowiska robotniczego 
i  chłopskiego, większość należała do  Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej (9  osób), Związku Młodzieży Pol-
skiej (2), Ligi Kobiet (1), jak również byli w  tym gronie 
i  bezpartyjni (8). W  jednym z  protokołów podpisanego 
przez kierownika Szkoły Podstawowej w Kluczach pana 
Królickiego Michała i panią Wandę Lebidę czytamy:

„Dnia 16  maja 1951 roku, w  przeddzień Narodowego 
Plebiscytu Pokoju odbyła się w  naszej szkole akademia. 
[Szk. Podst. w Kluczach- przyp. red.] Akademię rozpoczęto 
hymnem narodowym, później przemówił p.  Kierownik 
podkreślając znaczenie Plebiscytu Pokoju, który wykaże 
wolę narodów pragnących pokoju. Referat wygłosiła 
uczennica klasy VII, a po referacie deklamowano wiersze 
o  pokoju i  śpiewano pieśni. Na  zakończenie odśpiewano 
hymn młodzieży. W  tym dniu uczniowie złożyli swoje 
podpisy na kartach Narodowego Plebiscytu Pokoju i zło-
żono je w Szkolnym Komitecie Obrońców Pokoju. Naro-
dowy plebiscyt Pokoju podpisało 105 uczniów z  klas 
VI i VII.” Na zebraniu Gromadzkiego Komitetu Obrońców 
Pokoju w  Kluczach ustalono godziny dyżurów w  świet-
licy „Pod Dębem” i w szkole podstawowej, gdzie dyżuro-

Legitymacja PKOP zachowana  
przez mieszkańca Klucz

wali agitatorzy i  prelegenci w  trzy 
osobowych zespołach w godzinach 
od 7.00- 13.00 i od 13.00- 19.00. Rów-
nież taki punk istniał w  GS  Klu-
cze, Osadzie „Papiernia”, w  Szkole 
Przemysłu Papierniczego, a  nawet 
w  biurze JPZB – firmie budow-
lanej na  terenie fabryki papieru, 
gdzie swój głos oddało 128 osób. 
Sama Fabryka Papieru zorganizo-
wała na  ten czas aż  7  takich punk-
tów, gdzie podpisywano się na kar-
cie plebiscytowej. Były to  : plac 
drzewny – (116 osób), celulozow-
nia (97), produkcja (231), sortownia 
(80), zeszytownia (87), administracja 
i dział gospodarczy (180), warsztaty 
(196).  Podobnie jak w  Klu-

czach akcja zbierania podpisów pod apelem o pokój odby-
wała się w  wielu punktach Gminy Klucze. Akademie 
połączone z  występami artystycznymi wraz z  orkiestrą 
odbyły się w  gromadach Chechło, Klucze, Jaroszowiec. 
W  innych wsiach było również uroczyście, jak choćby 
w  Kwaśniowie Dolnym, gdzie 20  maja po  części oficjal-
nej akademii, dzieci tańczyły i śpiewały, a na koniec pan 
Jan Konieczniak odegrał Hymn Pokoju. Również i sana-
torium w  Rabsztynie [Jaroszowiec od  1.01.1965- przyp. 
red.] odbyła się „masówka” pracowników tegoż sanato-
rium. W dniu 17 maja o 15.00. Uczestniczyło 138 pracow-
ników i 35 dzieci przebywających na  leczeniu. „Na  część 
artystyczną składały się pieśni w  wykonaniu chóru 
ZMP i  piosenki w  wykonaniu dzieci- wszystko o  tema-
tyce pokojowej. Na  masówce obecny był przedstawi-
ciel Wojewódzkiego Komitetu Pokoju- Baldy Jan, oraz 
przedstawiciel Powiatowego Komitetu Pokoju- Włoch 
Zenon.”  Manifest do  narodu kończą słowa: „Niech nie 
zabraknie ani jednego głosu w tym Wielkim Plebiscycie, 
który ogarnia całą ludzkość. Niech każdy Polak i  każda 
Polka spełni swój patriotyczny obowiązek. W  tej walce 
– z  nami jest cała ludzkość, my  jesteśmy z  ludzkością. 
Warszawa 31  marca 1951 r.”- podpisano: POLSKI KOMI-
TET OBROŃCÓW POKOJU.
W  Polsce, według oficjalnych danych apel podpisało 
18 milionów obywateli. Polski Komitet Obrońców Pokoju 
ufundował specjalny puchar dla zwycięskiej drużyny 
wyścigu kolarskiego, którego trasa przebiegała przez 
Polskę, Czechosłowację i NRD. Stąd jego oficjalna nazwa 
to „Wyścig Pokoju”.

Opracował: Janusz Dziatłowicz.
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60 lat temu „Echo Kluczewskiej Papierni” pisało:

*
W  akcji poszukiwania stonki ziemniaczanej nie 

powinno zabraknąć żadnego gospodarza z  gromady. 
Tymczasem zdarzają się wypadki, że co  lepsi gospodarze 
nie chcą brać udziału w poszukiwaniu tego, tak groźnego 
owada. Nie zdają oni sobie sprawy jak wielkie szkody 
mogą powstać w  ich gospodarstwie na  skutek rozmno-
żenia się stonki.

*
Odnowa powierzchni dróg jest rozpoczęta i  w  tym 

roku ma  być odnowiony odcinek drogi o  dł. 1  km. Pre-
zydium Gromadzkiej Rady Narodowej w  Chechle ape-
luje do  swych mieszkańców, by  wzięli aktywny udział 
w budowie drogi. W ramach czynu społecznego gromada 
Chechło podjęła budowę drogi do Błędowa. Wielką trud-
ność sprawia budowa mostu na Centurii, gdyż pociągnie 
to  za  sobą duży nakład finansowy. Niewątpliwie Prez. 
Pow. Rady Narodowej w  Olkuszu przyjdzie z  pomocą. 
Obecnie przydzielono już tregry żelazne do  budowy 
wspomnianego mostu. 

*
Mieszkańcy Gromadzkiej Rady Narodowej w  Kwaś-

niowie przystąpili do  budowy drogi bitej z  Kwaśniowa 
Dolnego do  szosy wiodącej z  Ogrodzieńca do  Olkusza 
wynoszącej ok. 4  km. Największą przeszkodą w  budo-
wie drogi jest góra wysokości 9 m. Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w  Olkuszu przyszło z  pomocą obiecu-
jąc przysłać kilku górników do  rozsadzenia dynamitem 
tej góry. Nie wątpimy, że  i  Fabryka Celulozy i  Papieru 
przyjdzie z  pomocą mieszkańcom gromady. Obowią-
zek ten szczególnie spada na  Komisję Ruchu Łączności 
Fabryki ze  wsią. Droga, która zostanie wykonana otwo-
rzy dogodny dojazd do G.R.N. tak pojazdom konnym jak 
i mechanicznym. Gromadzka Rada Narodowa zwraca się 
do pracowników Zakładu mieszkających w Kwaśniowie 
o czynną pomoc przy budowie drogi.

*
Przeprowadzone spisy rolne GUS-u  jak meldują nam 

korespondenci, na  naszym terenie przebiegały pomyśl-
nie. W  niektórych Gromadzkich Radach ukończono 
je  na  jeden lub dwa dni przed terminem. Przy spisa-

tych dużą pomoc okazał nasz zakład delegując na  wieś 
do pomocy kilku pracowników. *

W dniu 15. VI. 1956 roku w świetlicy zakładowej odbyło 
się zakończenia roku szkolenia partyjnego. Na zakończe-
nie przodownicy nauki otrzymali wiele nagród książko-
wych.

*
W  dniu 13.VI. o  godz. 11.00  w  K.Z.  PZPR odbyło się 

posiedzenie egzekutywy na  którym oceniano gazetkę 
zakładową. W  wyniku dyskusji uzgodniono, że  ocena 
taka będzie się odbywać raz na  kwartał. Podobna 
ocena wszystkich gazet powiatu olkuskiego odbyła się 
w KP PZPR w Olkuszu.

*
W  dniach 3-  10  czerwca w  całym kraju obchodzony 

był tydzień straży pożarnej. Tydzień ten miał na  celu 
zapoznanie szerokiego społeczeństwa z rolą i zadaniami 
przed naszymi strażami pożarnymi. Nawet najszerzej 
pojęta walka strażaków nie może dać rezultatów bez 
czynnej pomocy ze  strony społeczeństwa. Trudno jest 
likwidować pożar jeżeli zostanie on  rozprzestrzeniony 
i  nawet największe poświecenie strażaka nie pomoże. 
Pomagajmy więc strażakom. W dniu 9. VI. br. w naszej 
świetlicy odbyła się uroczysta akademia zamykająca 
tydzień straży pożarnej. Na akademii tej strażacy otrzy-
mali z  rąk robotników aparat radiowy marki „Sto-
lica”, adapter i  wiele nagród pieniężnych ufundowa-
nych przez Radę Zakładową i  Dyrekcję oraz dyplomy. 
W  niedzielę tj. 10  czerwca, w  ostatnim dniu straża-
ckiego święta odbyły się pokazy, które stały na  wyso-
kim poziomie, tak że  możemy być pewni iż  strażacy 
w wypadku grożącego niebezpieczeństwa nie zawiodą 
naszego zaufania.

*
Repertuar kina „Przemsza” w Kluczach.
1. KONWÓJ. …………………... prod. radz.
2. OJCOWIZNA ………………...prod. radz.
3. POŁAWIACZE KRABÓW…...prod. radz.
4. GOL…………………………... prod. NRD
5. WCZASY Z ANIOŁEM………prod. japoń.
6. SPORT MILIONÓW. …...........prod. jugosł. 

  
Opracował: Dziatłowicz Janusz.
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Foto – historia

Stajnia w majątku Dietlów- 1938 r.

Kompletna przebudowa-31.08.2008 r.

Zakład Przetwórczy- Mięsny GS Klucze- ok. 1990 r.

Delikatesy Centrum- 2012 r.

Delikatesy 
Centrum



Wycieczka rowerowa

Dziś od rana słońce świeci

marzę by wyjechać w plener

zabrać tylko mały plecak

i rowerem mknąć przed siebie.

Najpierw skręcę na Rodaki

zwiedzę Kościół Modrzewiowy

potem Górę Chełm- rezerwat piękny

gdzieś pod niebem położony.

Tam na wzgórzu z przyjaciółmi

gdzie wiatr otula obłoki

odpoczniemy podziwiając

piękne rozległe widoki.

Zachwyci mnie też Świntuszka

kiedy dotrę do Ryczówka

tam Księża Góra pod chmurą

konkuruje z Babią Górą.

Jadąc nad staw do Kwaśniowa

zwiedzę kapliczkę Na Borach

i wrócę szlakiem czerwonym

bo chcę zdążyć przed wieczorem.

Stanisława Janicka

Na jurajskim szlaku


