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Na  stronie tytułowej „Fabryczna Orkiestra Dęta” rekrutująca się wtedy z  pracowników „Kluczewskiej 
Fabryki Papieru i Celulozy – Sp. Akcyjna”, w większości pochodząca z Chechła, z jej dyrygentem – Leonem 
Polaczkiem. Orkiestra w  składzie z  1949 roku: obok perkusji leżą: z  lewej – Bolesław Król (Jaroszowiec), 
z prawej- Stanisław Banyś (J). I rząd od lewej siedzą: Tadeusz Mermel (Chechło), Stefan Grzanka (Ch), Tadeusz 
Piasecki (Ch), Leon Polaczek (dyrygent), Stefan Jaworski (Ch), Apoloniusz Grzanka (Ch), Apoloniusz Sierka 
(Klucze). II  rząd od  lewej: Władysław Jaworski (Ch), Piotr Guzik (Ch), Władysław Walnik (Ch), Eugeniusz 
Wójcik (Ch), Mieczysław Rudy (Ch), Piotr Musiorski (Ch), Eugeniusz Krawczyk (Ch), Henryk Sierka (Ch).  
III rząd od lewej: Stanisław Jaworski (Ch), Stefan Kozioł (Kwaśniów), Eugeniusz Guzik (Klucze), Stefan Kozioł 
(Ch), Wacław Smętek (Ch). Z tego składu żyją jeszcze dwaj orkiestranci, którzy rozpoznali swoich kolegów 
z tej fotografii i przekazali nam te  informacje. Są to: Apoloniusz Grzanka i Eugeniusz Krawczyk- 100 latek. 
Dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego- redakcja.  
         Opracował  Andrzej Krawczyk.

Wydawca: Koło Literackie „Strofy” działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w  Kluczach,  

ul. Rudnicka 2a, tel. 32/6429-283,

www.biblioteka-klucze.pl, e-mail: biblioteka@gmina-klucze.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Elżbieta Szatan, Janusz Dziatłowicz, Andrzej Krawczyk.

Redakcja oświadcza, że za treść nadesłanych do druku artykułów odpowiedzialność ponosi autor.

Skład i  łamanie: Klucze Poligrafii • www.kluczepoligrafii.pl



3

65 lat Gminy Klucze
– cZ. II

   
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ z  dnia 24  listopada 1949 r.  Dz.U.49.60.472 
w sprawie utworzenia Gminy wiejskiej Klucze.

Na  podstawie art. 1  ustawy z  dnia 22  września 1922 
r.  w  przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania 
i  tworzenia gmin wiejskich (Dz. U.  R.  P.  z  1922 r.  Nr  86, 
poz. 770 i  z  1933 r.  Nr  35, poz. 294) zarządzam, co  nastę-
puje: W powiecie olkuskim, województwie krakowskim 
wyłącza się: z gminy wiejskiej Bolesław – gromady Che-
chło i Klucze, z gminy wiejskiej Dłużec – gromadę Cieślin, 
z  gminy wiejskiej Jangrot – gromadę Kolbark, z  gminy 
wiejskiej Ogrodzieniec – gromady Kwaśniów Dolny 
i  Kwaśniów Górny oraz z  gminy wiejskiej Rabsztyn – 
gromadę Golczowice i  z  wyłączonych gromad tworzy 
się gminę wiejską Klucze z  siedzibą zarządu gminnego 
w  Kluczach; Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 1950 r. 

Dawny podział terytorialny.

”Po  upadku Powstania Listopadowego Królestwo pol-
skie znalazło się pod okupacją rosyjską. Władzę w terenie, 
pomimo zachowania dotychczasowych władz lokalnych, 
przejęli rosyjscy naczelnicy wojenni. Władze rosyjskie 
rozpoczęły działanie polegające na  upodobnieniu pod 
względem ustrojowym Królestwa Polskiego do  Rosji. 
Rozpoczęto od  przemianowania województw na  guber-
nie. W  1841 roku gubernię Krakowską przemianowano 
na  kielecką i  obwód olkuski stał się tym samym częścią 
guberni kieleckiej. W 1842 dotychczasowe obwody prze-
mianowano na powiaty, a powiaty na okręgi. 

Organizacja gmin w  powiecie olkuskim miała miej-
sce w  sierpniu 1859 roku. Wtedy to  w  okręgu olkuskim 
powiatu olkuskiego zorganizowano 27  gmin wiejskich, 
w  okręgu pileckim 33, a  lelowskim 31, razem 91  gmin. 
Do  okręgu olkuskiego ze  stolicą w  Olkuszu należały 
wtedy gminy wiejskie: Bolesław, Braciejówka, Budko-
wice, Chechło, Gziechów, Grodziec, Jangrot, Klucze, 
Korzkiew, Łęka, Łosień, Minoga, Olkusz, gmina olku-
sko- siewierska, Poręba Górna, Pieskowa Skała, Rodaki, 
Rabsztyn, Rzepin, Sobiesęki, Sieciechowice, Szreniawa, 
Sielec, Sarnów, Trzyciąż, Zadroże, Zagórze, Żurada.

OPRAC. DZiAtŁOwiCZ JANuSZ
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Duże znaczenie miała przeprowadzona w  tym 
samym roku reorganizacja gmin wiejskich, polega-
jąca na  podwyższeniu minimalnej wielkości gminy 
z  10  do  50  dymów (domów, gospodarstw). W  ten sposób 
utraciło swoją odrębność wiele jedno wioskowych gmin, 
które zostały przyłączone do gmin większych. Zaludnie-
nie też było zróżnicowane, ale średnio można przyjąć, 
że  w  jednym gospodarstwie, w  tym czasie, zamieszki-
wało od  3-  12  osób. Dla przykładu: Bogucic- gm. Rab-
sztyn, 45  domów, 280 mieszkańców; Chechło- gm. Che-
chło, 75  domów, 736 mieszkańców; Cieślin- gm. Klucze 
(odpowiednio) 9  d.  38  m.; Klucze- gm. Klucze, 42  d.  272 
m; Kolbark- gm. Braciejówka, 33 d. 271 m; Kwaśniów- gm. 
Klucze, 51 d. 547 m; Pomorzany- gm. Rabsztyn, 73 d. 474 
m;  Przemsza- gm. Klucze, 1  d.  7  m;  Rodaki- gm. Rodaki, 
56  d,  372 m;  Ryczówek- gm. Rodaki, 65  d,  557 m;  Suło-
szowa- gm. Pieskowa Skała, 386 d,  2187 m;  Świniuszka- 
gm. Rodaki, 3 d, 21 m;

W  1866 roku w  związku z  przeprowadzoną w  Kró-
lestwie Polskim reforma podziału administracyj-
nego z  dotychczasowego powiatu olkuskiego wydzie-
lono powiat będziński, a  północne tereny włączono 
do  powiatu  częstochowskiego i  włoszczowskiego. 
Od  1866 roku powiat olkuski należał do  guberni kiele-
ckiej, a swym obszarem obejmował 14 gmin zbiorowych 
wiejskich i miasto powiatowe Olkusz. Gminy te to: Bole-
sław, Cianowice, Jangrot, Kidów, Kroczyce, Kromołów, 
Minoga, Ogrodzieniec, Pilica, Rabsztyn, Sławków, Suło-
szowa, Wolbrom i  Żarnowiec. Reforma ta  sprawiła i  to, 
że  w  powiecie olkuskim miasta: Ogrodzieniec, Pilica, 
Skała, Sławków, Wolbrom i  Żarnowiec zostały osadami, 
które włączono do  gmin wiejskich i  były siedzibami 
urzędów gminnych. W tym też roku 1866 powierzchnia 
powiatu olkuskiego liczyła 110 520 dziesięcin kwadrato-
wych (1 dziesięcina kw. = ok. 1.1 ha). 

Gmina Bolesław sięga swymi tradycjami gminnymi 
1815 roku. W  1878 roku do  gminy Bolesław należały 
następujące wsie: Bolesław, Bór Biskupi, Bukowno, Che-
chło, Czajków Stary i  Nowy, Dąbrowa Górna, Klucze, 
Krążek, Krze, Krzykawa, Krzykawka, Małobądz, Micha-
łów, Niesułowice Miejskie i Szlacheckie, Podlesie, Przeń, 
Sławków, Starczynów, Witeradów i Żurada”.
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Z kroniki szkoły powszechnej w Kluczach.
      
„W  roku szkolnym 1946/7  na  mocy porozumienia 

władz szkolnych, szkoła w  Kluczach stała się szkołą 
zbiorczą. Do  Klucz chodziły dzieci z  Jaroszowca, Bogu-
cina, Golczowic i  Kwaśniowa. Rok szkolny 1949/50  roz-
począł się 1  września o  godz. 8.00  otwarciem szkoły. 
Na uroczystości byli obecni przedstawiciele Rady Gminy 
Bolesław, przewodniczący komitetu rodzicielskiego - 

Witkowski Eugeniusz, przedstawiciel fabryki w  Klu-
czach ob. Pojda Jerzy, przedstawiciel miejscowego POP 
Walnik Jan i  przew. Ligi Kobiet Kubrak Danuta. Uro-
czystość rozpoczęto hymnem państwowym. Do  grona 
nauczycielskiego po  raz pierwszy przyszedł ks. Zbi-
gniew Piotrowski, który uczył religii do 1954 roku, kiedy 
to  ówczesne władze państwowe zabroniły nauki religii 
zastępując ją  apelami szkolnymi. Prócz niego do  grona 
nauczycielskiego w końcu lat 40- tych i na początku 50- 
tych należeli: Królicki Michał jako kierownik, jego żona 
Maria, Nowakowska Maria, Lebida Wanda, Jadwiga 
Miernik- Lorek, Leśniak Teresa, Gajewski Edmund, Hen-
ryka Duda i Kocjan Karol. Śpiewu uczył miejscowy orga-
nista kościoła parafialnego w  Kluczach- Zenon Włoch. 
7  października 1949 r.  świętowany był dzień przyjaźni 
Polsko- Radzieckiej w  świetlicy fabrycznej. 19  stycznia 
była uroczystość z okazji wyzwolenia z pod okupacji nie-
mieckiej tutejszych terenów. Organizowała się drużyna 
ZHP, która juz 7  kwietnia posadziła 15  drzewek wokół 
szkoły, które dostaliśmy od  nowo utworzonej Gminy 
Klucze. 1  Maja w  Olkuszu miał miejsce pochód, na  któ-
rym byliśmy i my(Szkoła Podstawowa). 4 czerwca po raz 
pierwszy obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dzie-
cka. Tę uroczystość zaszczycili swą obecnością przewod-
niczący komitetu rodzicielskiego Witkowski Eugeniusz 
i  przew. Ligi Kobiet Kubrak Danuta. Uroczystość rozpo-
czął kierownik naszej szkoły Królicki Michał. Po  części 
oficjalnej nastąpiła część artystyczna, równie uroczysta, 
z przyrzeczeniem ZHP. Następnie udaliśmy się w pocho-
dzie i  z  transparentami na  boisko sportowe, gdzie odbył 
się mecz piłki nożnej. Po  meczu udaliśmy się do  parku, 
gdzie w  świetlicy odbyła się zabawa dla dziatwy szkol-
nej. Rok szkolny zakończono 23  czerwca odśpiewaniem 
Międzynarodówki. Tego roku w  naszej szkole podczas 
wakacji przerobiono salę teatralną na dwie sale lekcyjne. 
Koszty pokrył przewodniczący Gminnej Rady Narodo-
wej w Kluczach. 

Na  rozpoczęcie roku szkolnego 1950/51  dzieci zebrały 
się w  szkole i  wspólnie udaliśmy się do  parku, gdzie 
wysłuchaliśmy przemówienia Ministra Oświaty. Następ-
nie przemówił przew. komitetu rodzicielskiego Dalej głos 
zabrali: kierownik szkoły, ZNP, Ligi Kobiet, miejscowego 
kola POP- Walnik Jan, sekretarz gminny PZPR- ob. 
Guzik Stanisław, a z ramienia Gminnej Rady Narodowej- 
Pęgiel Antoni. Wszyscy uczestniczyli w  przygotowanej 
części artystycznej. Do szkoły zapisanych było 303 dzieci. 
27 października było święto przyjaźni polsko- radzieckiej 
i  z  tej okazji przygotowano uroczystą akademię. 6  stycz-
nia 1951 roku w świetlicy fabrycznej była się uroczystość 

Szkoła Podstawowa w Kluczach przy ul. Bolesławskiej.(ok. 1970 r.)

Witkowski Eugeniusz 
(1907- 1995)

Wanda Lebida 
(1910 - 1991)
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choinkowa pod hasłem- „ wykonania planu 6-  letniego”. 
Na  tej uroczystości choinkowej najwięcej radości miały 
dzieci, gdyż dostały paczki ze  słodyczami. 21  stycznia 
odbyło się uroczyste oddanie świetlicy szkolnej. Przema-
wiał przedstawiciel kom. rodz.- Gajda Edward. Świetlica 
była obiektem wielce potrzebnym i będzie służyła dzia-
twie szkolnej jak i harcerzom z ZHP. Do 1 marca 1951 roku 
przewodniczką ZHP była Duda Henryka, która odeszła 
na równorzędne stanowisko do Żarnowca, a jej obowiązki 
objął Kocjan Karol. 8 marca odbyła się wieczornica z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 30 kwietnia odbyła 
się uroczystość z okazji 1 Maja w parku na wolnym powie-
trzu. Były obecne różne organizacje, miały miejsce prze-
mówienia i  cześć artystyczna złożona z  wierszy, pieśni 
rewolucyjnych i  tańców ludowych. Od  3  do  15  maja 
urządzono „Dni Oświaty”. 1  czerwca odbyła się uroczy-
stość przyrzeczenia harcerskiego. Odśpiewano hymn, 
były przemówienia przedstawicieli harcerskich, przo-
downika pracy- ob. Dobrka Ryszarda, który następnie 
przypinał znaczki ZHP. Następnie zabrał głos gminny 
sekretarz PZPR- Guzik Stanisław i sekretarz rady zakła-
dowej- Walnik Jan. 4 czerwca był Dzień Dziecka. Zebra-
liśmy się przed szkołą i w pochodzie poszliśmy na stadion 
sportowy, gdzie były dalsze uroczystości i  zawody spor-
towe. Rok szkolny zakończono 23  czerwca. Przez cały 
rok trwało dożywianie niektórych dzieci za  opłatą mie-
sięczna 450 zł/ os.

Rok szkolny 1952/3 rozpoczęto w plenerze- w kluczew-
skim parku, odśpiewaniem hymnu narodowego, a prze-
mówienie okolicznościowe wygłosił przewodniczący 
Gminnej Rady Narodowej w Kluczach- Witkowski Euge-
niusz. Objął on  to  stanowisko w  1952 roku. Wcześniej, 
bo  od  1945 roku- zaraz po  wyzwoleniu został „opieku-
nem szkolnym” i  wspólnie ze  skarbnikiem- Miłowickim 
Klemensem zajęli się odbudową zniszczonej szkoły pod-
stawowej w Kluczach po zamieszkujących tam rodzinach 
niemieckich, które zaadoptowały kluczewską szkolę 
na  swoje mieszkania w  czasie okupacji. Pan Witkowski 
pochodził z  Zagórza (Sosnowiec). Urodził się 13  sierp-
nia 1907 roku. W  czasie kryzysu lat 30- tych, podobnie 
jak wielu Polaków wyjechał wraz z  rodzicami- Stefa-
nią i  Teofilem Witkowskim za  chlebem do  Francji, gdzie 
ojciec jako górnik dostał pracę w kopalni w Lille. Tam też 
młody Eugeniusz ukończył szkolę powszechną i średnią. 
Jako młody człowiek, by nie zapomnieć języka ojczystego 
uczęszczał dodatkowo na kursy języka polskiego organi-
zowane przy kopalni, nie wspominając o  tym, że  język 
polski był językiem naturalnie używanym w  domu. 
W 1932 roku powrócił do kraju i podjął prace w Fabryce 

Celulozy i  Papieru S.A.  w  Kluczach. Osiedlił się w  Klu-
czach, tutaj założył rodzinę i  wspólnie z  żoną Józefą 
z d. Szromnik dochowali się dwójki dzieci. Po wojnie był 
przewodniczącym Związków Zawodowych działających 
przy Fabryce Papieru im. „Jarosława Dąbrowskiego” 
w  Kluczach, a  także był sekretarzem w  przy fabrycznej 
Szkole Zawodowej. Był także członkiem Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Oszczędnościowo- Pożyczkowej w  Kluczach. 
Do końca swego życia był aktywny w życiu lokalnej spo-
łeczności. Odszedł 1  listopada 1975 roku. W  życiu pry-
watnym interesował się ogrodnictwem. Jego pasją była 
muzyka, a  w  szczególności mandolina, na  której często 
nam grał”- wspominała po latach córka.

„6  stycznia 1953 roku odbyła się uroczystość cho-
inkowa w  świetlicy fabrycznej pod hasłem- „3-ciego 
roku planu 6-  cio letniego i  walki o  pokój”. Jak co  roku 
obchodzono uroczyście: „Dzień Wyzwolenia”- 19  stycz-
nia, „Dzień Kobiet”- 8 marca, 1 Maja- pochód w Olkuszu, 
„Dzień Oświaty”- 3 maja, „Dzień Dziecka”- 1 czerwca. Rok 
szkolny zakończono 25  czerwca. Cały rok szkolny dzia-
łała szkolna stołówka dożywiająca 70  dzieci z  pomocą 
komitetu rodzicielskiego. W  następnym roku szkolnym 
(1953/4) po raz pierwszy pochód 1 Maja odbył się w Klu-
czach, gdzie młodzież maszerowała z  flagami i  transpa-
rentami ze szkoły na miejscowy stadion sportowy, gdzie 
odbyła się cześć oficjalna robotniczego święta, a wieczo-
rem odbyła się zabawa taneczna.”

Nie należy zapominać również o istnieniu od 1946 roku 
Szkoły Przemysłowej przy Fabryce Celulozy i  Papieru. 
Rocznik 1949/50  to  już Gimnazjum Przemysłowe, 
a  1950/51  to  Państwowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 
ale więcej o  jej początkach pisaliśmy w  poprzednim 
numerze.

wieś bez wody.

„Jesienią 1949 roku objąłem funkcję sołtysa wsi Kwaś-
niów Górny wraz z przysiółkiem Hucisko Kwaśniowskie. 
Dotychczasowy sołtys Jan Smętek przekazał mi pieczątkę, 
rejestry podatkowe i wykazy domów. Życzył mi przy tym 
powodzenia w  pracy. W  tym czasie wieś nasza należała 
do gminy Ogrodzieniec. W następnym roku, gdy została 
utworzona nowa gmina – Klucze, wtedy to   Kwaśniów 
Górny i  Dolny, oraz Ryczówek i  Rodaki zostały przyłą-
czone do  gminy Klucze. W  nowopowstałej Gminie Klu-
cze na  stanowisku wójta urzędował Antoni Woźniczko, 
a  funkcję sekretarza pełnił Antoni Pęgiel. (…) Podczas 
obchodu wsi, a zwłaszcza na  Hucisku zwróciłem uwagę 
na  wielki nieporządek wokół tamtejszych studni, które 



6

Klucz do wspomnień 1/2016

były płytkie, nie ocembrowane, a  wokół były obłożone 
okrągłymi polnymi kamieniami. Pamiętam, że  po  krót-
kiej naradzie, wójt polecił przysłać furmankę ze  wsi 
po  potrzebne materiały i  dopilnować, by  remonty obu 
studni na  Hucisku przebiegały prawidłowo. Za  wyko-
nane roboty zapłaciła gmina i  od  tego czasu przeszły 
pod stałą opiekę gminy. Tym samym stały się stud-
niami publicznymi. Następnie zamontowano przy stud-
niach żurawie i zainstalowano stałe wiadra. Zabroniono 
także pojenia zwierząt w bezpośredniej bliskości studni. 
Wiosną 1954 roku Prezydium Gminnej Rady Narodowej 
w  Kluczach przydzieliło dla naszej wsi potrzebną ilość 
cementu i  tarcicy na  remont czterech studni w  Kwaś-
niowie Górnym. Zakupiono nowe liny, a  specjalne wia-
dra blaszane wykonano w warsztatach Fabryki Celulozy 
i  Papieru w  Kluczach. Wiadra te  wykonali pracownicy 
fabryki, mieszkańcy Kwaśniowa, po  godzinach pracy. 
Po tych zabiegach gmina przejęła wszystkie studnie pod 
swój nadzór i  z  chwilą przejęcia ich przez gminę, rów-
nież i  one stały się studniami publicznymi. Jednocześ-
nie rozwiązane zostały wszystkie „zespoły studzienne”. 
Odtąd każdy miał prawo czerpania wody z każdej z czte-
rech studni. Wraz z  likwidacją zespołów ustały kłótnie 
i  swary o  to, gdzie, kto, i  z  której studni może pobierać 
wodę”. W tym miejscu należałoby wyjaśnić, czym w tam-

tych czasach był „zespół studzienny”.  
„Po  uwłaszczeniu chłopów i  zniesieniu pańszczyzny 

nastąpił powolny proces rozdrabniania gospodarstw 
poprzez działy rodzinne. Przybywało rodzin, przyby-
wało gospodarstw i  wody potrzeba było coraz więcej, 
dlatego trzeba było ją  dowozić. Wtedy to  zrodziła się 
myśl budowy studni we  wsi. Z  inicjatywy Jana Kowal-
skiego gospodarze południowej części Kwaśniowa Gór-
nego, przy drodze wiodącej do  Ryczówka, pod koniec 
XIX w. rozpoczęli budowę pierwszej studni we wsi. Była 
kopana i ocembrowana z drewna, głęboka na 36 m. „Inwe-
storem”, a zarazem wykonawcą tej studni był zespół kilku 
gospodarstw, które w  robociźnie i  finansowo wybudo-
wały ową studnię. W  ten to  sposób stali się członkami 
zespołu i  współwłaścicielami tejże studni. Jak na  owe 
czasy wysiłek każdego członka zespołu budowy studni 
był niemały. Przeciętnie koszt na  każdego z  członków 
wynosił ok. 60  zł. co  stanowiło wartość średniej krowy. 
A czasy były trudne- bezrobocie, nawet na sól czy naftę 
nie było. Z  tej studni mogli czerpać wodę tylko członko-
wie tegoż zespołu. Pomimo, że rodzice należeli do studni, 
to  ich prawa nie przechodziły na  dzieci, które założyły 
własne rodziny. Młodzi małżonkowie musieli się dopiero 
„wkupić” do  studni poprzez wpłacenie do  kasy zespołu 
ustalonej kwoty- „wpisowego”.

Kopanie studni lub świetlika (szybu górniczego) w XIX w. Opis Królestwa Polskiego…T.I. Warszawa. 1850 r. [200 lat powiatu olkuskiego]



7

65 lat Gminy Klucze

W ślad za tym i na tych samych zasadach w 1905 roku 
powstała druga studnia i  drugi zespół do  jej budowy. 
Podobne zespoły budowy studni powstały jeszcze dwa 
w  Kwaśniowie Górnym. Nie inaczej było w  Ryczowie 
i Złożeńcu. Kolejno po sobie następujące suche lata, małe 
opady jesienne i  zimy, choć mroźne, ale z  małą ilością 
śniegu, powodowały opadanie poziomu wód na naszym 
terenie. W  Kluczach i  okolicznych wsiach woda „prze-
padła” w  wielu studniach, sadzawkach i  źródłach. Kło-
poty z  wodą odczuwały prawie wszystkie miejsco-
wości powiatu olkuskiego, a  niektórzy przewidywali, 
że  woda całkowicie zaniknie, a  te  tereny staną się częś-
cią Pustyni Błędowskiej. Za  taki stan rzeczy obwiniano 
Zakłady Górniczo- Hutnicze „Bolesław” i ich eksploatację 
w kopalniach „Bolesław”, „Olkusz” i „Pomorzany”. Podczas 
takich spadków poziomów wody czas ten wykorzysty-
wano do czyszczenia dna studni, gdzie naturalnie dno się 
zamulało, lub niejednokrotnie przypadkowo coś komuś 
wpadło. W  czasie kolejnej suszy w  1953 roku coraz 
częściej mówiło się o  budowie wodociągu. Ale tylko się 
mówiło. Sprawa jak to się mówi „dojrzewała”, bo przecież 
w gminie Klucze nie tylko był Kwaśniów. Te same prob-
lemy i  „życzenia” miały pozostałe wsie. Dopiero w  1961 
roku Władysław Karolczyk, ówczesny sekretarz Pre-
zydium Gromadzkiej Rady Narodowej w  Kwaśniowie 
rozpoczął- jak się okazało później, ciężką i  długą drogę 
do  tego, by  w  Kwaśniowie Górnym popłynęła woda 
z kranu. Stało się to dopiero 8 marca 1975 roku. Mówiono 
wtedy, że gospodyniom kwaśniowskim zrobiono prezent 
z  okazji ich święta. Odbiór sieci wodociągowej w  Kwaś-
niowie Dolnym nastąpił siedem miesięcy później- 9 paź-
dziernika 1975 roku”. 

Może to  prawda, choć w  żadnych dokumentach nie 
ma potwierdzenia tych faktów, ale... „Starsi ludzie wspo-
minali, że  zawsze byli ludzie uważający się za  najmą-
drzejszych we  wsi, którzy każdą inicjatywę zmierzającą 
ku  postępowi blokowali, rozbijali, czyniąc to  niejedno-
krotnie dla korzyści osobistych. Prawdopodobnie jesz-
cze przed pierwszą wojną światową właściciele Fabryki 
Papieru w Kluczach, znając trudności z wodą w Kwaśnio-
wie Górnym, chcieli doprowadzić rurami wodę ze  Sto-
ków Kwaśniowskich, bez rozprowadzania po wsi za sumę 
500 rubli. Wszystkie roboty niefachowe, w tym wykopy 
i „zakopy”, miała wykonać wieś. Do transakcji jednak nie 
doszło z powodu braku pieniędzy. 

Później, w  okresie międzywojennym, gdy współwłaś-
cicielem Fabryki Papieru w  Kluczach był Stanisław 
Szwarcsztajn, który poza sportem i  własnym samocho-
dem marki „Bugati” uwielbiał polowania, w  końcu lat 

dwudziestych zaproponował mieszkańcom Kwaśniowa 
Górnego również doprowadzenie wody rurami ze  Sto-
ków Kwaśniowskich i  zainstalowanie kilku zdrojów 
ulicznych we  wsi. W  zamian za  to  wieś miała zezwolić 
mu na urządzanie polowań na całym swoim terenie przez 
okres sześciu lat. Lecz wspomniani wcześniej „mądrzy” 
ludzie obałamucili rolników kwaśniowskich, że   polu-
jący będą niszczyć zboża i  do  tej transakcji nie dopuś-
cili. Woleli oni pieniądze niż wodę, gdyż owe tereny 
wydzierżawili kolejarzom z Zagłębia, nie wiadomo nawet 
za  jakie pieniądze, bo  nigdy nie doszło do  rozliczenia tej 
transakcji przed mieszkańcami wsi”- wspominał Józef 
Szreniawa, który w  okresie 1949- 54  był sołtysem wsi 
Kwaśniów Górny, a w latach 1955- 61 pełnił funkcję prze-
wodniczącego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 
w  Kwaśniowie Górnym. Swoje wspomnienia i  luźne 
zapiski udostępnił Władysławowi Karolczykowi, który 
te wspomnienia spisał i wydał drukiem w 2005 roku pod 
tytułem „Wieś bez wody”. 

Dzięki ludziom zaangażowanym w  kolejne przed-
sięwzięcia, żyjących w  tamtych czasach, działających 
w dobranych zespołach w poszczególnych wsiach, wtedy 
głównie w  czynie społecznym, zrobiono tak wiele jak 
na owe możliwości, w nowej Gminie Klucze. To tylko nie-
liczne fakty, ale niech i  te  nieliczne, będą tamtych dni 
wspomnieniem.

    Opracował: 
Dziatłowicz Janusz.

Źródła:
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wsi olkuskiej- 
Barbara Gościniewicz.
200 lat powiatu olkuskiego- Jerzy Nagawiecki;
Marcin Sepiał. 
Gminy wiejskie zbiorowe powiatu olkuskiego- 
A.P. Katowice
Dzieje ustrojowe w Królestwie Polskim- 
A.P. w Katowice.
Historia administracji gminy Bolesław- 
A.P. w Katowice.
Kronika Szkoły Powszechnej w Kluczach- 
SP Klucze.
Wieś bez wody- 
Władysław Karolczyk.
Gromady w PRL- 
Wikipedia.
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W tym roku mija 90 lat, gdy pod koniec 1926 roku została 
założona fabryczna orkiestra dęta przy „Kluczewskiej 
Fabryce Papieru- Towarzystwo Aukcyjne” w Kluczach. 

„Jej założycielami byli: dyrygent Leon Polaczek, znany 
w okolicy organista kościelny, Władysław Jaworski- dłu-
goletni członek Orkiestr Rosji Carskiej (którego trzech 
wnuków grało później w tej orkiestrze), oraz Władysław 
Dudek, przybyły z Jeziornej na stałe, do pracy w tutejszej 
fabryce, mistrz produkcji, który znany był tam jako akty-
wista strajkowy, organizator i gospodarz orkiestry, zwol-
niony za udział w strajku. Skład orkiestry rekrutował się 
z pracowników fabryki”. 

Leon Polaczek (1873 – 1953) syn Ludwika i  Antoniny 
Turskiej z Ryczówka był organistą w Chechle i współor-
ganizatorem parafialnej orkiestry dętej. W 1926 r. otrzy-
mał propozycję pracy w  papierni Klucze i  zorganizowa-
nia orkiestry dętej. Organizował ją  głównie w  oparciu 
o  muzyków pochodzących z  Chechła umożliwiając 
im  zatrudnienie w  fabryce. Był również założycielem 
w 1940 roku chóru kościelnego przy kluczewskim kościele.

W  dniu 11  listopada 1933 roku, w  15  rocznicę odzyska-
nia niepodległości, odbyły się w  Kluczach, staraniem miej-
scowego koła BBWR uroczysta akademia. Na   program 
uroczystości złożyło się: wystąpienie kierownika szkoły 

Fabryczna 
orKiestra dęta

Fabryczna Orkiestra Dęta „Fabryki Celulozy i Papieru im. Jarosława Dąbrowskiego” w Kluczach,  na zadaszonej - drewnianej trybunie 
kluczewskiego stadionu.  1 maja 1967. I rząd od lewej: Piasecki Tadeusz (Chechło), Grzanka Stefan (Ch.), Adamaszek Henryk (Klucze), 
Wiśniewski Stanisław (Zw. Zaw. FCiP), Piątek Adam (dyrygent- Klucze), Guzik Roman (Ch), Guzik Zbigniew (K), Grzanka Apoloniusz (Ch). 
W II rzędzie od lewej: Ścieżko Grzegorz (Ch), Guzik Piotr (Ch), Piłka Józef (K), Jaworski Władysław (Ch). III rząd od lewej: Szatan Walenty 
(Jaroszowiec), Jaworski Stanisław (Ch), Wójcik Eugeniusz (Ch), Śliwiński Stanisław (K), Curyło Władysław (K), Król Bolesław (J). IV rząd 
od lewej: Kozioł Kazimierz (Kwaśniów), Oruba (?)(Kw), Kozioł Stefan (Ch), Rudy Mieczysław (Ch), Musiorski Piotr (Ch). Oprac. A.K.

OPRAC. DZiAtŁOwiCZ JANuSZ
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powszechnej- p.  Jan Hładyszewskiego, śpiewy i  dekla-
macje koła kulturalno- oświatowego „Przemsza” pod kier. 
P. Piaseckiego, obrazek z życia harcerskiego, gawędy i śpiew 
zastępu „Wiewiórek” 65 ZDH im. W. Łukasińskiego w Klu-
czach, oraz występ orkiestry papierni „Klucze” pod batutą 
p.  Polaczka.- pisał Kurier Zachodni w  listopadzie 1933 
roku. 

„Później orkiestrę zasiliło kilku dobrych organistów 
z  kopalni „Kazimierz”, którzy w  poszukiwaniu pracy 
trafili do  tutejszej fabryki i  równocześnie do  orkiestry, 
a  wśród nich: Henryk Jaworski, Stefan Staszak, Włady-
sław Mierzwa, Zygmunt Grzesik i  Józef Opalski. Począt-
kowo orkiestranci grali na własnych instrumentach, bądź 
na  instrumentach zakupionych z  funduszy uzyskanych 
z organizowanych zabaw, festynów i koncertów. Później 
instrumenty zostały zakupione przez byłego właściciela 
fabryki- Stanisława Szwarcsztaina w  fabryce „Malko” 
w Częstochowie. W 1936 roku batutę przejmuje, przybyły 
z wojska, mieszkaniec Chechła - Władysław Krawczyk. 

Wrzesień 1939 przerwał działalność orkiestry 
aż  do  1945 roku. Próbowano wprawdzie w  latach 1941- 
42, pod kierownictwem Mariana Braitkopfa zorganizo-
wać orkiestrę, lecz nie dało to  żadnego rezultatu, ponie-
waż nie było chętnych do usług na rzecz okupanta. Wielu 
członków orkiestry zostało wywiezionych na  przymu-
sowe roboty do  Niemiec, część zaś była zaangażowana 
do pracy konspiracyjnej na terenie fabryki, inni, a wśród 
nich dyrygent z lat 1936-39  Władysław Krawczyk i Józef 
Piłka wstąpili do  oddziału partyzanckiego, działającego 
na  tym terenie pod dowództwem „Hardego”. Instru-
menty zostały częściowo zniszczone lub zrabowane. 
Po koszmarnych dniach okupacji przy maszynach i urzą-
dzeniach stanęli robotnicy różnych zawodów, a  wśród 
nich byli orkiestranci, którzy wstąpili do  nowo organi-
zowanej orkiestry, pod kierownictwem ich pierwszego 
dyrygenta- Leona Polaczka i  już 1  maja 1945 roku grają 
w pochodzie.” 

Pan Polaczek Leon był starszym, dystyngowanym 
panem, w  latach 30-tych był zatrudniony na  pełnym 
etacie jako kasjer Fabryki Papieru w  Kluczach, równo-
cześnie pełnił funkcję dyrygenta orkiestry dętej złożonej 
z  pracowników fabryki. Jak na  owe czasy orkiestra była 
wspaniała, brała udział we  wszystkich lokalnych uroczy-
stościach, a  latem w  niedzielne popołudnia odbywały się 
koncerty na  osadzie fabrycznej w  wybudowanej małej 
muszli koncertowej, w pięknie utrzymanym, ogrodzonym 
skwerku, z alejkami, ławeczkami, niedużych klombów peł-
nych kwiatów. Ten mały skwerek znajdował się przy roz-
jeździe drogi w  kierunku fabryki i  Zawiercia na  osadzie 

fabrycznej. Z  udziałem orkiestry odbywały się również 
w   pobliskim lasku zabawy taneczne z  loteriami fanto-
wymi. Na  te  „imprezy” przychodziło bardzo wiele osób, 
pracowników fabryki i  nie tylko, z  Klucz i  z  pobliskich 
wiosek. Przychodzili całymi rodzinami, młodzi i  starzy, 
by  się spotkać, porozmawiać, pospacerować no  i   oczy-
wiście potańczyć. To były nasze lokalne rozrywki, piękne, 
niezapomniane i jedyne- tak wspominała w 2009 r. tamte 
czasy pani Janina Kocjan.

W  1953 roku Leon Polaczek umiera. Był bardzo 
dobrym kapelmistrzem. Posiadał wybitne umiejętności 
artystyczne, aranżowania utworów zarówno na  orkie-
strę symfoniczną jak i dętą.

„W tym też roku kierownictwo orkiestry obejmuje przy-
były ze  Sporysza k/  Żywca Bronisław Olbert, a  w  roku 
1954 przybywa z  Miechowa Stanisław Strzelec. W  1957 
roku dyrygentem zostaje jej członek od 1952 roku- wów-
czas 26  letni Adam Piątek. Od  1958 roku orkiestra była 
członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Później 
(1958- 75) członkiem Zjednoczenia Polskich Zespołów 
Muzycznych Ziemi Krakowskiej, a  następnie w  wyniku 
zmian administracyjnych kraju, członkiem Związku 
Chórów i Orkiestr Oddziału Śląskiego w Katowicach. 

Orkiestra zawsze brała czynny udział we  wszystkich 
akademiach, uroczystościach państwowych, zakłado-
wych i innych, organizowanych z różnych okazji na tere-
nie Klucz, jak i  pobliskich miejscowości. Przez szereg lat 
brała udział w  akademiach powiatowych w  Olkuszu, 
organizowanych z  okazji Dni Ziemi Olkuskiej, odsłonię-
cia tablicy pamiątkowej w  roku 1965 ku  czci 20  Straco-
nych. W 1966 roku orkiestra wzięła udział w uroczystoś-
ciach otwarcia trakcji elektrycznej kolei w  Jaroszowcu. 
Bardzo często brała udział w  przeglądach i  festiwalach: 
1954- Chrzanów, 1955- Oświęcim, 1959- Olkusz, Kraków, 
1960- Kraków, 1961- Kraków, 1966- Kraków (Festiwal 
Kultury Związków Zawodowych- I  miejsce), Kraków 
(Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych woj. Krakow-
skiego- I miejsce), 1969- Tarnów”. 

W  dniu wczorajszym dyrektor Biura Festiwalu Sztuki 
Dni Krakowa A.  Stanisławczyk wręczył przedstawicie-
lom 9  orkiestr dętych Związku Zawodowego Pracow-
ników Przemysłu Chemicznego nagrody, które stanowił 
piękny album „Chopin w  kraju”. W  czasie festiwali odbył 
się przegląd orkiestr, w  wyniku którego I  miejsce zajęła 
orkiestra Fabryki Papieru z  Żywca, II  miejsce – „Azoty” 
Tarnów, III miejsce Zakłady Chemiczne Oświęcim. Tuż 
za nimi były orkiestry z Fabryki Celulozy i Papieru w Klu-
czach i Zakłady Sodowe. Dalsze miejsca zajęły: Huta Szkła 
w Szczakowie, Żupu Solne w Wieliczce i Bochni i Zakłady 
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Gumowe w Wolbromiu. [Echo Krakowa- 9. VII.1959 r.]
Orkiestra na pochód; …orkiestra wystąpi na akademii; …

trzeba zagrać na pogrzebie- to są najczęstsze dyrektywy dla 
zespołów orkiestr fabrycznych. Poza tym mało kto wnika 
w  potrzeby i  aspiracje muzyczne ludzi, przeważnie robot-
ników. O  orkiestrze myśli się kiedy jest potrzebna. Wtedy 
to  znajdują się pieniądze na  jej potrzeby. Cały rok, nikt 
potem jej losem specjalnie się nie zajmuje. Tak jest mniej 
więcej wszędzie i to głęboko odczuwają członkowie zespo-
łów. Są  od  tej reguły wyjątki. Jest nim Okręgowy Zwią-
zek Zawodowy Chemików w  Krakowie, który organizuje 
przeglądy orkiestr z koncertami publicznymi. W tym roku 
orkiestry wystąpiły z  okazji jubileuszu związku i  1000- 
lecia miasta Krakowa…[ Sprawy Chemików- nr.12/1960]

Repertuar orkiestry składał się głównie z  wiązanek 
pieśni ludowych, żołnierskich, lżejszych uwertur, mar-
szy i utworów tanecznych. Kilka utworów skomponował 
i  zaaranżował prowadzący ją  dyrygent- Pan Adam Pią-
tek., którego kompozycję „Marsz Nr  1”- Zarząd Główny 
Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych w Warszawie 
wydał drukiem w  1973 roku. Później marsz ten można 
było słyszeć- jak mówił Pan Piątek- w polskim radiu, tele-
wizji. Próby orkiestry odbywały się dwa razy w tygodniu”.

W  ostatnią niedzielę września, rankiem z  ulicy Skarbo-
wej, gdzie mieści się siedziba Związku zebrały się orkiestry 
dęte: Krakowskich Zakładów Sodowych, Zakładów Che-
micznych „Oświęcim”, Zakładów Azotowych w  Tarnowie, 
Fabryki Papieru w  Żywcu, Fabryki Celulozy i  Papieru 
z  Klucz, Zakładów Przemysłu Gumowego w  Wolbromiu, 

Huty szkła w Szczakowej, Żup solnych z Bochni i Wieliczki. 
Przeszły one przez rynek, ulicami starego miasta do Barba-
kanu. Wewnątrz Ronda, na  podium znajdował się emble-
mat ZZ Chemików, a na galeryjkach pod strzelnicami zajęli 
miejsca jurorzy. Wokół zwabiona echami muzyki licznie 
zgromadzona publiczność. Tak oto rozpoczął się prze-
gląd orkiestr dętych fabryk chemicznych województwa 
krakowskiego. […] Podnosiła się pałeczka kapelmistrza 
i  o  mury Barbakanu uderzały dźwięki trąb, klarnetów 
i  werbli. Warunkiem udziału w  przeglądzie było odegra-
nie krakowiaka z  „Tańców” Kiesewettera i dowolny utwór 
koncertowy, ale polskiego kompozytora. Jurorzy byli oszo-
łomieni wysokim poziomem artystycznym.[…] 

Zwycięzcą tego przeglądu została orkiestra Krakowskich 
Zakładów Sodowych z  dyrygentek Janem Wojnowskim. 

Kluczewska Orkiestra Dęta z dyrygentem- Jerzym Mrówką, podczas jubileuszu  80- lecia podczas koncertu na stadionie w Kluczach. 
(2.IX.2006)
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Fabryczna orkiestra dęta

Drugie miejsce zajęła orkiestra Fabryki Celulozy i  Papieru 
w  Kluczach z  dyrygentem Adamem Piątkiem. Dalej były 
zespoły „Azotów” z Tarnowa (K. Bryndal) i Żup Soli z Wie-
liczki (J. Gawlik). Paradny koncert orkiestr dętych odbył się 
również i po południu, gdzie rynkiem krakowskim wstrząs-
nęła muzyka płynąca ze  wspólnego zagrania 350 muzy-
kantów przeglądu. 

Dawne to czasy, gdzie przed każdą większą uroczystością, 
czy galą państwową na  Rynku krakowskim, obok Ratu-
sza zbierały się orkiestry dęte na  capstrzyk. Ustawiały się 
w czworobok, a za nimi masa widzów i słuchaczy. Po hej-
nale i  zmianie warty honorowej przed nieistniejącym już 
dziś odwachem (kordegarda, wartownia), orkiestry kolejno 
grały początek marsza i przy świetle pochodni wyruszały 
do o koła Rynku, a później przechodziły ulicami Krakowa. 
[Głos Pracy- 16.X.1960 r.]

Pod koniec 1991 roku orkiestra grała w składzie 20 oso-
bowym: Adamaszek Henryk, Guzik Roman, Kazimierz 
i  Henryk, Grzanka Leopold i  Stefan, Jaworski Tadeusz 
i  Marian, Kulawik Piotr, Mentel Jerzy, Mrówka Jerzy, 
Musiorski Piotr, Piasecki Tadeusz, Piątek Adam i Stefan, 
Piłka Józef,  Sierka Apoloniusz, Rudy Mieczysław, Swę-
dioł Mirosław, Ścieżko Grzegorz. 

„Kluczewska „Papiernia” patronowała orkiestrze przez 
66  lat, po  czym, w  1992 roku orkiestra przeszła pod 
opiekę Gminnego Ośrodka Kultury w  Kluczach. Dyrek-
cja Fabryki Celulozy i  Papieru dla członków orkiestry 
i  ich rodzin organizowała szereg wycieczek krajoznaw-
czych: do  Warszawy, Gdyni, Zakopanego, Na  Mazury 
i  w  Bieszczady. Do  Jeleniej Góry, Ziemi Kłodzkiej i  Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej. Były wyjazdy 
do  operetki, teatru, na  występy Zespołu Pieśni i  Tańca 
„Śląsk”, i  „Mazowsze”.

Jej kolejnym dyrygentem zostaje Pan Jerzy Mrówka 
i to on poprowadził kluczewską orkiestrę dętą na jej jubi-
leusz 75-lecia w 2001r. Wtedy to, podczas pikniku na sta-
dionie orkiestra zagrała skomponowany przez dyrygenta 
Pana Adama Piątka „Walc na  Pitusce” (nazwa pochodzi 
od nazwy polany nad Przemszą), oraz opracowania tegoż 
dyrygenta: „Z  młodej piersi się wyrwało” i  inne melodie 
z  okresu Powstania Warszawskiego. W  pikniku uczest-
niczyły orkiestry z  Zarzecza i  ZGH „Bolesław”, która 
to zagrała uroczyste „100 lat” Jubilatom. 

W  2006 roku, zespół obchodził już 80  -lecie swego 
istnienia. Z  tej okazji 2  września na  stadionie w  Klu-
czach zorganizowano uroczysty występ. Występ ten 
muzycznie ubarwił festyn rodzinny na  „Pożegnanie 
wakacji”. Orkiestry w ulicznej paradzie przeszły na miej-

scowy stadion. Prezentowała się bardzo dystyngowanie 
w  nowych- jasno niebieskich mundurach i  lśniących 
w  słońcu instrumentach. Na  finał w  połączonym skła-
dzie zagrało wspólnie 111 muzyków z orkiestr z Dzwono- 
Sierbowic, Zagórowej i  ZGH Bolesław. Zagrano wtedy 
wspólnie „Marsza nr  1”  na  cześć nieżyjącego już w  tedy, 
wieloletniego jej dyrygenta- Pana Adama Piątka, a utwo-
rem- „Cisza” uczczono pamięć wszystkich nieżyjących 
członków orkiestry. 

Po przejściu na emeryturę Pana Jerzego Mrówki kolej-
nym dyrygentem orkiestry został Wiesław Sikora. Był 
również kapelmistrzem orkiestry dętej w Zarzeczu. Rok 
2009 r. był ostatnim rokiem działalności Orkiestry Dętej 
w  Kluczach. Wtedy w  składzie orkiestry było już tylko 
13 muzykantów: Stefan Gądek, Kazimierz Guzik, Mateusz 
Jurczyk, Janusz Kałuża, Tadeusz Zasłona, Karol Drygała, 
Wiesław Drygała, Adam Wilczak, Edmund Wilczak, 
Robert Kańczuga, Fryderyk Chrapek, Marek Noworyta, 
Aleksandra Leka. Z  końcem roku orkiestra zakończyła 
swoją działalność.

Dyrygent - Pan Adam Piątek, ur. W  1931 roku 
w  Kluczach. „W  latach 1955- 58  był słuchaczem kursu 
dla dyrygentów amatorskich zespołów muzycznych. 
Organizatorem kursu była Wojewódzka Rada Naro-
dowa i  Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych 
i  Instrumentalnych w Krakowie. Za swą pracę otrzymał 
wiele odznaczeń. Pan Piątek prowadził orkiestry nie 
tylko w  Kluczach. W  Latach 1967-96  prowadził zespół 
muzyczny przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w  Klu-
czach, oraz orkiestry dęte w:  Szreniawie Pilicy, Porębie 
Dierżnej, Dłużcu i  orkiestrę OSP w  Zarzeczu. W  latach 
1972- 75 był członkiem Komisji Artystycznej Wojewódz-
kiego Klubu Dyrygentów Orkiestr Dętych w  Krakowie 
i  opiekunem orkiestr dętych w  powiecie olkuskim”. 
Fabryczna Orkiestra Dęta pod kierownictwem Pana 
Piątka zajmowała zawsze czołowe miejsca w  różnych 
imprezach na  terenie powiatu i  województwa. W  1968 
roku zajęła I m-ce na Festiwalu Orkiestr Dętych w Krako-
wie. Z wielka satysfakcję opowiadał Pan Piątek o nagro-
dach i dyplomach, które ciągle otrzymywali, których nie 
sposób wymienić. Oprócz utworu „Marsz nr.1”, wcześniej 
skomponował „Marsz Jubileuszowy” i   opracował „Wią-
zankę Pieśni Żołnierskich”. Ostatnio opracował „Wiązankę 
Pieśni Legionowych”

Ile godzin poświęcają członkowie orkiestry na  ćwi-
czenia, ile tremy mieli przed występami, ile serca i pary 
zużyli by  „wyjść dobrze”- tego nikt nie jest w  stanie zli-
czyć. Dzisiaj technika odsunęła nieco w  cień piękny 
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zwyczaj koncertów orkiestr 
dętych, nie mniej jednak, przy 
ważniejszych uroczystościach 
widzimy ich i  słyszymy. Wów-
czas to  lśniące w  słońcu trąby, 
mocne dźwięki i  odświętnie 
ubrani orkiestranci dają znak, 
że dzieje się coś ważnego”.

Prawie 500- osobowy zespół 
połączonych zakładow ych 
orkiestr dętych chemików koncer-
tował w  sobotę 4  czerwca (1966) 
w  krakowskim Parku Jordana. 
Przed południem muzycy ci  brali 
udział w okręgowym przeglądzie 
orkiestr Festiwalu Kulturalnego 
Zw. Zaw. Najlepszą opinię komisji 
konkursowej zyskały zakładowe 
orkiestry dęte Zakładów Azoto-
wych im. Feliksa Dzierżyńskiego 
w  Tarnowie, Fabryki Celulozy 
i Papieru w Kluczach i Zakładów 
Chemicznych Oświęcim. 

Wieczorem, tego samego dnia 
najlepsze orkiestry wzięły udział 
w  okolicznościowym capstrzyku 
i  razem z  niosącą transparenty, 
szturmówki i  zapalone pochod-
nie młodzieżą krakowskich szkół 
chemicznych przemaszerowali 
ulicami śródmieścia starego 
Krakowa. Wszędzie wzbudzali 
zachwyt zgromadzonych wzdłuż 
trasy przechodniów i  życzliwe 
oklaski widzów.

  Opracował 
Dziatłowicz Janusz.

Źródła:
60 lat Zakładowej Orkiestry Dętej „Kluczewskich Zakła-
dów Papierniczych im. Jarosława Dąbrowskiego” w Klu-
czach- Klucze VI.1987.
W orkiestrach siła…- Sypień Jacek. 
Wpomnienia – Janina Kocjan zd. Kita. 
Echo Krakowa- 9. VII.1959 r.  

Orkiestra podczas koncertu „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Klucze- Dom Kultury.

Głos Pracy- 16.X.1960 r.
Sprawy Chemików- nr 12/1960 
Sprawy Chemików- nr 11/15.06.1966 r.
Echo Klucz- nr 6/1997 r.
Echo Klucz- IX.2001 r.
Nasz Powiat- 3.IX.2006 r.
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wspomnienia
JózeFa szreniawy
– cz. V.

Pan Józef Szreniawa w czasie wojny,  mając 20 lat, był 
żołnierzem kompani rezerwy oddziału partyzanckiego 
AK „Surowiec” zwanego oddziałem „Hardego”, który 
wtedy stacjonował w Górach Bydlińskich w miejscu 
zwanym „Psiarskie”.  Jak wynika z zaświadczenia wysta-
wionego przez Gerarda Woźnicę - ps. „Hardy” – dowódcę 
tego oddziału, był żołnierzem baonu partyzanckiego 
„Surowiec” O.R.23 DP AK, od 30 lipca 1944 do stycznia 
1945. Po zakończeniu wojny Pan Józef Szreniawa nie 
rozstał się z bronią i przyszło mu walczyć w szeregach 
już Ludowego Wojska Polskiego. Wcielony do służby 
12 czerwca 1945 roku trafił do 17 Pułku Piechoty (fron-
towego) 5 Dywizji Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego, 
stacjonującego wtedy w Kostrzynie nad Odrą. Zadaniem 
pułku była likwidacja rozbitków hitlerowskich oraz 
zagospodarowanie tzw. „Ziem Odzyskanych”.

Byliśmy wykorzystywani do zagospodarowania ziemi 
uprawnej, jak i do jej wcześniejszego rozminowania i usu-
nięcia niewypałów pocisków pozostałych po przejściu 
frontu. W lecie 1946 roku pomagaliśmy w sianokosach nad 
Odrą. Następnie skoszarowany w Międzyrzeczu Poznań-
skim.  W lecie i jesienią tegoż roku brałem czynny udział 
w likwidowaniu bandy „Siekiery”  na terenie powiatu 
miechowskiego, oraz bandy „Salwy” i „Bobra” w powiecie 
bocheńskim i limanowskim, które to bandy grabiły i mordo-
wały okoliczne wsie- czytamy w jednym z Jego rękopisów

Najbardziej walki te nasiliły się w okresie przed wybo-
rami do Sejmu Polski Ludowej, które miały miejsce 19 stycz-
nia 1947 roku. Zima wtedy była bardzo mroźna. Tempe-
ratura dochodziła do -35 °C. W czasie pościgów za tymi 
bandami spocone onuce przymarzały do butów. Odmro-
ziłem uszy i stopy. Następnie wiosną, po zabójstwie gen. 
Karola Świerczewskiego braliśmy udział w generalnej 
likwidacji band UPA. [Gen. Karol Świerczewski zginął w 
zasadzce Ukraińskiej Powstańczej Armii pod Jabłonkami 
28 marca 1947r.- przyp. red.]  

Józef Szreniawa- 
z okresu służby 
wojskowej (1945- 1949)

Młody żołnierz- Józef Szreniawa (z prawej) w wojsku, 
rawdopodobnie w Kostrzynie nad Odrą (ok. 1946 r.)

OPRAC. DZiAtŁOwiCZ JANuSZ



14

Klucz do wspomnień 1/2016

W walkach z UPA zginęło wielu moich kolegów. Ja 
również byłem ranny w głowę, ale na szczęście przeży-
łem, następnie leczyłem rany w szpitalu pułkowym. To 
wszystko później odbiło się na moim zdrowiu. Do rezerwy 
przeszedłem 9 kwietnia 1949 roku na mocy rozkazu MON 
nr 184. Wróciłem do domu. Po zdemobilizowaniu od maja 
1949 roku do 31 grudnia 1954 roku pracowałem jako sołtys 
wsi Kwaśniów Górny. Od stycznia 1955 do stycznia 1962 
roku pracowałem w administracji jako przewodniczący 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Kwaśniowie. W 1950 roku 
mieszkańcy Kwaśniowa Górnego samorzutnie, bez żadnej 
dotacji, zakupili plac i rozpoczęli budowę Domu Ludowego, 
gdzie mieściło się przedszkole, sala widowiskowa i Klub 
Rolnika. W latach 1951- 52 w czynie społecznym ulep-
szono i utwardzono około 3 km dróg dojazdowych z pól. 
Aby ludność miała możliwość dojazdu do pobliskich zakła-
dów pracy. W 1955 roku mieszkańcy utwardzili żużlem i 
kamieniem drogę w kierunku Malin do szosy głównej, a w 
1957 roku rozpoczęto polepszać te drogi kładąc nawierzch-
nię bitumiczną na ok. 9 km, co pozwoliło następnie na uzy-
skanie w Państwowym Przedsiębiorstwie Samochodowym 
(PKS) zgody na dojazd autobusów do wsi

Nie szczędząc sił, lokalna społeczność podjęła w kolejnych 
latach następne wyzwania, by polepszyć swój byt i wygląd 
wsi. I tak w czynach społecznych i przy współudziale środ-
ków państwowych, dla uczczenia 1000- lecia Państwa Pol-
skiego mieszkańcy naszej wsi zasadzili setki drzew- topili, 
jałowców, lip i modrzewi, zadrzewiając wszystkie wyrwy 
i wąwozy w pobliżu dróg. Zalesiono nieużytki i wydmy 
piaszczyste. Łącznie ok. 18 ha. wspólnoty wiejskiej i 26 ha 
gruntów własnych. W roku 1975 nasza wieś wybudowała 
w czynie społecznym sieć wodociągową. Nie ma dziś domu, 
ani gospodarstwa, by nie korzystała z kranu. Zaś w 1984 
roku zbudowaliśmy sieć gazociągową, podłączając do niej 
niemal każdy dom.

Kwaśniów Górny od najdawniejszych czasów, poprzez 
zabory, sanację i okres okupacji była wsią o rozdrobnio-
nej sieci gospodarstw i należała do wsi najbiedniejszych. 
Utrudniało to jakikolwiek większy postęp. Po wyzwoleniu 
istniejące, okoliczne zakłady pracy zaczęły się rozbudowy-
wać, jak i też powstawały nowe. Dzięki ludowemu ustro-
jowi znikło bezrobocie, a miejscowa ludność stała się dwu 
zawodowa ( robotniczo- chłopska). Warunki życia na wsi 
zmieniały się na lepsze. Dzięki dużej chęci mieszkańców do 
pracy społecznej, nasza wieś osiągnęła duży postęp gospo-
darczy i kulturalny. Do końca wojny we wsi było ok. 90% 
domów drewnianych krytych strzechą (słomą). W ciągu 
pierwszych 15 lat po wojnie sytuacja ta uległa zdecydo-
wanej poprawie, by w roku 1960 wszystkie domy były 

Podczas pracy w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Kwaśniowie 
Górnym.(z lewej).

Podczas uroczystości przekazania urządzeń gaśniczych 
strażakom- (ok.1960 r).
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już murowane i kryte dachówką. W tym też roku zniknął 
z naszego krajobrazu ostatni dom pod strzechą. Z drew-
nianej wsi powstała murowana. Był to zapewne ogromny 
wysiłek każdego z gospodarzy. Wspólnie zaczęliśmy zaspo-
kajać najpilniejsze potrzeby ogólno społeczne. W czynie 
społecznym wyremontowaliśmy 4 wiejskie studnie głębi-
nowe doprowadzając je do użytku według ówcześnie obo-
wiązujących wymogów sanitarnych, a i estetycznych. W 
latach 1952- 54 systemem gospodarczym i kosztem wyłącz-
nie mieszkańców wsi zelektryfikowaliśmy wieś. Bez żad-
nych dotacji zbudowaliśmy prawie 3 km linii wysokiego 
napięcia o mocy 6 000 volt. Zakupiliśmy słupy, przewody i 
izolatory. Wspólnie z Kwaśniowem Dolnym zbudowaliśmy 
linę trójfazową niskiego napięcia, oraz oświetlenie uliczne.

Od stycznia 1962 do września 1975 pracowałem w 
Fabryce Papieru w Kluczach. Mieszkając w Kwaśniowie 
pełniłem funkcję radnego od 1954 roku, nie oszczędza-
jąc swych sił i czasu dla polepszenia warunków życia jej 
mieszkańców-  zapisał kiedyś na kartce, dziś pożółkłej, 
Józef Szreniawa  znany jako „Ziutek”.

Po przejściu na emeryturę, mając więcej czasu, zajął 
się rolnictwem i hodowlą we własnym gospodarstwie.  
Wojna, jak i późniejsze walki z bandami, oraz to, że 
szczęśliwie przeżył umocniło bardzo jego wiarę w Boga.  
Widocznie Bóg czuwał nad jego losem.  Widocznie dla-
tego, u schyłku swego życia napisał wiersz, w swej tre-
ści bardzo smutny, nostalgiczny, błagalny i przepełniony 
wiarą w Boga pt. „Ojcze nasz”. To Jego pacierz. -  wspo-
mina dziś syn Piotr.  

 Ojcze nasz. 
Ojcze nasz, który jesteś w niebie... 
Temu, który wniesie do Ciebie
Gorące błagania i litości w potrzebie
Przyjmiesz prośbę, wysłuchasz u siebie.
O wielki Panie, Ojcze nasz
Temu, co ufał, łaski mu dasz,
Który Cię uzna za Ojca swego
Zwrócisz miłosierne oczy do niego. 
Z Twej ręki niebo usiane gwiazdami
Z Twej mocy słońce świeci nad nami
Z Twej sprawiedliwości, nieszczęścia i wojny
Z Twego miłosierdzia, szczęście i raj spokojny.
Tobie są poddane światowe tortury 
Ciebie słuchają największe chmury
Boś Panie Ojcem nad wszystkie łany
Ojcem prawdziwym, który patrzy z góry. 
Więc Cię wielbi i szczerze kocha
Za swoje winy w pokucie szlocha

Zawsze Cię chwali i będzie czcił 
Ile w jego mocy, ze wszystkich sił.

Święć się imię twoje...
Nad wszystkie czasy, nad wszystkie zdroje
Nad wszystkie potęgi, nad wszystkie boje 
Co tylko stworzone i nad błękitne pokoje. 
Święć się imię Boże nad nami.
Nad całym światem, nad narodami 
Nad najbliższymi i nad królami
Nad całym niebem i nad aniołami.
O Boże! Niech Twe Imię się święci
Wszystko co w świecie, ku sobie nęci
Bo Twe imię słynęło i słynie
Jak długie wieki, nigdy nie zaginie.

Przyjdź królestwo twoje...
W nasze dusze, w nasze dziewoje
Z wysokich niebios tu na ziemię
Obejmij panowanie nad ludzkim plemieniem. 
Przyjdź królestwo w Bożej koronie
Zawładnij i króluj nad nami
Gdyż wyciągamy do Ciebie dłonie
Bo nasze serca zalane łzami.

Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi…
Gdzie okiem sięgniesz w każdej przestrzeni
W całym wszechświecie i w naszym świecie
Na morzu, w krajach, w każdym powiecie.
Nikt się twej woli nie może sprzeciwić
Nikt się twej woli nie może dziwić
Bo wola twoja Panie nie pojęta 
Przez świat zawsze przyjęta.
Z twojej woli świat się obrania
Słońce, księżyce w światło się obraca
Świecące gwiazdy po niebie chodzą
Różne cuda i zjawiska się rodzą.
Z twojej woli Boże wiatry wieją
Zimy panują, żyzne deszcze leją
Świat się ściemnia i może bałkani
W rozszalałych hukach całe się piani. 
Z twojej woli Boże ptak lata i śpiewa
Zielenią się łany i szumią drzewa
Z twojej woli Boże dobroć i szczęście płynie
Na wysokościach i niskiej dolinie.
Z twojej woli ludzkie istnienie
Niezmiennie staje się postanowienie
Więc na twą wolę wszystko się godzi
Boś jest Pan tego co się rodzi.

wspomnienia Józefa szreniawy
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Chleba naszego powszedniego…
Którego zawsze spożywamy
Życie nasze trudne bez niego
Wiec go nam przyspórz, Ciebie błagamy.
O wielki Panie, Boże litościwy
Daj, by bujały zasiane niwy
Niech ziemia rodzić nie przestaje
Upamiętaj chlebem poniewieranie.
Bo głód i nędza zajrzą nam w oczy
Świat w jedne gruzy się zamroczy
Wielkie cierpienie, chleba pragnienia
Będą nami miotać bez wytchnienia.

Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy…
W których śpimy i jeszcze się dopuszczamy
Przez co utraciliśmy niebieskie bramy
Odpuść nam Boże litości nieprzebrany.
Odpuść nam winy i nie każ srogo
Poprowadź do Siebie prawdziwą drogą
Nie puszczaj na nas Boże wielkiej kary
Bo nie uniesiemy, zasłużone ciężary.
Prawda, że duże są nasze winy
Zamiast Cię przeprosić to sobie kpimy
Jakie to skutki ma lekceważenie
Spadają ciosy na zatracenie.
Nikt nie powstrzyma Bożej kary
Człowiek swego grzechu przepełnia miary
Już się wyczerpały Boże cierpliwości
Za późno wtedy wołać litości.
 Z niebios spadają straszne żywioły
Ludzkie pychy pryskają w doły
Rozszalałe wtedy pioruny biją
Struchlałe stworzenia w pokorę się kryją.
Niebo czerwone, poczerniały obłoki 
Z góry się leją wód całe potoki
Trzęsienie ziemi i gradobicie
Świat się okrywa strachem obficie.
Zalewają się w nie pola i dobytki
Ludzka namiętność, wysiłek wszystkich
Nie baczy żywioł, zgrozą szaleje
Lud struchlały z bojaźni mdleje.
Dreszcze przechodzą, obejmuje trwoga
Teraz uwierzyli, poznali Boga
Lecz to za późno, pokorne prośby
Wzdychać do Boga w obliczu groźby.

Naszym winowajcom…
Wszystkim wrogom i zdrajcom,
Tym co zalali goryczą nasze życie,

Szemrząc i topiąc potajemnie w ukryciu.
O Boże wielki, nie pamiętaj im tego,
Może się ockną z przestępstwa swego.
Wzbudzi się prawdziwa Miłość bliźniego,
Zniknie zażartość, upokorzy się jeden w drugiego.

i nie wódź nas na pokuszenie…
W które uwięzło dzisiejsze mienie.
Powstrzymuj od zwierzęcej zdziczałości,
Niech się obejrzą, że patrzysz z wysokości.
Pohamuj Boże to nie opamiętanie
Idących w przepaść czystości skalanie.
Odpędzaj kuszących pragnienia,
Zachowaj naiwnych od potępienia.
Strzeż go od każdego grzechu,
Do którego zaślepiony brnie w pospiechu,
Nie bacząc na jakie to skutki
Doprowadzi ten fałszywy czas krótki.

Ale nas zbaw ode złego…
Który opętał każdego
Swe drogi wskazuje i swój przykład daje
A człowiek zaślepiony łatwo się poddaje.
Więc Boże dodaj mocy i siły
By do grzechu obrzydzenie wznieciły
Boże wielki pociągnij nas ku sobie
By wszystkie nasze serca stanęły przy tobie.
I przez ciebie drogą wskazana
Przez nas wszystkich pokornie uznaną
Idziemy do ciebie, a dłonie nam podasz
Boś jest prawdziwym Ojcze nasz.
   Amen.

Józef Szreniawa - Kwaśniów Górny. (1924 – 2002)

Józef Szreniawa - 2000 r.
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JaK nadchodziło
wyzwolenie.

W  dniach 16- 17  stycznia 1945 r.  wojsko rosyjskie 
weszło do  Rodak. Niemcy zaczęli się wycofywać. Doszło 
do  potyczki miedzy nimi. Zginęło wówczas 30  Niemców 
i kilku żołnierzy rosyjskich. Niemcy pochowani są za cmen-
tarzem parafialnym w  Rodakach w  lesie.(…) Wycofujący 
się żołnierze niemieccy zabrali Romana Pandla i  jego fur-
mankę. Pod Hutkami zastrzelili go, a  na  furmankę zabrali 
swoich rannych- wspomina to  zdarzenie Stanisław 
Majewski z Rodak.

W ostatnim dniu okupacji hitlerowskiej zginęło w Roda-
kach dwoje ludzi, a  mianowicie: Roman Pandel s.  Fran-
ciszka- zginął od kuli rewolwerowej uciekających Niemców 
i  Antonina Mulet (żona Władysława) została zabita poci-
skiem pancernym wystrzelonym z  czołgu niemieckiego, 
stojącego na rodackich polach w „Kamykach”. Pocisk trafił 
ją na własnym podwórku. W trakcie bitwy która rozegrała 
się w  nieużytkach, obok szosy na  trakcie do  Ogrodzieńca 
między wojskami niemieckimi i rosyjskimi zginęło 30 Niem-
ców i  6  Rosjan. W  dniu 23  stycznia 1945 roku, po  mimo 
dość silnego mrozu, kopaliśmy groby dla zabitych. Niemcy 
zostali pochowani w  lesie w  pobliżu szosy, naprzeciw 
łąk zwanych „Bzinik”, zaś Rosjanie, tymczasowo zostali 
pochowani obok rogatki, a  w  marcu 1945 roku zwłoki ich 
wywieziono do wspólnego grobu w Kluczach. W dniu któ-
rym zabierano zwłoki żołnierzy radzieckich, cała gromada 
dzieci biegała w  lesie koło rogatki. Tam znalazły granat, 
którym rzucały. W pewnej chwili jeden z chłopców rzucił 
granat na  szosę obok stojącego krzyża i  granat eksplodo-
wał zabijając czterech chłopców i  raniąc śmiertelnie jed-
nego, a jeden był lżej ranny. Ciężko ranny zmarł następnego 
dnia. Mieli po 10- 12 lat. (…) Był to bardzo tragiczny wypa-
dek toteż ludzi na  pogrzebie było ponad 450 osób. Ksiądz 
Pasierbiński z  parafii Chechło przemawiając na  pogrzebie 
w Chechle powiedział, że mimo, iż jest starym proboszczem 
nigdy w swoim życiu nie stał nad pięcioma trumnami jed-
nocześnie, dlatego podczas tego przemówienia pogrzebo-
wego sam płakał - wspominał Julian Zieliński – autor 
„Kroniki Gromady Rodaki”

Noc 17  stycznia 1945 r.  W  lesie przy drodze od  Klucz 
do  Kwaśniowa Dolnego, w  rejonie „Malinki” do  „Suchej 
Góry” wojsko niemieckie zlokalizowało olbrzymie składy 

amunicji różnego kalibru. Kilkadziesiąt wiat załadowanych 
amunicją stanowiło jakoby małą miejscowość poprzeci-
naną drogami dojazdowymi. Warkot samochodów dowo-
żących i  wywożących amunicję w  dzień i  w  nocy, krzyki 
Niemców i  „Własowców” obsługujących składy amunicji, 
uzupełniały ciągłą wrzawę. 15  i  16  stycznia ciągle było 
słychać kanonadę artyleryjską, oznaczającą zbliżanie się 
frontu do naszej miejscowości. 

17 stycznia w godzinach wieczornych, w lesie państwo-
wym na południe od Ryczówka, przy narastającym ciągle 
huku, wybuchają ogniste fajerwerki. Niebo rozjaśnia się 
łuną tak, że zrobiło się jasno jak w dzień. Szyby w oknach 
drżą, kawałek sufitu spadł na  podłogę. Wyskoczyliśmy 
wszyscy z  domu na  podwórko. Zrozumiałem, że  składy 
amunicji zostały wysadzone lub zapalone i  wylatują 
w  powietrze. Nagle słyszymy hałas- na  podwórko wpa-
dają żołnierze, na drodze obok podwórka ustawiają działo 
„puszka” i  kierują w  stronę wybuchającego lasu. Stoimy 
strwożeni myśląc, że  to  „Własowcy” z  ochrony magazy-
nów amunicji. Żołnierze widząc nasze przerażenie, zwra-
cają się do nas- „my ruskije”, pokazując gwiazdy na swoich 
czapkach i pytają- „kuda germańcy?” Szosą od Klucz przez 
przysiółek rzeka, w stronę Rodak, przejeżdżają samochody 
z przyciemnionymi światłami. Grupa żołnierzy (może plu-
ton) biegnie na  przełaj przez łąki w  stronę Rzeki, słychać 
krótkie serie pepesz, po czym żołnierze giną w cieniu nocy.

Nadchodzi kolejny dzień. Żołnierze radzieccy zajęli pozy-
cję na Rzece wzdłuż szosy, odcinając drogę przejazdu Klu-
cze- Ogrodzieniec. W  tym czasie z  lasu od  strony Rodak 
wychodzi kolumna żołnierzy niemieckich i  zajmują sta-
nowiska w  rowach wzdłuż szosy. Rozpoczyna się ostrzał, 
tak ze  strony Niemców, jak i  ze  strony żołnierzy radzie-
ckich. Nagle od  strony południowej, od  strony Chechła, 
na  wzniesieniu:Kamyk” wyłania się czołg niemiecki i  kie-
ruje ogień na  stanowiska żołnierzy radzieckich będących 
na  Rzece. Kilka pocisków trafia w  dom rodziny Kumelów 
oraz w  działo stojące w  ogrodzie. Obsługujący działo żoł-
nierz ginie, amunicja wybucha, a z miejsca, gdzie był dom 
unoszą się kłęby dymu i  kurzu. Rodzina uratowała się 
chroniąc się w  murowanym chlewie. Żołnierze radzieccy 
pod osłoną zarośli, wzdłuż lasu, biegną w kierunku czołgu. 

OPRAC. DZiAtŁOwiCZ JANuSZ
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Czołg wycofuje się z  „Kamyka” na  południe ostrzeliwując 
się. Na wzniesieniu ginie żołnierz, który próbował zniszczyć 
nieprzyjacielski czołg. Udaje się to  pozostałym żołnierzom 
radzieckim. 17 stycznia wieś Ryczówek zostaje zajęta przez 
wojska radzieckie. Natomiast Rodaki, Chechło i  Klucze 
w następnych dniach – wspominał Edmund Oruba.

 Fragmenty wspomnień pochodzą z zeszytu wydanego 
drukiem w 2004 r. pt. „Rodaki- historia życia babć i dziad-
ków - Wspomnienia”, nagrodzonego projektu Rady Sołe-
ckiej wsi Rodaki.

wspomnienia historycznych dni – 

Klucze. 15-17 stycznia 1945 r.

Pamiętam święta 1944 r.  Były to  ostatnie święta pod 
okupacją niemiecką, wiedział to już każdy Polak. Lotnicy 
niemieccy kwaterujący na Rudnicy i w Chechle przywi-
tali jeszcze Nowy Rok dziesiątkami rakiet, które wystrze-
lili w  noc sylwestrową. Przeszły pierwsze dni stycznia, 
zapanowała cisza, lecz cisz to  była przed burzą. Prasa 
i radio niemieckie doniosło, że na froncie wschodnim roz-
poczęła się już ofensywa armii radzieckiej. Komunikaty 
były skąpe i  mówiły o  przełamaniu frontu koro Warki 
i  utworzeniu przyczółka na  Wiśle. Czekano z  niecierp-
liwością co  przyniosą następne dni. W  fabryce Niemcy 
zaczęli mówić o  wywiezieniu maszyn z  zakładu, a  póź-
niej już o  wysadzeniu turbiny i  kotłowni. Na  szczęście 
nie zdążyli już tego wykonać dzięki szybko nacierającej 
armii radzieckiej. Nocą pełniąca dyżur telefonistka otrzy-
mała nakaz ewakuacji kobiet i  dzieci niemieckich, mieli 
pozostać tylko mężczyźni. Nakaz ten Niemcy pospiesznie 
wykonali.

Po  opuszczeniu fabryki przez dyrekcję niemiecką, 
opiekę nad zakładem przejęli: inż. J.  Jabłoński, inż. Cz. 
Świeczkowski, inż. J. Pojda, W. Rożniatowski i B. Muszew-
ski. Inż. J. Pojda dopilnował zabezpieczenia I i II kotła przed 
działaniem mrozu, pracował tylko kocioł III i  Jaworzno 
dawało jeszcze prąd. W  godzinach popołudniowych 
na  drodze do  Klucz było dużo żołnierzy i  samochodów 
niemieckich, nadleciały rosyjskie samoloty, zrzuciły lek-
kie bomby, które raniły kilku żołnierzy. Droga do  Klucz 
była po obu stronach obstawiona żołnierzami, żołnierze 
ci zajęli przygotowane w lesie okopy.

Wieczorem inż. Jabłoński przysłał kartkę do elektryka 
Władysława Szatana, aby ten przyszedł do fabryki i opie-
kował się turbiną przez noc. Szatan przyszedł z  Klucz 
do  fabryki, na  portierni zastał J.  Burzyńskiego, j.  Krzy-
kawskiego i  S.  Bulwę. Wtedy to  inż. Jabłoński zwrócił 

się do  elektryka Szatana: „ opiekuj się pan fabryką, tur-
biną, bo  fabryki musimy pilnować, to nasz chleb… Jutro 
tu już będą Rosjanie, proszę się nie bać rosyjskich żołnie-
rzy, to  dobrzy ludzie”. Do  kotłowni przyszedł na  nocną 
zmianę Prostak, Cieślik i Mosur, którzy obsługiwali kocioł 
III, para była dawana do turbiny A, E, G, którą obsługiwał 
Szatan, i  na  ogrzewanie zakładu. Na  celulozie pozostał 
Baran Antoni, który wraz z Latosem Błażejem zabezpie-
czył warniki przed zniszczeniem. Na  trzeciej maszynie 
parowej zdjęli 31 pasów skórzanych i zabezpieczyli przed 
kradzieżą. Po  godz. 21.00  przyjechał samochodem nie-
miecki komendant magazynów amunicji, który powie-
dział ludności polskiej, że  o  godz. 2.00  w  nocy zostaną 
wysadzone magazyny rakiet w  lesie pod Chechłem, 
amunicji pod Waśniowem, amunicji na torze kolejowym 
na  Osadzie, barak lotników niemieckich na  Rudnicy 
w  Kluczach. Ludności polecono, by  opuściła te  tereny 
w promieniu 1,5 km lub skryła się do piwnic. Wieczorem 
wrócił jeszcze dyr. Hniliczko, Tomaszko i Dytel. Hniliczko 
z pistoletem w ręku pytał Szatana o Rosjan, a otrzymaw-
szy odpowiedź, że  w  fabryce ich nie widziano, razem 
z komendantem magazynów amunicji udali się w stronę 
magazynów, gdzie według zapowiedzi wysadzili amuni-
cję. Nad ranem część ludzi z Osady, ta co uciekła do lasu, 
by  schronić się przed odłamkami amunicji, powróciła 
i zatrzymała się na portierni. Szatan wyszedł z portierni, 
by  zobaczyć, czy jeszcze są  Niemcy. Przy garażu samo-
chodowym spotkał zwiad konny rosyjski. Po  niespełna 
godzinie na portierni pojawił się oddział Volksturmu, żoł-
nierze odpoczęli na sortowni i odmaszerowali przez plac 
drzewny z fabryki. 

Rano na  portiernię z  Ryczówka przyszedł pierwszy 
Zasłona Piotr, maszynista papierniczy i  mówił: „u  nas 
są  już Rosjanie”. Szatanowi dał swój chleb, kawę i  tytoń, 
a sam wrócił do Ryczówka pod obstrzałem Niemców, któ-
rzy z  fabryki strzelali za  nim. Przyszli do  zakładu i  inni 
pracownicy, zobaczyli jakie zniszczenia zostały dokonane 
przez wysadzenie amunicji na  torze kolejowym. Byli to: 
Inż. J.  Pojda, inż. Świeczkowski, Latos B., W.  Rożniatow-
ski, A.  Latos, A.  Markiewicz, W.  Markiewicz, Kamionka 
i Kasza. W fabryce dużo okien i drzwi zniszczył wybuch 
amunicji. Magazyn filców papierowych zabezpieczyli 
przed kradzieżą: Rożniatowski, Baran i Latos B.

Na  portiernię przyszli pierwsi Rosjanie. Szatan i  inż. 
Pojda zaczęli z nimi rozmawiać. Tymczasem z Rabsztyna 
na plac drzewny i do  lasu za Wille przychodzili Niemcy. 
Niemcy zajmowali fabrykę i  usadowili się w  sortowni. 
Na  Osadę wszedł patrol rosyjski i  do  niewoli zabrali 
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trzech „włosowców”. Pod garażem Rosjanie zaczęli usta-
wiać działko przeciwpancerne. Coraz więcej żołnierzy 
rosyjskich zaczęło przychodzić na  portiernię i  na  Osadę. 
Lecz nagle od Klucz na Osadę wjechały działa szturmowe 
niemieckie strzelając z dział i broni maszynowej. Pierw-
sze działo szturmowe tuż przed garażem skręciło w ogród 
i  z  boku zniszczyło działo przeciwpancerne rosyjskie. 
Rosjanie wycofali się z  osady, pozostawiając na  łąkach 
i  za  mostem na  Przemszy Białej swoich zabitych. Dru-
gie działo szturmowe zatrzymało się na  nowej Osadzie, 
gdzie Niemcy z tego działa widzieli Kamionkę S. z trzema 
Rosjanami. Chcieli go rozstrzelać, gdyż wzięli go za prze-
branego Rosjanina. Puszczono go  dopiero po  oświadcze-
niu ob. niemieckiej – pani Żychlińskiej, że Kamionka jest 
mieszkańcem Osady.

W  tym czasie do  mieszkania dr  Smirnowa weszli 
z  pistoletem w  reku Niemcy w  poszukiwaniu Rosjan. 
Na  szczęście w  ostatniej chwili Rosjanie zdołali dostać 
się na strych, gdzie się ukryli wraz z radiostacją. Niemcy 
przeszukali mieszkanie i nie znalazłszy nic opuścili dom. 
Rosjanie siedzieli na strychu aż do zdobycia Osady, dwóch 
z  nich było rannych. Na  Osadzie pozostało jeszcze kilku 
Rosjan, którzy ukryli się przed Niemcami.

Na  razie umilkła strzelanina. Spod Rodak i  Ryczówka 
wróciło tylko 6  dział szturmowych. Wszystko zostało 
tam rozbite. Wtedy to  Prostak, Baran i  Szatan opuś-
cili fabrykę i  poszli do  Klucz. Niemcy zaczęli zajmować 
pozycję w fabryce wzdłuż Pustyni Błędowskiej, za Willą 
i  torem kolejowym. Po  południu Rosjanie zaczęli nacie-
rać na  fabrykę i  Osadę w  wyniku walki został zapalony 
transporter zrębków do  silosów i  ogień przeniósł się 
na rębalnie, wyparki i maszynę celulozową i zniszczył je.

Mieszkańcy Osady cały czas, gdy trwała walka siedzieli 
w  piwnicach, a  gdy przestawano strzelać, przychodzili 
do  mieszkań i  gotowali sobie posiłki. Walki trwały trzy 
dni. Rosjanie nie chcąc zniszczyć fabryki zaczęli okrążać 
ją, a Niemcy już trzeciego dnia musieli się wycofać. Opuś-
cili fabrykę o Osadę nocą 17 stycznia. Uciekali przez Klu-
cze, na Bolesław do Sławkowa. Tu zatrzymali się i stawiali 
opór ponownie. Rano, gdy ludzie wyszli z  piwnic zoba-
czyli już żołnierzy radzieckich. Na  Osadzie zapanowała 
radość. Kto co  miał w  domu to  częstował tym żołnierzy. 
Młody oficer radziecki opowiadał jak trzy dni przeleżał 
ze  stacją radiową pod mostem przy fabryce i  stamtąd 
nadawał swe meldunki, tuż na  linii niemieckiej. Miesz-
kańcy Osady cieszyli się z  otrzymanej wolności, którą 
przyniosła im armia radziecka. 

 Zita. „Echo Kluczewskiej Papierni”- I,II-1959 r

Zanim nastąpiło wyzwolenie. 

Ledwo skończyłem szóstą klasę szkoły podstawowej, 
stałem się przymusowym robotnikiem w  dużym gospo-
darstwie rolnym w Krzykawce. Zarządzał nim umzydler 
Koldolfer- rumuński Niemiec, przybyły z  żoną i  dwoma 
synami z Besarabii.

O  zbliżającym się froncie wschodnim, w  mojej rodzi-
nie najwcześniej wiedziała moja mama. Były żniwa  
1944 roku. Pracując u  umzydlera Seiferta w  Krzykawce 
wraz ze  swoją siostrą, przykładając ucho do  ścierni-
ska słychać było głuche wstrząsy. Seifert nie wiedząc 
o co chodzi, kręcił kółko na czole. Oceniając tym znakiem, 
że  cos robi nam się w  głowach. Lecz w  głowach rodziła 
się nadzieja szybkiej wolności. Z zachowania się niemie-
ckich rodzin, które tu zamieszkiwały obserwowano ner-
wowość. 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia aresztowano 
naszego sąsiada za  rzekomą kradzież paru buraków. 
W  kilka dni później zginął w  obozie koncentracyjnym. 
Wiadomo, że   12  stycznia 1945 roku rozpoczęło się 
radzieckie natarcie zimowe określane w literaturze, jako 
ofensywa Wisła- Odra. Od  tej pory wypadki wojenne 
na  naszym terenie toczyły się błyskawicznie. Pamię-
tam dokładnie, 17  stycznia o  szóstej rano zgłosiłem się 
do  pracy przy opatrywaniu bydła. Przyszedł do  obory 
Helgo- syn zarządcy, gorliwego członka niemieckiej 
organizacji SA, zawiadamiając bym natychmiast zgłosił 
się u  „tati”. Tak też uczyniłem. Przed dworkiem w  Krzy-
kawce- gdzie zamieszkiwał- stały dwie furmanki. 
Cała rodzina umzydlwrów i  para robotników krzą-
tali się, wynosząc walizki i  tobołki. Nie miałem pojęcia 
co to miało znaczyć. Od ojca Helgi otrzymałem karteczkę 
z  adresem krawca w  Sławkowie (Niemca mieszkającego 
przy małym rynku). Tam były do odebrania jego mundu-
rowe spodnie SA, które miałem szybko przynieść. 

W  drodze do  Sławkowa zrozumiałem co  się dzieje. 
Niemcy uciekają! Na  drodze liczne furmanki z  pakun-
kami i Niemcami zdążają w kierunku dworca kolejowego. 
Coraz gęściej wojska. Wróciłem radosny z  portkami 
Niemca, który wyglądał na  to, że  czekał na  nie- bo  fur-
manki natychmiast odjechały. Do chlewów przyniosłem 
kolegom i  dwóm paniom nowinę. Skakaliśmy z  radości. 
Jutro nie przychodzimy do pracy! Jednak rozsądek zwy-
ciężył, szkoda było bydła i  obsługiwaliśmy, aż  pojawili 
się radzieccy żołnierze, które całe stado liczące ponad 
70 krów zagospodarowali na potrzeby frontu. 

Dwudziestego stycznia nastąpił szturm armii radzie-
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ckiej na dobrze umocniony opór niemiecki w Sławkowie. 
Znalazłem się w  piwnicy murowanego domu w  Krzy-
kawce. W pokoju mieściło się dowództwo frontu.

Z rozmów telefonicznych, które było doskonale słychać 
w piwnicy wśród pocisków rozrywających się w Sławko-
wie okrzykiem „huuuuurra” i rozpaczliwego płaczu dzieci, 
widzieliśmy co się dzieje na froncie. Ojciec znał rosyjski. 
Jakiś oficer radziecki mający syna w  moim wieku (jak 
oświadczył) zabrał mnie na ręce i wyniósł na podwórko. 
„ Chodź zobaczysz wojnę”. Była noc lub późny wieczór. 
Katiusze niczym ogniste ptactwo, gwizdały lecąc od Bole-
sławia na Sławków. Tam detonacje i słupy ognia. O beczkę 
blaszaną, która stała na podwórzu co chwilę odbijały się 
jakieś drobne odłamki czy kule…

Rankiem wyszedłem na  ulicę. Wstrząsający widok! 
Żołnierze ciągną młodzieżowe sanki, na nich ranni! Jeden 
z  nich skrwawiony, z  rękami wlokącymi się po  śniegu- 
krzyczał: – Ubijut Gewrmańca! Ubijut! Usiłuje się zrywać. 

W piwnicy następuje rozpacz…Rosjanie będą się cofać, 
ponoszą duże straty. Ojciec rozumiał, że  dowództwo 
żąda lotnictwa do  bombardowania. Do  tego jednak nie 
doszło, Niemcy wycofali się w  kierunku Niwy. Jeszcze 
gdzieś w oddali było słychać niepokojące dźwięki. Ofen-
sywa trwała dwa dni. Ziemia jęczała, a  ja  udałem się 
do dworu. Nie było już potrzeby karmienia bydła. Na bel-
kach wozowni wisiało jeszcze parę krów powieszonych 
za tylne nogi z rozbebeszonymi brzuchami. Wokół kilku 
żołnierzy radzieckich z siekierami i nożami.

Z  moim kolegą Marianem Otwinowskim udaliśmy się 
do  dworku. Pełno papierów w  pomieszczeniach, ogrom 
jakiejś odzieży, na stoliku maszyna do pisania. Otworzy-
liśmy szafę. Wypełniona była żółtymi mundurami SA. 
Postanowiliśmy się zemścić. Rozpaliliśmy ogień w olbrzy-
mim piecu kuchennym. Zaczęliśmy tam ładować mun-
dury. Były wełniane. Nie chciały się palić…W  kuchni 
gesty duszący dym. Uciekliśmy. 

Do  pracy w  dworku już nie wróciłem. Z  rodziną wró-
ciliśmy po wysiedleniu na własne gospodarstwo w Krzy-
kawie i  do  domu, który teraz był ogromnym chlewem. 
Nie nadawał się do  zamieszkania. Trzeba było go  roze-
brać i  budować nowy, własnymi rękami, bez pieniędzy 
i materiałów. 

Głównym narzędziem tego zaczynania od nowa był 
wielki optymizm i nadzieja na lepsze jutro… Józef Liszka. 
„ Bolesławskie prezentacje”- XII- 2009 r. 

   Opracował: 
Dziatłowicz Janusz.

Pomnik pamięci poległych żołnierzy radzieckich w Kluczach „Pod 
Skałą”. Na Osadzie było wielu zabitych żołnierzy radzieckich. Leżeli 
tam gdzie padli w  czasie walki. Mieszkaniec Klucz, pan Kwinta 
zaproponował wybudowanie betonowego grobowca pod skałą i tam 
ich pochowano. W  latach 50- tych ekshumowani i  przeniesieni 
na cmentarz olkuski.

Część cmentarza olkuskiego, gdzie spoczęli żołnierze radzieccy 
polegli na ziemi olkuskiej.
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wielKanoc.

Strażniczki kluczewskiej tradycji.

W  lutym 2004 roku „Echo Klucz” na  stronach „Klubu 
Młodego Redaktora” zamieściło „Wywiad ze  Strażnicz-
kami kluczewskiej tradycji” Młode dziennikarki Marta 
Porcz i  Katarzyna Kosiba w  poszukiwaniu dawnych 
tradycji, postanowiły przeprowadzić wywiad z  członki-
niami Koła Gospodyń „Kluczowianki”- paniami: Marią 
Guzik i Stanisławą Porcz. 

Oto fragment dotyczący Świąt Wielkanocnych:
Przed Wielkanocą były wielkie posty. Dość, że nie jadło 

się tłuszczu to  jeszcze myło garnki za  pomocą popiołu, 
aby pozbyć się wszelkiego tłuszczu z naczyń. W pamięci 
zawsze zapadała zawsze Rezurekcja, której towarzyszyły 
„strzały”. Chłopaki robili z  karbitu, którego ożywali gór-
nicy „bomby” i było tak głośno, że ludzie aż podskakiwali.

Kolejną wartą wspomnienia tradycją był Śmigus- Dyn-
gus. Tego dnia dziewczyny były biedne. Chłopcy chwy-
tali je i zaciągali pod studnie, lub do płynącej przez Klucze 
Przemszy, Przychodzili nawet pod rodzinny dom i  lali 
dziewczyny przy rodzicach wiadrami pełnymi wody. 
Dziewczyny były całe mokrusieńkie, ale pełne dumy, 
bo  było to  dla nich wyróżnienie: najbardziej mokra 
dziewczyna musiała się również najbardziej podobać. 
Tak więc dziewczynie, która była sucha w  śmigus nie 
wróżyło to nic dobrego. 

Po śmigusie znowu odbywały się przechadzki od domu 
do  domu, znów się przebierano. Przebierańcy nosili 
ze sobą koszyk, do którego zbierali dary i przyśpiewywali 
swoim dobroczyńcom: 

„Przyszli my tu po śmiguście, ino nos tu nie opuście, dwa 
jajeczka podarujcie i kiełbaski też.”

Po  śmiguście był również Gaik- Maik. Była to  cho-
inka, którą dziewczęta ustrajały w kolorowe wstążeczki 
i ozdoby, chodziły po wsi i śpiewały: 

„Gaik, gaik nasz, szczęście ludziom dasz. Gaiczek zielony, 
pięknie przystrojony, czerwone wstążeczki, prześliczne 
dzieweczki. Gaik, gaik nasz, szczęście ludziom dasz.”

Tym i  innym obrzędom towarzyszył nieodzownie 
odświętny strój. Na  ten czas kobiety ubierały dopaso-
wane bluzki z  długimi rękawami, przeważnie jednoko-
lorowa i  jasne. Do  tego zakładały długie, mocno mar-
szczone spódnice (kiecki), które same ozdabiały haftami. 
Na  spódnice zakładały zapaski, czyli fartuszki, również Kościół w Kluczach, wystrój ołtarza- Wielkanoc 2016 r.

OPRAC. DZiAtŁOwiCZ JANuSZ
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kolorowe. Najczęstszym wzorem na  fartuszkach były 
paski. Na  głowach zawiązywano chustki- jasne, ponie-
waż ten kolor nie przyciągał słońca. Buty były na  obca-
sach i  sznurowane. To  był strój odświętny, zawsze czy-
sty i szanowany. Mężczyźni zakładali tzw. „bomby”- czyli 
spodnie, poszerzane u góry i w kolanach, oraz specjalnie 
wiązane na  wysokości pół łydki, aby można było zało-
żyć na nie buty tzw. „oficerki”. Do tego bluzki i marynarki 
w  ciemnych kolorach, tak jak i  spodnie. Na  głowie obo-
wiązkowo czapki, które nazywano „myckami”.

wielkanoc to  najważniejsze i  najstarsze święto 
chrześcijaństwa, obchodzone na  pamiątkę Zmartwych-
wstania Chrystusa. Obchody religijne Wielkanocy roz-
poczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja 
i  msza, w  Kościele katolickim zwana rezurekcją, w  pra-
wosławnym – jutrznią. Wielkanoc wieńczy okres Wiel-
kiego Postu i  poprzedzający ją  Wielki Tydzień. Jest cza-
sem radości co symbolizuje biały kolor szat liturgicznych. 
Po wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle przestrzeganym 
– ludzie z  niecierpliwością czekali na  odmianę. W  tym 
dniu spożywa się uroczyste śniadanie w  gronie rodzin-
nym, poprzedzone składaniem sobie życzeń. Z  Wielka-
nocą wiążą się liczne legendy, oraz religijne i  ludowe 
obrzędy. Według jednej z  legend zwyczaj malowania jaj 
zawdzięczamy św. Magdalenie, która wróciła do  domu 
po odwiedzeniu Grobu Pana Jezusa i odkryła, że wszyst-
kie jajka zrobiły się czerwone. A  oto inne wielkanocne 
obrzędy i kultywowane przez nas niektóre tradycje. 

wielkanocne jajko.

Jajko – króluje na  wielkanocnym stole, jest symbo-
lem życia i  odrodzenia. Tradycja pisanek i  dzielenia się 
święconym jajkiem sięga daleko w  przeszłość. Już sta-
rożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czer-
wono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy 
i  Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, 
„Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj 
na czerwono, wówczas nastąpi koniec świata”. Czerwone 
pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, 
są symbolem serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej 
doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywie-
nia organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne 
i witaminy.  

Święconka

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. 

Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek 
z  jedzeniem. Nie mogło w  nim zabraknąć baranka-
-symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego, mięsa i  węd-
lin- na  znak, że  kończy się post. Święcono też chrzan, – 
bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez 
słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – 
i  jajka – symbol narodzenia.  Święconkę jadło się następ-
nego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 

wokół domu

W  wielu regionach Polski do  dziś praktykuje się trzy-
krotne obchodzenie domu ze święconką, co , według pra-
dawnych wierzeń odgoni złe duchy.

Skorupki

Skorupki z  poświeconych jajek rozsypywano wokół 
domu, żeby kury nie uciekały i  znosiły dużo jaj. Część 
skorupek spalano, co miało chronić dom przed pożarem. 
Wierzono także, że  wyrzucone lub zakopane skorupki 
na polu dadzą lepsze plony.

Chory

Wierzono, że  toczenie jajka po  ciele chorego odpędzi 
od niego chorobę.

Dla dziewcząt 

Jeżeli w  Wielką Sobotę obmyje się twarz w  wodzie, 
w której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi 
i  inne mankamenty urody!

Na próg domu 

Wodą po gotowanych jajkach oblewano próg domu i pod-
waliny obór, by nie mogły się dostać do środka czarownice.

Pogrzeb żuru

Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem 
do  święta. W  te  dni robiono „pogrzeb żuru” – potrawy 
spożywanej przez cały post. Kiedy więc zbliżał się czas 
radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię.

wieszanie śledzia

W  równie widowiskowy sposób rozstawano się też 
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ze  śledziem – kolejnym symbolem wielkiego postu. 
Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli przy-
bijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, 
że przez sześć niedziel „wyganiał” z  jadłospisu mięso.

Palmy

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś 
nazywano ją kwietną lub wierzbną (wierzbową). Palemki 
– rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek 
– ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi 
piórkami. 

Po  poświeceniu palemki biło się nią lekko domowni-
ków, by  zapewnić im  szczęście na  cały rok. Połkniecie 
jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. 

Zatknięte za  obraz lub włożone do  wazonów palemki 
chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i  złośliwością 
sąsiadów. Palmy spala się w  Wielką Sobotę, a  popiół 
z  nich jest wykorzystywany w  następnym roku, kiedy 
w  Środę Popielcową ksiądz posypuje wiernym głowy 
popiołem.

Dzień Młodzieży

Elementem Niedzieli Palmowej jest obchodzony wtedy 
Światowy Dzień Młodzieży. Tradycję tę  wprowadził 
papież Jan Paweł II  w  1986 roku. Uroczystości te  odby-
wają się w każdej diecezji, a młodzież spotyka się wtedy 
ze swoim biskupem.

Grzechotanie

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk 
kołatek. Obyczaj ten był okazją do urządzania psot. Mło-
dzież biegała po okolicy z grzechotkami, hałasując i stra-
sząc przechodniów. Do  dziś zachował się zwyczaj obda-
rowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.

topienie Judasza

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest 
Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili tego 
dnia Judasza. Ze  słomy i  starych ubrań robiono wielka 
kukłę, którą następnie wleczono na  łańcuchach po całej 
okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali 
kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub 
bagienka. Wymierzanej w  ten sposób sprawiedliwości 
stawało się zadość.

wielka Niedziela
 
W  Wielką Niedzielę poranny huk petard i  dźwięk 

dzwonów miał obudzić śpiących w  Tatrach rycerzy, 
poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsia-
dów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. 
Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabrak-
nąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka.

Grzesznicy

W  wielką Niedzielę grzesznicy powinni zjeść jajko 
razem z  kawałkiem surowego chrzanu, co  ponoć sku-
tecznie wypala wszystkie grzechy. 

Szukanie zajączka 

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być 
po zakończeniu śniadania, wspólna zabawa – zwana szu-
kaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego.

Zabawa

Walatka- zwana też „na  wybitki”, to  osadzona w  pol-
skiej tradycji zabawa wielkanocna, w której dwie osoby 
stukają się jajkami trzymanymi w dłoni – wygrywa ten, 
którego jajko nie pękło.

Lany poniedziałek 

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – 
to  zabawa. Oblewać można było wszystkich i  wszę-
dzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse 
na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko 
znalazła męża. Wykupić się można było od  oblewania 
pisanką – stąd każda panna starała się, by  jej kraszanka 
była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie 
pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.

Świąteczne porządki

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki 
nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki 
mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z miesz-
kania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.

   
Opracował: 

Dziatłowicz Janusz.
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Klucze. Centrum Handlowe- VII- 2012 r.

Budynek Gminnej Spółdzielni-1992 r. 
Kiedyś mieściła się tu świetlica GS- u, kino, sklep meblowy.

Budynek gospodarczy  w majątku Dietlów- 1938 r. CENtRuM 
HANDLOwE
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Dzień Kobiet.

Nadszedł 8 marca

święto wszystkich kobiet

wypijemy więc wszyscy

za Pań naszych zdrowie.

 to nam się zawdzięcza

 troskę nad rodziną

 by wszystko w domu

 było zrobione

 - dokładnie z godziną.

My rodzimy dzieci

my wychowujemy

także zawodowo 

się realizujemy

 Kobiety zajmują różne stanowiska

 w zakładzie, firmie, sejmie

 każda z Nas

 z godnością te funkcje obejmie. 

Jesteśmy wszechstronne

inteligentne, oczytane

dlatego w zwykłym życiu

powinnyśmy być szanowane, 

doceniane i kochane.

  Stanisława Janicka

  
„Na jurajskim szlaku”.
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promocja tomiku poezji

1  kwietnia 2016 (piątek) GBP w  Kluczach była organi-
zatorem wieczoru poezji na którym odbyła się promocja 
tomiku „Nim zatrzyma mnie czas „ prowadzona przez 
dr hab. prof. UP Marka Pieniążek. Jest to nowa publikacja 
Kazimiery Janczy urodzonej w powiecie nowosądeckim, 
z zawodu tkaczka kilimów. Jej wiersze drukowane były 
w  prasie regionalnej w  gazecie ogólnopolskiej „Angora” 
oraz tomikach okolicznościowych i  pokonkursowych. 
Wyróżniona w  kilku konkursach literackich. Autorka 
tomiku „Odkryta na  jurajskiej skale” (Klucze-2013). 
Należy do Klubu Literackiego działającego przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Kluczach, przy Centrum Kultury 
w  Bolesławiu, przy Miejskim Domu Kultury w  Olku-
szu. Należy do  Stowarzyszenia Teatralno – Literackiego 
w Olkuszu. Obecnie mieszka w Kluczach i w Rąbkowej. 

Tomik poezji „Nim zatrzyma mnie czas” to  poetycka 
wyprawa w  świat poezji, życie zapisane w  słowach. 
Wiersze zamieszczone w  tomiku poezji autorka dedy-
kuje swojej rodzinie oraz bliskim. Są  odzwierciedleniem 
codzienności i  rzeczywistych doświadczeń. Zawarte 
słowa które płyną z głębi serca stanowią całość, jako nie-
rozerwalne migawki z życia. Pojawiają się także takie ele-
menty jak: milczenie, spokój serca, promień słońca, kro-
ple rosy czy pajęcza sieć, niebo, chmury, zachód słońca, 
szum morza, piasek pustyni. Są   to  ulotne doświadcze-
nia. Jednak najcenniejszym stwierdzeniem który w pełni 
uwidocznia się jest: życie, radość, smutek, rozpacz, bezsil-
ność, spotkanie Ja  i  Ty, My, nadzieja, miłość, nasze zda-
nie, czyli kochać życie ze  wszystkim co  nam niesie. Dla 
poetki życie i  człowiek to  nie problem, lecz tajemnica, 
w  której trzeba się zanurzyć, dlatego też poetka  zapra-
sza do  tego niezwykłego kroku. Autorka wykorzystała 
na  okładce paletę barw i  cieni z   każdej chwili: radość, 
smutek, samotność, miłość, które to jak niezwykle szczera 
modlitwa wydobywają się z samej głębi serca i są  oparte 
na doświadczeniach. 

Wydany tomik poezji autorstwa Kazimiery Janczy 
„Nim zatrzyma mnie czas” skłania do  myślenia, zasta-
nowienia się nad tym, aby wybierać swoją drogę życia 
i  stawać się lepszym człowiekiem.

Opracowanie: Elżbieta Szatan

PROMOcJA TOMIKU POEzJI  
AUTORSTWA KAzIMIERy JAnczy 
”nIM zATRzyMA MnIE czAS”

Dzień Kobiet.

Nadszedł 8 marca

święto wszystkich kobiet

wypijemy więc wszyscy

za Pań naszych zdrowie.

 to nam się zawdzięcza

 troskę nad rodziną

 by wszystko w domu

 było zrobione

 - dokładnie z godziną.

My rodzimy dzieci

my wychowujemy

także zawodowo 

się realizujemy

 Kobiety zajmują różne stanowiska

 w zakładzie, firmie, sejmie

 każda z Nas

 z godnością te funkcje obejmie. 

Jesteśmy wszechstronne

inteligentne, oczytane

dlatego w zwykłym życiu

powinnyśmy być szanowane, 

doceniane i kochane.

  Stanisława Janicka

  
„Na jurajskim szlaku”.

Wydany tomik wierszy 
autorstwa Kazimiery Janczy 
„Nim zatrzyma mnie czas”.

Autorka tomiku- Kazimiera Janczy.

Kazimiera Janczy i dr hab. prof. UP Marek Pieniążek.



moja pustynia moja buczyna

mój las

przyjaciele w radości smutku

niepokoju

                                        

mój konfesjonał przed którym

nie muszę klęczeć

nie boję się nie wstydzę

tutaj śpiewam i płaczę modlę się i klnę

kłócę o wielkość pokuty

tutaj Boga lepiej rozumiem

  Kazimiera Janczy

  Z tomiku poezji 

  
„Nim zatrzyma mnie czas”

Moja pustynia


