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„Tworząc zespół szukałem ludzi i  repertuaru, gdyż w  ludowości, słowa i  muzyka muszą być 

autentyczne. I chyba mi się udało. Ta kapela to fenomen”. „Opowiadając o tym swoistym feno-

menie żywotności artystycznej, instruktor kapeli- pan Jerzy Mrówka wyznał, że bardzo wie-

rzył, że coś z tych „starzyków” będzie, a oni w popularności przeskoczyli inne młodsze zespoły.”

Na stronie tytułowej Kapela „JASIE” – 1976 r.   

Od lewej: Wincenty Zub, Mieczysław Aleksandrowicz, Felicja Janus, Franciszek Baran, a sie-

dzą soliści- Jan Czerwiński i Janina Walnik.
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OPRAC. JANuSZ DZIAtŁOwICZ

Muzykowanie Pana Jurka – Kapela Jasie

Podczas „Kluczewskiej Jesieni z Folklorem” w koncer-
cie pt: „Od folkloru po folk” który odbył się 1 października 
w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach, w ramach XVIII 
Przeglądu Dorobku Artystycznego Grup Śpiewaczych- 
KLUCZEWSKA JESIEŃ 2011 r.  wystąpiło 14  zespołów 
śpiewaczych, działających przy Kołach Gospodyń Wiej-
skich w sołectwach gminy Klucze, chór „Ziemia Kluczew-
ska” oraz kapela „JASIE”. Występ kapeli był jednocześnie 
koncertem pożegnalnym tego zespołu folklorystycznego. 
„JASIE” zakończyli swoją działalność sceniczną, a  za  ich 
długoletni dorobek muzyczny serdeczne podziękowania 
złożyli: Wójt Gminy i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kluczach. 

Dziś po 40 latach od  jej powstania, a 5  lat od oficjalnego 
zaprzestania działalności artystycznej, jeszcze słychać 
dźwięki instrumentów i głosy solistów tej jedynej w swoim 
rodzaju kapeli. Kapeli kultywującej tradycje kluczewskiej 
ziemi, która była ambasadorem Gminy Klucze. Kapeli, która 
również i swym wyglądem, strojnym ubiorem, podkreślała 
swoją przynależność etniczna i kulturową. 

O  kapeli „JASIE” pisało się wiele, gdy koncertowali. 
Zachwycano się ich poziomem artystycznym jak i  ich 
własną inwencja twórczą. Przez te lata w kapeli grało kil-
kudziesięciu muzykantów i  śpiewało kilku solistów, ale 
Pan Jan i  Pani Janina byli wyjątkowi w  tym co  robili. 
Wyjątkowym był również i twórca kapeli, a zarazem kie-
rownik muzyczny- Jerzy Mrówka, który kiedyś powie-
dział- „Tworząc zespół szukałem ludzi i  repertuaru, gdyż 
w  ludowości, słowa i  muzyka muszą być autentyczne. 
I chyba mi się udało. Ta kapela to fenomen”.

Zorganizowanie kapeli stało się jak na owe czasy małą 
lokalną sensacją, a szczególnie w Kluczewskich Zakładach 
Papierniczych. Stało się tak za sprawą Pana Jana Czerwiń-
skiego, skromnego pracownika warsztatu mechanicznego. 
To  jego podśpiewywanie w  warsztacie usłyszał Jerzy 
Mrówka- instruktor muzyczny w  kluczewskim Domu 
Kultury „Papiernik”. Następnie wysłuchał amatorskiego 

MUZyKoWaNiE PaNa JURKa
KaPEla JasiE
– cZ. i

nagrania magnetofonowego ludowego śpiewu Pana Jana. 
Zrodził się wtedy pomysł ujawnienia jego talentu i myśl 
założenia kapeli ludowej. Była jesień 1975 roku. 

Mając pewne rozeznanie w  miejscowym środowisku 
muzycznym, znając członków Fabrycznej Orkiestry Dętej 
i  mając wśród swoich znajomych ludzi muzykujących, 
kilku zaprosił na spotkanie. Oczywiście nie były to osoby 
przypadkowe, ale znające się na  muzykowaniu. Byli to: 
wspomniany Czerwiński Jan- śpiew, Mieczysław Alek-
sandrowicz- akordeon, Janus Felicja- skrzypce- wszyscy 
z Klucz, Gola Kazimierz- trąbka i Jaworski Tadeusz- klar-
net – obaj z Ryczówka, oraz Jerzy Mrówka jako instruktor 
muzyczny. Spotkali się 27 października 1975 roku w Zakła-
dowym Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach. W tym 
to  gronie odbyła się pierwsza próba nowo tworzonego 
zespołu ludowego, która trwała trzy godziny. Omówiono 
sprawy organizacyjne, oraz każdy zaprezentował swoje 
umiejętności indywidualne i wspólnie zastanawiano się 
nad repertuarem. W  pierwszej kolejności zaplanowano 
przeprowadzić selekcję piosenek ludowych i  utrwalić 

Jerzy Mrówka - 
kier. kapeli JASIE
1982 r.
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je na taśmie magnetofonowej celem ich dalszego opraco-
wania przez zespół. Pierwszym okazał się kujawiak. 

W listopadzie do kapeli dołącza Wincenty Zub- bęben, 
a  w  styczniu Janina Walnik- śpiew, oboje z  Klucz. Pani 
Janina zostaje drugą solistką w zespole, obok Jana Czer-
wińskiego. Kapela „wzięła się” za opracowanie kolejnych 
utworów: polki- „Przebiję się nożem” i „Hulałem bujałem”, 
oraz oberka. Każdy utwór aranżowano do swoich moż-
liwości i umiejętności, a  tych im nie brakowało. Do tego 

repertuaru dodano jeszcze melodię pt; „Jak chcesz męża 
uszanować”. 

Pani Janina miała czysty, donośny głos. Ona bardzo 
wzbogaciła repertuar zespołu, gdyż ona bardzo dożo śpie-
wała na weselach. Dawniejsze wesela charakteryzowały 
się tym, że  gdy się wszyscy goście zaczęli bawić, to  np. 
rodzina pana młodego wyśpiewywała jakieś humory-
styczne przyśpiewki na rodzinę, lub kogoś z rodziny pani 
młodej i na odwrót. Nieraz nie było końca tej rywalizacji, 
jak spotkało się na takim weselu dwoje utalentowanych 
śpiewaków. Dawniej nie było magnetofonów, a i z orkie-
strą było różnie i wtedy goście sami śpiewali, przerywa-
jąc te śpiewy tylko kolejnymi toastami. 

Bywało, że  pani Walnikowa na  poczekaniu układała 
kolejne zwrotki piosenek. Jej teksty pochodziły z  włas-
nych zapisków i  „z  głowy”- jak sama mówiła, czyli 
to co pamiętała, lecz żeby to można było grać, wiele razy 
powtarzać, należało to  zapisać- tekst i  melodię (nuty). 
Pisałem, robiłem wiele kopii, by  jak przyjdą na  kolejną 
próbę, mieli co ćwiczyć – wspominał nieraz Pan Jurek.

Teraz Wam kapela zagra poleczkę, a  ja  Wam zaśpie-
wam jak trzeba męża szanować:

Raz kobieta była chora, no i poszła do doktora,
Bo jej mąż dokuczył, a nie bardzo utuczył.
A doktor tak jej powiada- niechaj pani tutaj siada, 
Zaraz poradzimy, receptę wypiszemy. 
Jak chcesz męża uspokoić, trzeba wiedzieć co mu zrobić. 
Trzeba kupić ćwiarteczkę, by sobie wypił troszeczkę. 
Jak chcesz męża uspokoić, trzeba wiedzieć co mu zrobić.
Przykryć go pierzyną, aż go złości ominą, 
Uściskać, ucałować, spania z nim nie żałować.
Jak będzie wyspany, to będzie kochany.[…]

Próby odbywały się dwa razy w  tygodniu i  trwały 
przeważnie trzy godziny. Tak było przez pierwsze trzy 
miesiące- do początku lutego 1976 roku, kiedy to uznano, 
że  należy się zaprezentować. A  pierwsza prezentacja 
nastąpiła w Ryczówku- 22 lutego w imprezie pod patrona-
tem Zakładowego Domu Kultury, pod hasłem: „Z piosenką 
dla Was”, gdzie wśród wielu solistów, występie zespołu 
„Monorytm” jako ostatni- piętnasty w kolejności, na zakoń-
czenie imprezy, wystąpiła nieznana nikomu- ludowa 
kapela z Klucz. Gdzieś o  tym występie zapomniano, gdyż 
we wszelkich publikacjach odnotowany jest jako pierwszy 
występ kapeli ten z 7 marca z okazji „Dnia Kobiet”. 

Kapela JASIE na scenie ZDK w Kluczach - 7.III.1976 r. 
Stoją od lewej: Gola Kazimierz, Tadeusz Jaworski, Felicja Janus, 
Mieczysław Aleksandrowicz, Jan Czerwiński, Wincenty Zub. 

Publiczność w sali widowiskowej ZDK „Papiernik” w Kluczach 
podczas występu kapeli „JASIE”.
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To był następny, już duży, znaczący, jak na owe czasy, 
publiczny występ kapeli w Zakładowym Domu Kultury 
„Papiernik” na akademii z okazji Dnia Kobiet. Występ zgro-
madził ogromną liczbę nie tylko kluczewskiej publiczno-
ści. Sala widowiskowa dosłownie „pękała w szwach”, gdyż 
echa świetnego występu z Ryczówka rozeszły się po oko-
licy. Również i po  tym występie, publiczność będąc pod 
wrażeniem, żywo komentowała występ, posługując się 
w rozmowach o kapeli imionami solistów zespołu- Janiny 
i  Jana, i  te  imiona stały się podstawą nazwy- „JASIE”. 
Nazwa nadana spontanicznie przez ówczesnych widzów. 
Nazwa która pozostała na zawsze. Chęć obejrzenia i usły-
szenia „Jasiów” była tak wielka, że na prośbę mieszkań-
ców tydzień później powtórzono ów występ kapeli, rów-
nież w kompletnie wypełnionej sali. Nikt wtedy nawet 
w najśmielszych marzeniach nie przypuszczał jak potoczy 
się kariera tego ludowego zespołu. 

W  ciągu kolejnych dwóch miesięcy nastąpiła wielka 
promocja zespołu- jakby to  dzisiaj można było powie-
dzieć. Kolejne występy to   „Bal we własnej zagrodzie” – 

31 marca w ZDK w Kluczach. Następne: 10 kwietna w ZDK 
„Hutnik” w Jaroszowcu, 30 kwietnia w PKS Olkusz, a póź-
niej, w ten sam dzień w ZDK w Kluczach, w wieczornicy 
z okazji święta „1 MAJA”. Wtedy to   w części artystycz-
nej, po występach solistów i  „Mandolinistów”, wystąpiła 
kapela „Jasie” w pięciu utworach przez siebie zaaranżowa-
nych. Występy w Bolesławiu- 1 maja, 8 maja w DK w Che-
chle, 18 maja w jednostce wojskowej w Hutkach były pod 
hasłem – „Z wizytą u Was”. 

To  były występy, a  w  dni powszednie wielogodzinne 
próby, ćwiczenia, które miały na  celu w  owym cza-
sie przygotowanie kapeli do  Wojewódzkiego Przeglądu 
Kapel Ludowych w Bytomiu organizowany przez Woje-
wódzką Radę Związków Zawodowych. Nad repertuarem, 
muzycznym opracowaniem i wreszcie wykonaniem czu-
wał Pan Jurek- kierownik muzyczny zespołu. A  kalen-
darz występów był „napięty”. 28 maja 1976 roku kapela 
„Jasie” wystąpiła w Bytomiu na Wojewódzkim Przeglądzie 
„Złoty kilofek górniczy” i znalazła się tam w gronie naj-
lepszych zespołów. Została zauważona w województwie 

Muzykowanie Pana Jurka – Kapela Jasie

„Złoty kilofek górniczy” - Bytom (28.V.1976 r.)

„Jasielskie okółki”- Jasło (28- 30.V.1977 r.)

Zapis nutowy- Jerzy Mrówka.
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i wyróżniona przez fachowców. Dzień później „Jasie” grają 
i śpiewają w ZDK Kluczach na akademii z okazji rocznicy 
XXX- lecia Zasadniczej Szkoły Zawodowej na  „Papierni” 
i prezentują swój talent przed absolwentami tejże szkoły 
będącymi uczestnikami I  Zjazdu Absolwentów. A  już 
następnego dnia (30 maja) kapela jedzie do Jasła na I Kon-
frontacje Kapel Ludowych- Przegląd Zespołów Folklory-
stycznych Polski Południowej „Jasielskie Okółki,” organi-
zowany przez WRZZ, Urząd Miejski, urząd Wojewódzki 
z okazji Dnia Jasła. Tam nasza kapela zdobywa nagrodę 
publiczności, a solista Jan Czerwiński dzięki swoim dow-
cipnym tekstom piosenek i charakterystycznemu tańcowi 
wzbudzał aplauz zgromadzonej publiczności. I  od  tego 
występu aż  do  1984 roku kapela „Jasie” brała udział 
we wszystkich „Jasielskich okółkach” i nigdy nie wracała 
bez nagrody. 

Od  października do  kapeli dołącza Franciszek Baran 
z  Olkusza- grający na  klarnecie, zastępując Tadeu-
sza Jaworskiego, który wróci do  składu kapeli dopiero 
w  kwietniu 1978 roku. Kapela koncertowała w  kolej-
nych miejscowościach jak: Cieślin- zaproszona przez 
miejscowy Komitet Budowy Wodociągu, w  Kwaśnio-
wie przez Ludowe Zespoły Sportowe, czy w  Rodakach. 
18  grudnia w  ZDK „Papiernik” w  Kluczach miał miejsce 
koncert kapeli „Jasie” na akademii z okazji uruchomienia 
„Huty Katowice”, którego organizatorem było przedsię-
biorstwo samochodowo- transportowe „Transbud” Nowa 
Huta. Cztery dni wcześniej ta  „największa inwestycja 
dekady Edwarda Gierka- dzieło całego narodu” została 
z  wielką pompą oddana do  użytku, a    tytuł „pierwszego 
pracownika” huty otrzymał Leonid Breżniew- oficjalnie 
z wykształcenia był metalurgiem- jak podawał ówczesna 
prasa. I  tak to  wielka polityka łączyła się z  kulturą 
i odwrotnie.

Rok 1977 kapela „Jasie” rozpoczęła swe występy 
w składzie: Czerwiński Jan i Walnik Janina- śpiew, Janus 
Felicja- skrzypce, Aleksandrowicz Mieczysław- akor-
deon, Baran Franciszek- klarnet, Gola Kazimierz – trąbka 
(do  IV.77r.), Zub Wincenty- bęben. Od  1  lipca do  kapeli 
dołącza Piątek Stefan- Hucisko Kwaśniowskie, który jed-
nak gra tylko do października. Pod koniec roku w szeregi 
kapeli wstępują: Gądek Stefan z Olkusza (IX- XI.77), Kar-
das Stanisław z  Klucz (XI.77- VI.78) i  Wesołowski Wac-
ław z Chechła(XI.77- III.84). 

Mimo pewnych zmian, to  jednak trzon zespołu sta-
nowi pierwotny skład i  na  nim się opierając Pan Jerzy 
Mrówka doprowadzając do  wzrostu poziomu artystycz-

nego kapeli, poszerza repertuar, a przy tym pokazując się 
w  odświętnych, ludowych strojach. Oddzielnie pracuje 
z  nowo przyjętym członkami zespołu i  nieco przeorga-
nizowuje kapelę. Za  główny cel stawia sobie opracowa-
nie nowego programu i przedstawienie go w środowisku, 
jak również uczestniczenie w  festiwalach i  przeglądach. 
Od  listopada zespół pracuje nad opracowaniem utworu 
pt.: „Siwy koń”, kolejnej polki i  oberka. Prócz wielu oko-
licznościowych występów, w których kapela „Jasie” bie-
rze zawsze udział, a do których zdążył nas przyzwyczaić 
swoją obecnością w miejscowym środowisku, koncertuje 
również z powodzeniem w regionie: w Miechowie (18.I.), 
w  Porębie Dzierżnej (30.I.), Szczakowie (8.III.) Jednocześ-
nie – miedzy występami- intensywnie przygotowuje 
się do  udziału w  II  Festiwalu Kapel Ludowych, Śpiewa-
ków i  Instrumentalistów Polski Południowej- „Jasielskie 
Okółki- 77” w Jaśle 28- 30 maja. 

Jak napisano w  okolicznościowym folderze: „ W  1977 
roku po  raz drugi organizowana jest impreza folklory-
styczna pod nazwą „Jasielskie Okółki”. Sama oryginalna 
nazwa imprezy wywodzi się obrzędów i  zwyczajów 
weselnych, kultywowanych po  dziś dzień w  regionie 
jasielskim. Zaproszeni goście weselni obchodzą w  takt 
muzyki kapeli pomieszczenie przeznaczone do  tańca, 
po  każdym okrążeniu zatrzymując się przed muzy-
kantami i  jedna z  osób odśpiewuje coraz to  inną przy-
śpiewkę- okółkę. Najczęściej jest to tekst improwizowany 
na temat gospodarzy, państwa młodych lub innych aktu-
alnych wydarzeń na wsi, przedstawiony z dużym poczu-
ciem humoru. Dość często przyśpiewki- okółki kończą się 
tekstem: „ – moi państwo młodzi, ni  ma  się co  gniewać, 
bo to na weselu wszystko można śpiewać”. 

Przegląd ten odbywał się pod patronatem Minister-
stwa Kultury i  Sztuki, ZZ  Chemików i  Zakładów Two-
rzyw Sztucznych „Gamrat- Erg” w  Jaśle. Estrada gówna 
mieściła się na  rynku miasta, a  prowadził ją  Wojciech 
Siemion- znany artysta i aktor. Wśród kilkunastu kapel, 
kluczewska kapela występuje w  koncercie laureatów, 
a    „Trybuna Robotnicza” o  „Jasiach rodem z  Klucz” tak 
napisała wtedy:

„Siwy koń, siwy koń, stalowe podkowy, nie chciała 
mnie żadna panna, pojadę do  wdowy”…- Śpiewa Jan 
Czerwiński, a wtóruje mu Janina Walnik- oboje z zespołu 
kapeli ludowej „Jasie” z  Klucz. Nazwa „Jasie” wywodzi 
się od  imion solistów- Jana i  Janiny. Jasiom towarzy-
szy na skrzypcach Felicja Janus, na klarnecie Franciszek 
Baran, na harmonii Mieczysław Aleksandrowicz, na bęb-
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nie Wincenty Zub, a  na  trąbce Kazimierz Gola. Janina 
Walnik układa słowa dowcipnych piosenek. Najmłodszy 
członek zespołu ma  42  lata, a  najstarszy 72. Opowiada-
jąc o tym swoistym fenomenie żywotności artystycznej, 
instruktor kapeli- pan Jerzy Mrówka wyznał, że bardzo 
wierzył, że  coś z  tych „starzyków” będzie, a  oni w  popu-
larności „przeskoczyli” inne młodsze zespoły.”

Siwy koń, siwy koń, stalowe podkowy,
Nie chciała mnie żadna panna, pojadę do wdowy.
Wdowa dom buduje, wdowa dom buduje.
Jedzie żołnierz z wojeneczki i  tak się dziwuje.
Wdowuś moja wdowuś, ty moja wdowuniu, 
Przenocuj mnie jedna nockę w tym nowym domuniu.
Nocować nie będę żadnego żołnierza, 
Moja głowa sfrasowana, siedem lat bez męża. 
Bo mój mąż na wojnie wojuje, 
A ja nie wiem, czy umarł czy żyje.

Nie umarł, nie umarł, siedzi w rogu stołu,
Turla pierścień, turla złoty, turla dookoła,
Ach Jezus, Maryja, na Boga świętego
Ten to pierścień złoty jest męża mojego.
Siedem lat minęło, ósmego połowa
Teraz jestem mężąteczka, 
A nie wdowa, nie wdowa.

Niemal natychmiast po  udziale w  „Jasielskich okół-
kach” kapela podejmuje kolejne wyzwanie i  zgłosiła 
swój udział w „Folkloriadzie”. Mając już pewne doświad-
czenie pragnie zaprezentować swój kunszt i  mimo, 
że  ma  5  miesięcy czasu, to  już opracowuje specjalny 
program, który mógłby zdobyć uznanie jury. „Folklo-
riada” – Tarnów (21- 23.X.1977 r.) to  Przegląd Zespołów 
Artystycznych Związków Zawodowego Chemików. 
Jej celem było pokazanie dorobku i  szeroka populary-
zacja amatorskich zespołów folklorystycznych ZZCh, 
które podtrzymują tradycje bogatego polskiego folk-
loru. Impreza ta  była zorganizowana z  okazji obcho-
dów 60  rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej, oraz 50  lecia istnienia zasłużonych 
dla polskiej chemii Zakładów Azotowych w  Tarnowie. 
Jak podkreślono we  wstępie na  scenie Domu Kultury 
Zakładów Azotowych im. Feliksa Dzierżynskiego, gdzie 
odbywał się eliminacje- „To  już pół wieku minęło, jak 
na pola podtarnowskiej wsi Świerczków weszli pierwsi 
budowniczowie Państwowej Fabryki Związków Azoto-

wych, a dwa lata później (1929 r.) bramy zakładów opuś-
ciła pierwsza tona nawozów sztucznych”.

Zakładowy Dom Kultury to piękna placówka oddana 
społeczeństwu i  załodze zakładów w  użytkowanie 
w  1972 r.  To  tam na  scenie sali widowiskowej z  miej-
scami na 600 osób wystąpiła kluczewska kapela „Jasie”. 

Znalazła się tam w  gronie 21  kapel ludowych 
i  16  zespołów pieśni i  tańca- w  sumie około tysiąca 
uczestników, walcząc o „Złotą Jaskółkę” festiwalu. Jury 
oceniało dobór repertuaru- jego różnorodność, prezen-
tacja zwyczaju lub obrzędu, charakter zespołu w zakre-
sie tańca, śpiewu i muzyki. Bardzo ważnym elementem 
oceny był ogólny wygląd artystyczny, stroje i  rekwi-
zyty. „Jasie” mimo, że nie zdobyli tam głównej nagrody, 
to  jednak pokazały swój talent, nasz folklor i  zostali 
zapamiętani przez jury, a  to  za  sprawą wokalisty- Jana 
Czerwinskiego, a gazeta festiwalowa tak pisała: 

„Swoim wystrzałem z browninga obudził zmęczonych 
jurorów ze  snu solista kapeli „Jasie”. Na  festiwalu ciąg-
nącym się przez kilka dni, rzeczywiście jurorzy byli 
zmęczeni. Nasz występ odbywał się wieczorem, jako 
jeden z  ostatnich. Pan Jan miał taki swój stały numer. 
Śpiewał piosenkę pt. „Bo  ja  mam browning i  do  niego 
naboje”- i wówczas strzelał z „korkowca”. Jurorzy aż pod-
skoczyli na  krzesłach- dodaje z  uśmiechem Pan Jerzy. 
„Jasie” pokazały się barwnie, zdobyły uznanie i  wzięły 
udział w niedzielnym korowodzie ulicami Tarnowa.

Muzykowanie Pana Jurka – Kapela Jasie

Kapela JASIE- od lewej: Wincenty Zub, Jan Czerwiński, Janina 
Walnik, Mieczysław Aleksandrowicz, Felicja Janus, Franciszek 
Baran. (1976 r.)
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Do  końca roku kapela pracowała intensywnie na  pró-
bach już nie występując. Przez te  ponad dwa lata pracy 
-(27.X.1975- 30.XII.1977)- kapela „Jasie” spotkała się 196 razy 
na próbach zespołu. Licząc tylko po trzy godziny trwania 
próby, to oznacza 588 godzin spędzonych na ćwiczeniach. 
Do tego należy dodać czas poświęcony na 32 występy, które 
kapela dała, ubarwiając je  swym graniem i  śpiewaniem. 
Należy podkreślić wielkie zaangażowanie i spontaniczność 
w tym co robili, oraz pozazdrościć zdrowia i hartu ducha, 
bo przecież członkowie kapeli mieli swoje lata: Felicja Janus 
(ur. 1905 r.), Baran Franciszek (1907), Kaszuba Franciszek 
(1908), Czerwiński Jan (1914), Zub Wincenty (1916), Kardas 
Stanisław (1917), Walnik Janina (1921), Wesołowski Wac-
ław (1928), Mieczysław Aleksandrowicz (1930), Gola Kazi-
mierz (1947), Jaworski Tadeusz (1951), Piątek Stefan (1956), 
Gądek Stefan (?). A wszystkich połączył i owe witalne siły 
z  nich wykrzesał Pan Jerzy Mrówka (1937). Największe 
sukcesy dopiero miały nadejść, ale o tym w drugiej części 
wspomnień o Kapeli JASIE.

Klucze- wioska ładna i cała okolica,
kto u nas przebywa, każdy się zachwyca.
A wójt gminy tak dobrze rządziła, 
ośrodek i szkołę sprawnie urządziła.
Wkoło Gminy Klucze jest teren bogaty, 
zakład papierniczy, huta, sylikaty.

Są tu piękne góry i wysokie skały, 
lasy, stawy, rzeka i dwór wspaniały.
Jakie mamy góry, jeśli chcecie wiedzieć,
jest Kamyk, Maśnica, Piecki i Dubnica.
Cyrkieska, Grodzisko i góra Rudnica,

Są stawy Rudnicy, Błędowska Pustynia,
gdzie się odbywają wojskowe ćwiczenia.
W naszej okolicy jest pięknie, wesoło,
piękne lasy, góry, budynki wokoło.

Co ja wam tu śpiewam, to zapamiętajcie,
wszyscy turystycznie do nas przyjeżdżajcie.
Mamy bite drogi i chodniki boczne, 
kościół, pięć przystanków, oświetlenie nocne.

Opracował: Janusz Dziatłowicz.

P.S. Zdjęcia pochodzą z „Kroniki Domu Kultury” i archi-
wum rodzinnego Jerzego Mrówki. Teksty przyśpiewek 
z zapisków Janiny Walnik.

„Folkloriada”- Tarnów (21- 23.X.1977 r.)

ZDK Zakładów Azotowych w Tarnowie. (1977 r.)  
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OPRAC. HAlINA ŁADOń

Rodaki olkuskie 1914

W roku 2013 powstał Małopolski Szlak Frontu Wschod-
niego I Wojny Światowej. Na terenie Gminy Klucze- jako 
jednym z  odcinków tego szlaku- powstało kilka miejsc 
wzbogaconych o  małą architekturę, które upamiętniają 
pobyt legionistów i historyczne wydarzenia tego okresu. 
Rodaki to właśnie jedno z takich miejsc.

Oto historia związana z pobytem w Rodakach w 1914r. 
Wojciecha Kossaka – legionisty, artysty malarza. 
Na pamiątkę jego pobytu w naszej miejscowości, w roku 
2013 rozpoczęto prace przy odbudowie kapliczki z posta-
cią św. Antoniego, przy której Kossak malował obrazy pt. 
„Rodaki olkuskie 1914” i „Po bitwie”. Kapliczka stała wów-
czas na końcu wsi przy ulicy Wiejskiej. Obecnie usytuo-
wana jest w parku we Dworze. 

RodaKi olKusKie 1914

Obrazy wojciecha Kossaka: „Rodaki 
olkuskie 1914 – Refegium Dolentium” 
oraz „Po bitwie”

Aby zrozumieć skąd wziął się Wojciech Kossak w Roda-
kach, historyk olkuski Jerzy Roś obszernie zilustrował 
sytuację tamtego okresu, oto jego tekst zamieszczony 
w samorządowej gazecie ECHO KLUCZ – luty 2005r. 
 pt. „Na tropach Kossaka”

„Jak dokonuje się odkryć historycznych? Zaręczam 
Państwu, że  bardzo rzadko zdarza się to  przypadkiem. 
Najczęściej trzeba całymi godzinami i  dniami siedzieć 
w archiwum, przeglądać setki stron nudnych dokumen-

Uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika św. Antoniego. Rodaki 4.V.2014 r.
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tów, z mozołem odcyfrowywać stare zapiski, czasami jesz-
cze w obcych językach. Ten trud zawodowego historyka 
bywa nagradzany w  momencie, kiedy naszym oczom 
ukazuje się nieznany wcześniej fakt, kiedy dowiadujemy 
się czegoś nowego o wydarzeniu czy postaci historycznej 
dawno już minionym lub nieżyjącym. 

Tym większa zazdrość ogarnia wspomnianych zawo-
dowych historyków, gdy odkrycia dokonuje amator czyli 
jakby w  naszej opinii ktoś nie całkiem godny takiego 
zaszczytu. Tak właśnie stało się z odkryciem nieznanego 
obrazu Wojciecha Kossaka (1856-1942), jednego z  naj-
większych polskich malarzy, którego tematem są wyda-
rzenia rozgrywające się już ponad 90  lat temu na  Ziemi 
Kluczewskiej

Odkrycia tego dokonał Przemysław Wojnar, student 
fizyki jądrowej (co  jeszcze bardziej wyprowadza z  rów-
nowagi zawodowego historyka, bo  o  ile fizycy zapewne 
mniej więcej orientują się w  tym, czym zajmują się 
historycy, to ci drudzy najczęściej nie mają bladego poję-
cia o  tym, co  interesuje fizyków, zwłaszcza jądrowych). 
Po  prostu wpisał do  wyszukiwarki internetowej nazwę 
swojej rodzinnej wsi „Rodaki” i wśród różnych informacji 
ujrzał także tę, że na aukcji dzieł sztuki został sprzedany 
obraz autorstwa Wojciecha Kossaka pt.” Rodaki olkuskie 
1914”. Cena była dość wysoka 49.500 zł, a  sam obraz 
został zreprodukowany na  stronie internetowej domu 
aukcyjnego AGRA_ART. 

Z  reprodukcją tego obrazu Przemek Wojnar trafił 
do  pani Haliny Ładoń, radnej z  Rodak, która od  kilku 
lat bardzo aktywnie i  z  licznymi osiągnięciami promuje 
swoją rodzinną wieś na  skalę europejską, organizując 
m.in. „Dni Chleba” i akcję „Zielona Gęś w krainie białego 
puchu”. Ta z kolei zwróciła się do mnie, gdyż z bliżej nie-
znanych mi  powodów uchodzę w  jej oczach za  osobę 
zorientowaną w  meandrach historii Ziemi Olkuskiej. 
No i musiałem zająć się tą sprawą. Były dwie przyczyny: 
po  pierwsze panią Halinę bardzo lubię i  cenię, więc nie 
wypadało mi jej odmówić, po drugie kiedy już dostaje się 
niemal gotowy, a sensacyjny materiał historyczny, grze-
chem byłoby taką szansę zmarnować. Przede wszystkim 
obejrzałem w miarę dokładnie obraz i doszedłem do wnio-
sku, który może jeszcze nie był szczególnie odkrywczy, 
mianowicie, że  przedstawia on  scenę z  pierwszej wojny 
światowej, gdyż mundury z  tego czasu noszą występu-
jący na nim żołnierze. Po prawej stronie kapliczki siedzą 

żołnierze ubrani w  mundury armii rosyjskiej, po  lewej 
młody człowiek w  mundurze legionisty polskiego opa-
truje rannego w  rękę Rosjanina, a  z  daleka nadciągają 
w  pobliże kapliczki dalsi ranni, z  których pierwszy 
ma na sobie mundur piechura armii austro-węgierskiej – 
stąd bierze się drugi tytuł pod jakim znany jest ten obraz 
„Refegium Dolentium” czyli „Schronienie cierpiących”. 

I  to  byłoby prawie koniec historii obrazu, gdyby nie 
fakt, że  zachciało mi  się wydać książkę poświęconą tej 
historii, książka ma tytuł „Nieznany ślad wielkiej wojny. 
Rodaki olkuskie 1914”. Pani Halina Ładoń poinformo-
wała mnie, że  oprócz reprodukcji ściągniętej z  internetu 
posiada też ilustrację drugiego obrazu, który jest zamiesz-
czony w albumie pt. „Wojciech Kossak” autorstwa Kazi-
mierza Olszańskiego. Też mam ten album, korzystałem 
z niego przy pisaniu książki, ale ilustracji obrazu „Rodaki 
olkuskie 1914” czy „Refegium Dolentium” tam nie ma! 
Sprawdzałem dwa razy. Wsiadam więc w autobus i  jadę 
do Klucz. I co się okazuje? Jest! W moim albumie też był. 
Tylko zamiast zabitego konia na  pierwszym planie, jest 
kolejny ranny legionista, trochę inaczej namalowana 
jest kapliczka, no i tytuł „Po bitwie”. A więc nie jeden, ale 
dwa obrazy Wojciecha Kossaka przedstawiają kapliczką 
w Rodakach.

Skąd taki obraz się wziął? Odpowiedzi poszukałem 
najpierw w  pamiętnikach Wojciecha Kossaka, gdzie 
znalazłem dwa fragmenty odnoszące się do  jego pobytu 
na Ziemi Olkuskiej jesienią 1914r. „...Cały obszar Polski był 
zalany mrowiem rosyjskim, tylko ziemia olkuska i zachod-
nia część krakowskiej jeszcze nie były tą  falą pokryte. 
Wojna ta straszna dała mi sposobność poznania zakątków 
mojej ojczyzny, których może bym nigdy nie był bez niej 
zobaczył. Jednym z nich to ziemia olkuska. Jałowa, a bogata 
tylko w  piaski, skały i  ruiny. Dziwny jakiś urok wielkiej, 
a  niepowrotnej przeszłości, jakby legendy rycerskiej nad 
nią się roztacza. Ogrodzieniec, Rabsztyn, Smoleń – fanta-
styczne, bajeczne wprost pomysły skał, z których wyrosły 
te zamczyska, nasuwały mi często myśl, że wielki Boecklin 
znalazłby tu  może najbardziej wymarzone tło dla swoich 
błędnych rycerzy, poszukujących awantur z  niesamowi-
tymi potworami. Wyobrażam sobie te  cudne ruiny, jak 
Ogrodzieniec na  przykład, tętniące życiem i  przepychem 
renesansu, orszaki królewskie, dla których te  rycerskie 
siedziby były postojami w  drodze do  Warszawy, i  Wilna 
i nic mi tej wizji nie psuło, żaden komin fabryczny, ani dach 
antracytowy. Widziałem za  to  te  poważne swoja królew-
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ska przeszłością mury i  baszty wśród błysków szrapneli, 
widziałem te historyczne sylwety raptem w jednym mgnie-
niu oka, zmieniające swe odwieczne kontury, całe baszty 
ścięte jednym ekrazytowym granatem. (...) Służba przy 
dywizji była ciężka, lato upalne, i  nam, i  naszym koniom 
boki zapadły jak chartom. Tam, w tej może najpiękniejszej 
części polskiej ziemi, jaka jest Kieleckie i  Sandomierskie, 
przeżyłem najcięższe chwile. W olkuskim widziałem ruiny 
Ogrodzieńca i Rabsztyna w błyskach granatów rozwalają-
cych odwieczne baszty i mury”.

A  więc Wojciech Kossak jako żołnierz armii austria-
ckiej przebywał wtedy na terenie Jury Krakowsko – Czę-
stochowskiej. Jesień 1914r. i  żołnierz w  mundurze legio-
nów Piłsudskiego automatycznie kieruje nasze myśli 

„Po bitwie”.„Rodaki olkuskie 1914.” – „Refugium Dolentium” (Schronienie 
cierpiących).

do  bitwy pod Krzywopłotami (17-19  listopada 1914r.). 
Od  samego początku I  wojny światowej szlak bojowy 
Legionów przecinał wzgórza i  doliny Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej. Józef Piłsudski nie wkroczył z  Pierw-
szą kompanią Kadrową do zaboru rosyjskiego. 6 sierpnia 
1914r. – kiedy Pierwsza Kadrowa przekroczyła granicę 
w  Michałowicach, Piłsudski wraz z  innymi naprędce 
sformowanymi jednostkami legionowymi, podążył 
z Krakowa do Krzeszowic, gdzie ustalono punkt zbiorczy 
i zaopatrzenia w broń. Dopiero następnego dnia przekro-
czył granicę w Racławicach Olkuskich, a następnie przez 
Przeginię, Pieskową Skałę i  Skałę dotarł do  Miechowa, 
gdzie 9 sierpnia połączył się z I Kadrową i stąd już razem 
ruszyli na  Kielce. W  końcu października 1914r. austria-
cko – niemiecka ofensywa w południowej Polsce została 
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powstrzymana i  armie austriacka i  niemiecka zaczęły 
organizować obronę wzdłuż linii Przełęcz Uzocka – 
Dukla – Grybów –Bochania – Kraków – Olkusz – Żarki. 

Zasadniczym celem Austriaków było uchronie-
nie Krakowa – jednego z  głównych ośrodków gospo-
darczych, komunikacyjnych i  militarnych monarchii 
austro-węgierskiej przed okrążeniem i  zdobyciem 
przez Rosjan. Od  drugiej połowy XIXw. Austriacy roz-
budowywali wokół Krakowa i  w  samym mieście sieć 
fortów i  innych umocnień tworząc twierdzę Kraków. 
Północno-wschodnia flanka twierdzy Kraków osła-
niana była przez pasmo wzniesień Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, która osłaniała też od wschodu okręg 
przemysłowy Sosnowca, Będzina, i  Dąbrowy Górniczej 
i  dalej Górnego Śląska z  jego rozwiniętym przemysłem 
wydobywczym (złoża węgla kamiennego, cynku, oło-
wiu) i hutniczym, a więc posiadającym zasadnicze zna-
czenie w  warunkach toczącej się wojny. W  ramach 
I  armii dowodzonej przez Viktora Dankla działały 
I,V  i  X  korpusy armii austriackiej, w  skład I  korpusu 
wchodziła między innymi 46 dywizja piechoty składa-
jąca się z  91  i  92  brygady piechoty Ladwehry (obrony 
krajowej) oraz I  pułku piechoty Legionów Polskich. 
Także i  te  jednostki rozpoczęły od  8-9  listopada zajmo-
wanie pozycji na  jurajskich wzgórzach. Było to przygo-
towanie do wielkiej bitwy obronnej przed granicą pru-
skiego Śląska, między Krakowem a Częstochową,, która 
rozegrała się pomiędzy 15  a  25  listopada 1914r. Bitwa 
na  Jurze Krakowsko – Częstochowskiej miała zacięty 
i bardzo krwawy przebieg. Zwłaszcza na odcinku połu-
dniowym w okolicach Skały, Sułoszowej i Jerzmanowic 
doszło do  takiego przemieszania się walczących jedno-
stek, że dowódcy sami nie wiedzieli gdzie są swoi, a gdzie 
wróg. Nie używano niemal zupełnie dział, aby nie razić 
własnych wojsk. Cofające się spod Jerzmanowic, a  już 
częściowo okrążone jednostki rosyjskie zmuszone były 
przebywać pod ogniem nieprzyjaciela – otwarta prze-
strzeń o szerokości 3 km, a następnie szturmować sześć 
umocnionych linii okopów. Niektóre jednostki rosyjskie 
okopywały się w  odległości ok. 200 metrów od  pozycji 
austriackich, pod stałym ostrzałem ponosząc olbrzy-
mie straty. W okolicach Rzeplina, na południe od Skały 
wielokrotnie w  ciągu dni 16-21  listopada dochodziło 
do walki wręcz na bagnety. 

Przebieg samej bitwy po  Krzywopłotami został wie-
lokrotnie opisany w  literaturze historycznej. Najbar-

dziej znanym opracowaniem jest „VI  baon Pierwszej 
Brygady w  bitwie pod Krzywopłotami 17-19  listopada 
1914r.” wydanym przez Komisje Historyczna VI  Bata-
lionu w  1936r. Głównie na  tej publikacji opierał się Jan 
Przemsza –Zieliński pisząc w 80 rocznice tych wydarzeń 
„Bitwę pod Krzywopłotami 17-19.XI.1914)”, która jest naj-
nowszym opracowaniem, gdyż ukazała się w 1994r.

Z  przebiegu walk na  Jurze wynika niezbicie, że  bata-
liony polskie uczestniczące w bitwie pod Krzywopłotami 
odegrały stosunkowo niewielką rolę. Przeprowadzony 
z  sukcesem pierwszy atak na  Załęże, na  skutek braku 
współdziałania z  sąsiadującymi jednostkami austria-
ckimi, nie przyniósł efektów. W  dniu 18  listopada słabo 
wyposażone (zupełny brak karabinów maszynowych, 
przestarzała artyleria) i  wyszkolone jednostki polskie 
wykrwawiły się na  polach wśród zabudowań Załęża 
próbując dotrzeć do  pozycji rosyjskich. Artyleria polska 
wzięła udział w bitwie dopiero w ostatniej fazie, osłania-
jąc skutecznie odwrót legionistów, którzy po  sześciogo-
dzinnym boju wycofali się na pozycje wyjściowe. Gdyby 
równie skuteczny ogień skierowano na Rosjan w pierw-
szej fazie walki, być może wynik jej byłby zupełnie inny. 

Jedynym sukcesem Legionów Polskich było utrzyma-
nie pozycji w nocy z 18 na 19 listopada, pomimo, że sąsia-
dujące jednostki austriackie wycofały się. Atak Austria-
ków na  las domaniewicki w  dniu 19  listopada, a  więc 
w decydującym dniu bitwy na Jurze powiódł się, praw-
dopodobnie między innymi z  tego względu, że  broniące 
lasu jednostki rosyjskie były poważnie osłabione dwu-
dniowymi walkami z  legionistami. Zadaniem jednostek 
polskich i  austriackich walczących pod Krzywopłotami 
było utrzymanie frontu i  związane walką armii rosyj-
skiej. Udało się to  osiągnąć kosztem olbrzymich strat. 
Z  polskiego punktu widzenia lepiej byłoby oczekiwać 
na  dobrze przygotowanych, umocnionych pozycjach 
bydlińskiego wzgórza Świętego Krzyża na  atak rosyjski, 
niż szturmować po odkrytym, podmokłym polu Załęża. 

W  jednostkach wszystkich armii: austriackiej, nie-
mieckiej i rosyjskiej, biorących udział w bitwie na Jurze, 
znaczny procent stanowili żołnierze narodowości pol-
skiej. W pierwszych miesiącach wojny rzucano do walki 
przede wszystkim jednostki mobilizowane najbliżej 
linii frontu, na  terenach trzech zaborów: w  austriackiej 
Galicji,pruskim Śląsku i Wielkopolsce oraz w przygranicz-
nych guberniach Imperium Rosyjskiego, a  więc na  zie-
miach zamieszkałych w  znacznej części przez ludność 
polską. Należy pamiętać o  tym, że  na  przykład 32  pułk 
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piechoty austriackiej, którego atak na  południowy skraj 
lasu domaniewickiego rozstrzygnął losy bitwy pod Krzy-
wopłotami składał się z żołnierzy – Polaków, mobilizowa-
nych w okolicach Nowego Targu, Nowego Sącza, Limano-
wej, Tarnowa i Gorlic.

Obraz Wojciecha Kossaka przedstawia sytuację z listo-
pada 1914r. nie jest jasne czy sprzed bitwy pod Krzywo-
płotami. A więc może przedstawiać legionistów zabłąka-
nych w trakcie odwrotu z Wolbromia pod Krzywopłoty 

lub nadciągających wraz z batalionem rezerwowym spod 
Częstochowy na pomoc Legionom właśnie pod Krzywo-
płoty, czy też już po bitwie. Druga możliwość wydaje się 
bardziej prawdo- podobna. Rodaki położone na  szlaku 
komunikacyjnym odgrywającym wielką rolę strate-
giczną w  czasie jesiennych zmagań na  Jurze w  1914r. 
mogły stanowić punkt zborny dla rannych odtranspor-
towywanych z placu boju, a następnie odsyłanych dalej 
do  szpitali polowych w  celu leczenia i  rekonwalescen-
cji. Najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak to, 
że Wojciech Kossak dokonał kompilacji. 

Obraz nie jest malowany z  natury. Prawdopodobnie 
w  czasie pobytu na  Jurze, artysta urzeczony pięknem 
krajobrazu, stworzył szkic przedstawiający kapliczkę 
w  Rodakach. Następnie użył go, być może wstrząśnięty 
wieściami o  masakrze VI  batalionu w  czasie bitwy pod 
Krzywopłotami, do stworzenia obrazu upamiętniającego 
tę bitwę. Potwierdza to fakt, że motyw wzajemnego opa-
trywania ran przez żołnierzy wrogich sobie armii, jest 
wyjątkowy w twórczości Wojciecha Kossaka. Zazwyczaj 
w  swoim malarstwie przedstawiał on  sceny bitewne, 
walki, a  jeżeli nawet były to  sceny o  charakterze poko-
jowym, to  raczej sielankowe typu: pojenie konia, ułan 
z dziewczyną itp.

Ile jeszcze obrazów poświęconych Ziemi Olkuskiej 
w czasie I wojny światowej namalował Wojciech Kossak? 
Co  najmniej dwa: „Pobojowisko pod Smoleniem” i  „Pla-
cówka pod Wolbromiem”, a może nawet więcej, bo o jesz-
cze jednym pt. „Jeńcy” wspomina w swoich pamiętnikach 
sam Józef Piłsudski. Niestety nie udało mi  się odnaleźć 
ani oryginałów ani ich reprodukcji. ”

W 2004r. Jerzy Roś wydał książkę „Nieznany ślad Wiel-
kiej Wojny”, która zawiera szczegółowe, bardzo dokładne 
informacje na temat omawianych obrazów Wojciecha Kos-
saka, życiorys ich twórcy oraz udział Legionów Polskich 
w  wielkiej bitwie jesiennej 1914r. na  Jurze Krakowsko – 
Częstochowskiej. Książka ukazała się dzięki współpracy 
PTTK Olkusz, Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego 
BRAMA i Stowarzyszenia Jurajska Wioska Rodaki. 

Panu Jerzemu Rosiowi – historykowi z  Olkusza, skła-
dam w tym miejscu serdeczne podziękowania za wydanej 
w 2004r. książkę „Nieznany ślad wielkiej wojny”. Wzboga-
ciła ona bardzo znacząco historię Rodak. 

Halina Ładoń – radna wsi Rodaki

św. Antoni - Rodaki.

Odsłonięcie i poświęcenia figurki św. Antoniego. Rodaki 4.V.2014 r
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Kiedyś – Szkoła Przemysłowa przy Fabryce Celulozy 
i  Papieru w  Kluczach, z  późniejszymi zmianami nazwy, 
istniała już 25 lat. Do 1971 roku, przez ten czas wykształ-
ciła wielu „papierników” jak i fachowców w innych kie-
runkach. Były to  takie kierunki kształcenia jak: papier-
niczo- wytwórczy, czeladnik papierniczy, aparatowy 
przemysłu papierniczego, aparatowy przemysłu celulo-
zowego, ślusarz, ślusarz- mechanik, laborant chemiczny 
czy ceramik budowlany. Na początku lat 70- tych szkoła 
przestała praktycznie szkolić w  specjalnościach zwią-
zanych z  przemysłem papierniczym, dlatego dyrekcja 
postanowiła wystąpić do Kuratorium Oświaty w Krako-
wie o zmianę nazwy.

Nazwa szkoły od  początku jej istnienia zmieniała się 
sześć razy, a  od  września 1971 roku szkoła w  Kluczach- 
Papierni otrzymała nazwę „Zasadnicza Szkoła Zawo-
dowa” a  jej dyrektorem od  sześciu lat była wtedy pani 
mgr inż. Danuta Kaczkowska. Taka zmiana nazwy szkoły 
była spowodowana potrzebami pobliskich zakładów 
pracy. Szkoła ta  postanowiła nadążyć za  tymi potrze-
bami i  dać tym zakładom wykwalifikowanych pracow-
ników. W  tym to  roku szkolnym 1971/72  zostaje przyję-
tych do  klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
133 uczniów (36  chłopców i  97  dziewczyn). W  tej grupie 
znajduje się 58  uczniów z  Klucz i  okolic, oraz 75  z  woje-
wództwa krakowskiego, a nawet i z dalsza.

Z chwilą uruchomienia w 1972 roku nowego kierunku- 
elektromonter, liczba uczniów do  klasy pierwszej wzro-
sła do  164. Nowy kierunek cieszył się dużym „wzię-
ciem” zwłaszcza u chłopców, których przyszło ponad 90, 
a dziewcząt 70. W tym to roku w trzech klasach znalazło 
swe miejsce do nauki ponad 50 uczniów z Klucz i okolic, 
58 z województwa krakowskiego i  co zaskakujące, kolej-
nych 50  uczniów przybyła z  poza krakowskiego woje-
wództwa. Tak duże zainteresowanie młodzieży nowym 
kierunkiem kształcenia spowodowało, że  utworzono 
jeszcze jedną klasę pierwszą (czwartą). Był to  ogromny 
wzrost popularności szkoły w  regionie. O  istnieniu 

JEdNa Z NiEWiElU Na Wsi
– cZ. iii

OPRAC. DZIAtŁOwICZ JANuSZ

Budynek Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kluczach. (1975 r.)

W pracowni pomiarów elektrycznych (1972 r.) 

szkoły, jej kierunkach kształcenia informowały punkty 
usługowe Dyrekcji Okręgu Szkolnictwa Zawodowego 
jak i  Polskie Radio. Na  terenie Klucz i  okolic informacje 
o  szkole były podawane przez radiowęzeł zakładowy 
fabryki papieru jak i  gazetę zakładową- „Echo Kluczew-
skiej Papierni”.
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Do ZSZ w Kluczach- Papierni uczęszczała młodzież prze-
ważnie pochodzenia chłopskiego i robotniczego, mieszka-
jąca w stosunkowo dużej odległości od szkoły. Dojazd był 
utrudniony z  powodu braku dobrej komunikacji auto-
busowej. W  1973 roku, po  dwóch latach funkcjonowa-
nia, internat zamieszkiwało blisko 200 uczniów. Chłopcy 
zamieszkiwali pierwsze piętro i część drugiego, natomiast 
dziewczęta pozostałą część drugiego i  trzecia piętro. Nad 
bezpieczeństwem młodzieży, ich wychowaniem i pozio-
mem nauczania czuwali nauczyciele z wieloletnim stażem, 
zatrudnieni zarówno w  samej szkole jak i  w  internacie, 
który to  sprawował nadzór nad ich rozwojem w  czasie 
wolnym od nauki i kształtował młode charaktery zgod-
nie z ówczesnymi standardami edukacyjnymi pod nad-
zorem kierownika internatu, którym była pani Helena 
Zych (Kaliś). Od 1973 roku po kolejnej reformie admini-
stracyjnej Klucze stały się siedzibą Gminy. Mieszkańcy 
to  przeważnie chłopo- robotnicy, gdyż ziemie tutejsze 
są ubogie- skaliste lub piaszczyste i z pracy na roli ciężko 
było się utrzymać. Dlatego miejscowa ludność widziała 
swoją przyszłość w przemyśle i w miejscowych zakładach 
pracy znajdowała zatrudnienie. Prócz Fabryki Celulozy 
i Papieru tuż obok wybudowano Zakłady Wapienno- Pia-
skowe „Sylikaty” w 1967 roku. Od 1960 roku funkcjono-
wała w pobliskim Jaroszowcu Huta Szkła Walcowanego, 
a od 1962 roku Zakłady Urządzeń Szklarskich- „Szkłomasz”. 
Na terenie Gminy Klucze istniała też Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska zrzeszająca miejscowych rolników 
i  prowadząc skup trzody, mleka i  płodów rolnych, oraz 
zakład przetwórczy- mięsny. W tym to czasie około setka 
młodych ludzi co roku znajdowało swe miejsce w Zasad-
niczej Szkole Zawodowej w Kluczach, by tam nauczyć się 
zawodu, a po otwarciu Technikum Celulozowo- Papierni-
czego dla pracujących w 1962 roku, podnosić swoje kwali-
fikacje i związać swe przyszłe, dorosłe życie z przemysłem. 

W  dniu 21  maja 1973 roku Rada Pedagogiczna przy 
Zasadniczej Szkole Zawodowej w  Kluczach wystąpiła 
z wnioskiem do Komitetu Powiatowego w Olkuszu i Kura-
torium Okręgu Szkolnego w Krakowie o nadanie szkole 
imienia JANUSZA KORCZAKA. W protokole z zebrania 
Rady Pedagogicznej ZSZ czytamy: 

„Rada Pedagogiczna przy Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej w Kluczach na swym posiedzeniu w dniu 25. 04. 
1973 roku postanowiła wystąpić z wnioskiem do Władz 
nadrzędnych o nadanie ZSZ w Kluczach imienia JANU-
SZA KORCZAKA. Wniosek swój uzasadnia tym, że postać 

Sztandar ZSZ im. „Janusza Kor-
czaka” w Kluczach przekazany 
szkole 17. VI. 1973 r.

Moment wręczenia sztandaru 
pani dyrektor- Danucie 
Kaczkowskiej.

Akt przysięgi na sztandar szkoły na uroczystej akademii

Obecni na uroczystości wręczenia sztandaru ZSZ w dniu 
17.06.1973: Stanisław Wiśniewski, Bronisław Jochymek, 
Janina Mojsej i Jerzy Pawlak.  
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JANUSZA KORCZAKA, oraz Jego działalność, to  jedna 
z piękniejszych kart historii Polski. Nadanie Szkole imienia 
JANUSZA KORCZAKA będzie wyrazem hołdu złożonemu 
genialnemu pedagogowi i pełnego poświęcenia przyjacie-
lowi młodzieży. Szkoła nasza nosząca takie imię starać się 
będzie nosić je z godnością. Za Radę Pedagogiczną podpi-
sała: Dyrektor- mgr inż. Danuta Kaczkowska. 

Na  taki wniosek Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w  Krakowie w  dniu 4.06.1973 roku wydało 
„Akt nadania szkole imienia”, w  którym czytamy: Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w  Krakowie- 
Kuratorium Okręgu Szkolnego dla województwa kra-
kowskiego i  miasta Krakowa nadaje Zasadniczej Szkole 
Zawodowej w  Kluczach imię JANUSZA KORCZAKA 
i  ustala nazwę szkoły w  następującym brzmieniu:  
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA im. JANUSZA 
KORCZAKA w KLUCZACH.

Z  okazji nadania szkole imienia Komitet Rodzicielski 
wspierany przez zakład opiekuńczy- FCiP w  Kluczach 
ufundował sztandar. Członkami Komitetu Organizacyj-
nego uroczystości nadania imienia Szkole i  wręczenia 
sztandaru zostali: dyr. szkoły- inż. Danuta Kaczkowska, 
oraz przedstawiciele Kom. Rodz. w składzie: przew.- Maj-
cherkiewicz Mieczysław, oraz członkowie- Wiśniewski 
Stanisław, Dudek Kazimierz, Patela Danuta, Król Marian, 
Dobrek Jerzy, Kasprzyk Wiesław. Grono Nauczycielskie 
Szkoły stanowili wówczas: Kaliś Helena, Kiszko Barbara, 
Huras Bolesław, Polan Aleksander, Pawlak Jerzy, Ruda 
Helena, Stec Anna, Szreniawa Włodzimierz, Skoczylas 
Maria, Kocjan Anna, Mączka Janina, Sosińska Alicja, 
Socha Andrzej, Młynarczyk Jerzy, Kościelniak Zdzisław, 
Sulerz Feliks, Mrówka Stanisław, Januszek Mieczysław, 
Dobrek Jerzy, Ruszel Bożena, Michniewska Maria, Pojda 
Barbara, Pojda Jerzy, Sosnowski Krzysztof, Kmietowicz 
Gustaw, Barczyk Stanisław.

Skład Komitetu Rodzicielskiego Szkoły, który brał 
czynny udział w  przygotowaniach i  samej uroczystości 
przekazania sztandaru: Mieczysław Majcherkiewicz- 
przew. Wiśniewski Stanisław, Musiorska Maria, Czerwiń-
ska Julia, Hagno Feliks, Kapłanowska Zofia, Kamionka 
Stanisław, Leśniak Mikołaj, Guzik Janina, Gut Janina, 
Dziechciewicz Aleksander, Brodzińska Maria, Dobrek 
Helena, Kwiatkowska Janina, Patela Danuta, Kaszuba 
Bogusława, Supranionek Leokadia, Ślusarczyk Aleksan-
dra, Konieczniak Jadwiga, Polan Janina, Kasprzyk Wie-
sław, Król Bolesław, Kamionka Stefan.” 

Na uroczystości nadania Zasadniczej Szkle Zawodowej 
w  Kluczach imienia JANUSZA KORCZAKA nie zapo-
mniano o poświęceniu czasu – części akademii, w której 
przypomniano postać wybitnego patrona szkoły. Uroczy-
stość uświetniło przekazanie szkole sztandaru w  obec-
ności władz politycznych, państwowych i oświatowych, 
przedstawicieli organizacji społecznych, zakładów pracy 
i  licznie zgromadzonych mieszkańców Gminy Klucze, 
oraz nauczycieli, a część artystyczna przygotowana przez 
uczniów dodała całej uroczystości radości, znaczenia 
i dumy ze Szkoły do której uczęszczają, od teraz noszącej 
imię JANUSZA KORCZAKA.

Niech zapał, patriotyzm, ofiarność i  wszystkie siły 
tych których ten sztandar posiadać będą, przyczynią się 
do  pomnażania potęgi naszej ukochanej Socjalistycznej 
Ojczyzny – zapisano w  kronice szkoły na  pamiątkę tej 
uroczystości w dniu 17 czerwca 1973 roku. 

A wszystko to działo się wtedy gdy: Przewodniczącym 
Rady Państwa była Henryk Jabłoński, I  sekretarzem 
Komitetu Centralnego PZPR był Edward Gierek, Preze-
sem Rady Ministrów PRL- Piotr Jaroszewicz, Ministrem 
Oświaty i  Wychowania PRL- Jerzy Kuberski, I  sekre-
tarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w  Krakowie – 
Józef Klasa, Kuratorem Okręgu Szkolnego w  Krakowie 
– Jan Nowak, I  sekretarzem Komitetu Powiatowego 
PZPR w  Olkuszu – Stanisław Szczepanowski, Kierowni-
kiem Wydziału Oświaty i Kultury w Olkuszu – Zbigniew 
Popiołek, Prezesem Zarządu Powiatowego ZNP w  Olku-
szu – Kazimierz Klich, I sekretarzem Komitetu Gminnego 
PZPR w  Kluczach – Bronisław Jochymek, Naczelnikiem 
Urzędu Gminy – Mieczysław Sięk, a  Przewodniczącym 
Gminnej Rady – Stanisław Wiśniewski.”

Przymilkły fanfary, echa uroczystości pozostały 
w  pomięci uczniów, nauczycieli i  gości. Życie szkoły 
toczyło się dalej, swoim rytmem, przyciągając swym 
poziomem i  cenionymi wtedy kierunkami kształcenia, 
nowe roczniki młodzieży chcącej się uczyć zawodu, 
by mieć lepszy start w dorosłe życie.

Już 14  lutego 1974 roku odbyło się uroczyste otwarcie 
Pracowni Pomiarów Elektrycznych. Był to  wtedy pierw-
szy najlepiej wyposażony gabinet dydaktyczny. Nikt 
wtedy nawet nie przypuszczał, że w niespełna 10 miesięcy 
później otwierać będziemy drugą tego typu, pracownie 
podstaw elektrotechniki. Piękna, nowoczesna, wyposa-
żona w  sprzęt i  pomoce, Badzie od  dnia dzisiejszego słu-
żyć młodzieży, dając jej możliwość pełnego poznania taj-
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ników wiedzy elektrotechnicznej. Wykonano ja  dużym 
nakładem czasu i  pracy naszych nauczycieli: Stanisława 
Sroczyńskiego, Kazimierza Peciaka i Gustawa Kmietowicza, 
oraz grupy młodzieży z klas trzecich- elektrycznych. Rea-
lizacja tak poważnej inwestycji możliwa była tylko dzięki 
finansowej pomocy Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych 
„Elektromontarz- 3” w Katowicach. Cieszymy się, że nasze 
inwestycje znajdują żywy oddźwięk, oraz zainteresowanie 
naszych opiekunów i zapewniamy, że dołożymy wszelkich 
starań aby należycie wykorzystać istniejącą bazę dydak-
tyczną. Podpis: Dyrekcja i Rada Pedagogiczna. – zapisano 
w kronice szkoły.  

Na  kolejnych kartach widnieją wpisy z  wyrazami 
uznania, pomysłowości i  inwencji dla Dyrekcji i  Grona 
Nauczycielskiego. Z   tego grona nauczycielskiego odcho-
dzi 31 sierpnia 1974 roku jej dyrektor- pani Danuta Kacz-
kowska, na  własną prośbę, do  Zespołu Szkół Budowla-
nych w Olkuszu. Jej miejsce zajął od 1 września Wiesław 
Piechowski, który pełnił te  funkcję przez cztery lata, tj. 
do grudnia 1978 r. Jemu to przypadło obchodzić jubileusz 
30- lecia istnienia szkoły, lecz wcześniej jeszcze dwa lata 
musiało upłynąć ciężkiej pracy z  młodzieżą, by  do  tego 
doszło. W roku szkolnym 1974/75 kierownikiem warszta-
tów szkolnych zostaje Krzysztof Sosnowski, który zastąpił 
na tym stanowisku Aleksandra Polana, zaś kierownikiem 
internatu zostaje były dyrektor szkoły- Jerzy Pawlak, 
zastępując panią Helenę Zych (Kaliś).  

W  1975 roku pierwsi absolwenci kierunku elektro-
monter opuszczają szkołę, podejmując samodzielną pracę. 
W trakcie trzyletniej nauki uczniowie odbywali praktyki 
nie tylko w  FCiP, ale też w  ZGH „Bolesław” w  Bukow-
nie, a  nawet w  Fabryce Samochodów Małolitrażowych 
Tychach. 

W  związku z  nowym podziałem administracyjnym 
kraju ZSZ w  Kluczach przeszła pod zarząd Kuratorium 
Oświaty i  Wychowanie w  Katowicach i  zarządzeniem 
tego kuratorium z maja 1976 roku zostało otwarte 4- letnie 
Liceum Zawodowe w Kluczach na podstawie programo-
wej klasy ósmej szkoły podstawowej w dwóch zawodach: 
„operator w przemyśle chemicznym” i „elektro- mechanik 
urządzeń przemysłowych”. Celem tego było przygotowa-
nie robotników kwalifikowanych ze średnim wykształce-
niem. Liceum to kształciło operatorów procesów w prze-
myśle chemicznym. Wykształcenie ogólne realizowane 
było głównie przez nauczanie języków: polskiego, niemie-
ckiego, rosyjskiego, historii, wychowania obywatelskiego, 

Przy wejściu do szkoły.

ZSZ na Papierni- front. (1986 r.)

ZSZ na Papierni-tył. (1986 r.)
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czy geografii gospodarczej. Stanowiło to  ok. 50% ogółu 
przedmiotów, a  pozostałe 50% stanowiły przedmioty 
zawodowe i  specjalistyczne realizowane w warsztatach 
mechanicznych i na zajęciach technicznych w zakładach 
pracy. Uczniowie klas III odbywali miesięczną praktykę 
zawodową, mającą na celu powiązać nabyte umiejętności 
z praktyką na stanowisku pracy.

W  maju, gdy uczniowie mieli praktyki zawodowe, 
dyrekcja, całe grono nauczycielskie i pozostała część ucz-
niów przygotowywała się do obchodów jubileuszu XXX- 
lecia powstania Szkoły Przemysłowej w Kluczach i zwią-
zanego z  tym I  Zjazdu Absolwentów. W  związku z  tym 
wydarzeniem powołano komitet organizacyjny na czele 
którego stanął dyrektor FCiP- Medard Krawczyk i  dyr. 
ZSZ- Wiesław Piechowski. W skład komitetu weszli rów-
nież: Wacław Rozniatowaki, Lidia Żmudka, Maria Mich-
niewska, Maria Ścigaj, Janusz Niewiara, Barbara Kiszko, 
Bolesław Huras, Helena Kaliś, Anna Włodek, Janina Czer-
winska, Jerzy Pojda, Jerzy Pawlak, Krzysztof Sosnow-
ski Maria Ścieżko, Klara Marzęcka. Powyższy Komitet 
postanowił, że Zjazd Absolwentów odbędzie się w dniach 
29- 30  maja 1976 roku. Zjazd się odbył. Moc wzruszeń, 
a nawet łez przeplatała się z radością spotkania po latach. 
Świadczą o tym wpisy do księgi pamiątkowej. Oto kilka:

Z wielkim wzruszeniem uczestniczyłam w spotkaniu 
z  gronem nauczycielskim i  absolwentami tej szkoły- 
wanda lebida, jedna z pierwszych nauczycieli tej szkoły.

Serdeczne podziękowania dla Komitetu Organiza-
cyjnego i miły pobyt na Zjeździe Absolwentów. Janina 
Mojej- nauczycielka gimnazjum.

Z  całym szacunkiem dla komitetu organizacyjnego, 
który stworzył nam warunki przeżycia tych niepowta-
rzalnych chwil. Życzenia sukcesów na drodze wychowy-
wania Prawdziwych Obywateli Polski ludowej składa 
rocznik 1959.

w trzydziestą rocznice istnienia szkoły składam najser-
deczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, uczniom 
i  absolwentom. wychowankowie tej szkoły realizują 
z honorem zadania stawiane przez naszą partię- Polską 
Zjednoczoną Patrię Robotniczą, a swą pracą przyprawiają 
ludowej Ojczyźnie wielu trwałych i  cennych wartości. 
Niechaj więc zaszczytnym, choć nie łatwym wysiłkom 
nad przygotowaniem nowych kadr, przyświeca tak jak 
dotąd, piękny o  szlachetny cel wychowania zastępów 
młodzieży w duchu umiłowania pracy i wiernej służby 
dla Narodu. Sekretarz POP PZPR przy ZSZ w Kluczach.

Zjazd podjął uchwałę: Uczestnicy Pierwszego Zjazdu 
Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kluczach, 
który odbył się w 30- tą rocznicę istnienia szkoły postulują:

Utworzenia Centralnego Kształcenia Ustawicznego 
na bazie ZSZ w różnych branżach, a szczególnie w branży 
celulozowo- papierniczej i przetwórstwa papierniczego.

Umocnienie i rozszerzanie działalności nowo otwartego 
Liceum Zawodowego w Kluczach.

Na  podstawie wspomnień, materiałów archiwalnych 
oraz zdjęć opracować szczegółową monografię szkoły.

Zwołanie drugiego Zjazdu Absolwentów w 40- tą rocz-
nicę istnienia szkoły, czyli w 1986 roku.    
  Klucze. 29 maj 1976 rok.

Absolwenci na  pamiątkę Zjazdu ufundowali pamiąt-
kową tablicę, by  ta  po  wsze czasy przypominała o  tych, 
co tu wiedzę zdobywali. 

W ciągu minionego trzydziestolecia Zasadniczą Szkołę 
Zawodową w  Kluczach ukończyło ok. 1700 absolwen-
tów, którzy podjęli pracę w  przemyśle, a  wśród nich 
spora grupa ukończyła technika i  szkoły wyższe i  dzi-
siaj zajmują wysokie stanowiska, nie tylko w przemyśle 
papierniczym. Współczesna szkoła różni się w  znacznej 
mierze od tej z przed kilkunastu lat, czy nawet kilku lat. 
Dzisiejsza szkoła to  młoda, wykształcona i  pełna inicja-
tywy kadra pedagogiczna, nowoczesne pracownie przed-
miotowe, wyposażone w pomoce dydaktyczne i młodzież 
mieszkająca w  pięknym internacie. To  również szkoła 
średnia- Technikum, a  również Ośrodek Dokształca-
nia Zawodowego, który w  systemie kursowym kształci 
młodzież z  regionu śląskiego w  nowoczesnych i  mod-
nych kierunkach: elektromonter i  monter aparatury 
radiowo- telewizyjnej. Zarówno Liceum Zawodowe jak 
i  Technikum dla pracujących przygotowywało swych 
absolwentów do  startu na  wyższe uczelnie i  stwarzało 
im podstawy by się tam dostać. 

Dzisiejsza szkoła to placówka ambitna, dążąca do nowo-
czesności, wychodząca naprzeciw potrzebom społe-
czeństwa. Pamiętać należy o  jednym- głównym czyn-
nikiem motorycznym rozwoju szkoły są  i  będą ludzie 
rozbudowujący placówkę, wprowadzający nowoczesne 
metody nauczania, kierujący szkołą i realizujący na każ-
dym odcinku postawione przed nimi zadania. Od  nich 
wszystkich zależy jutro naszej szkoły”- można przeczy-
tać w wydanym na tę okazję okolicznościowej broszurze.

Minął jubileusz. Znów zabrzmiał dzwonek na  lekcje 
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w  Zasadniczej Szkole Zawodowej w  Kluczach. W  trzy-
dziestym pierwszym roku istnienia szkoły, zarządzeniem 
wojewody katowickiego: 

… „tworzy się z  dniem 1  września 1977 roku zbiorczy 
zakład szkolny o  nazwie: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODO-
WYCH W KLUCZACH. W jego skład wchodzą: Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe, Technikum Che-
miczne dla Pracujących i Ośrodek Dokształcenia Zawodo-
wego. Podpisał- Kurator Oświaty Tadeusz Pałys.”  

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania zarówno przed 
gronem pedagogicznym jak i  przed uczniami. Ta  sama 
szkoła, ale w nowej strukturze. Zachodzą zmiany. Zmiany 
te  nie rokują dobrze na  najbliższą przyszłość szkoły. 
Spada zainteresowanie młodzieży szkołą w  Kluczach. 
Zostają utworzone tylko dwie pierwsze klasy. To im przy-
pada w udziale pierwsze ślubowanie. Zespół nauczycieli 
opracował tekst owego ślubowania, który wyrecytowali 
„pierwszaki” Zespołu Szkół Zawodowych w  Kluczach 
w roku szkolnym1977/78 na uroczystej akademii:

„My  uczniowie i  uczennice klas pierwszych Zespołu 
Szkół Zawodowych w Kluczach zgromadzeni na dzisiej-
szej uroczystości: 

Ślubujemy- solidna nauką i  pracą społeczną przy-
czynić się do  wzbogacania swej wiedzy i  pomnażania 
dorobku naszej Szkoły i  Ojczyzny. Nie przestaniemy 
na  tym co  osiągnęliśmy dotychczas, nieustannie dążyć 
będziemy do  lepszych i większych osiągnięć.

Ślubujemy- zdobywać większe kwalifikacje, więk-
szym wysiłkiem, wytrwałością, dyscypliną oraz zwięk-
szoną aktywnością i  inicjatywą.

Ślubujemy- swoim zachowaniem i  postępowaniem 
nie splamimy honoru naszej szkoły.

Ślubujemy- pracą dla Polski- pracujemy dla siebie. 
Będziemy pamiętać, że  dobra, rzetelna i  efektywna 
praca jest naszym honorem i  patriotycznym obowiąz-
kiem. Ślubujemy!”

Następują też kolejne zmiany kierownictwa szkoły. 
Z  końcem roku 1978 odchodzi Wiesław Piechowski, 
a  od  stycznia 1979 roku stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Zawodowych w Kluczach obejmuje Barbara Kiszko, 
poprzednio jako wicedyrektor. Stanowisko to  piastuje 
jednak tylko do  końca roku szkolnego- czyli do  31  sierp-
nia 1979 r. W tym czasie szkoła rejestruje tendencje spad-
kową w zainteresowaniu młodzieży nauką w niej. Rocz-
nik 1978/79 – 55 przyjętych uczniów do klas pierwszych. 
Rocznik 1979/80- tylko 33 przyjętych.  

Szkoła wyraźnie straciła na  swym znaczeniu w  regio-
nie. Złą sytuacje pogłębia fakt, że  decyzją władz, szkoła 
został włączona do  Zespołu Szkół Mechaniczno- Samo-
chodowych w  Olkuszu i  stała się jego filią. Dziś trudno 
powiedzieć, czym taka decyzja była podyktowana. 
Dyrektorem od  1  września 1979 roku do  31  sierpnia 
1981 roku był Tadeusz Pasich. Przestały funkcjonować 
również szkolne warsztaty, których kierownikiem był 
Krzysztof Sosnowski od  1974 roku, a  etat kierownika 
warsztatów zlikwidowano. To w nich młodzież nabywała 
praktycznych umiejętności zawodowych przez ponad 
25 lat.  

Jednak grono pedagogiczne nie mogło pogodzić się 
z  faktem, że  po  35  latach swego istnienia, szkoła w  Klu-
czach przestała istnieć. Zwarto szyki w  walce o  szkołę. 
Powołano komisję, w której skład weszli przedstawiciele 
miejscowych zakładów pracy, Urzędu Gminy i  Rady 
Pedagogicznej. Komisji tej udało się przekonać ówczesne 
władze Kuratorium Oświaty w Katowicach o konieczno-
ści funkcjonowania szkoły w Kluczach, jako samodzielnej 
placówki i w 1981 roku Zespół Szkół Zawodowych w Klu-
czach został reaktywowany. 

Na  wniosek Rady Pedagogicznej dyrektorem został 
wybrany mgr  Jerzy Pawlak. Był on  już uprzednio 
dyrektorem tej szkoły w  latach 1959- 64. Nowy dyrek-
tor swoją działalność rozpoczął bardzo dynamicznie 
otwierając Technikum Przemysłu Papierniczego. Czas 
na  który przypadła ta  druga kadencja dyrektorowania 
to  czas trudny nie tylko dla szkoły, ale i  dla całej Pol-
ski. Czas wielkich przemian, strajków, pogłębiającej się 
biedy, gdzie większość towarów była na  „kartki”- czyli 
reglamentowana, lub w  ogóle ich nie było. Był to  czas 
walki o nowy ład społeczny w kraju. Na różnych szczeb-
lach władzy i zarządzania różnymi instytucjami, ścierały 
się stare poglądy z nowymi. W tej zawiłej rzeczywistości 
przyszło zarządzać dyrektorowi Zespołem Szkół Zawodo-
wych w Kluczach. Z pomocą przyszło całe grono nauczy-
cielskie. Wybrano zastępcę, którym została od września 
1982 roku pani mgr  Janina Czerwińska. Opracowano 
strategię rozwoju placówki na  najbliższe lata. I  jak dziś 
patrzymy wstecz- udało się. Szkoła przetrwała ten 
trudny czas transformacji ustrojowej. Pan dyr. mgr Jerzy 
Pawlak podołał wszelkim trudnościom i przez kolejnych 
10 lat zarządzał szkołą, wspólnie ze swym zastępcą- panią 
mgr  Janiną Czerwińską, która dała się poznać jako pra-
cowita, cierpliwa i  posiadająca talent pedagogiczny. 
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Po  latach, przy okazji jubileuszu 50- lecia szkoły powie-
działa: 

Byłam stypendystką kluczewskiej szkoły i  musiałam 
odpracować okres pobierania stypendium. Stypendium 
odpracowałam i  … zostałam. Rzeczywiście proponowano 
mi  pracę w  Olkuszu. Po  raz pierwszy zaraz po  ukończe-
niu studiów, później po  latach by  zostać wice dyrektorem 
w Liceum Ogólnokształcącym. Wiele argumentów przema-
wiało „za”, ale brakło jednego- wspaniałej atmosfery jaką 
tworzą współpracownicy. Jesteśmy wszyscy razem nie 
tylko w szkole, ale i poza nią. Znamy swoje problemy zawo-
dowe, rodzinne i  wspólnie je  rozwiązujemy, razem się cie-
szymy i smucimy. Tak była jak rozpoczynałam pracę i tak 
jest dzisiaj, mimo, że  skład osobowy pracowników ulega 
ciągłym zmianom. Nie jest dla mnie ważne, że  codziennie 
muszę dojeżdżać do „prowincjonalnej” szkoły, że uczniowie 
sprawiają kłopoty wychowawcze, że  nie ma  wśród nich 
olimpijczyków. Cieszę się z  każdego sukcesu nauczycieli 
i  uczniów, udziału w  konkursach, rajdach i  rozgrywkach 
sportowych, dzięki którym Zespół Szkół Zawodowych 
w  Kluczach znany jest na  terenie Delegatury w  Olkuszu 
i całym województwie. Związałam ze szkołą połowę swo-
jego życia i całe dotychczasowe życie zawodowe.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży 
elektroniką, w  oparciu o  istniejącą bazę dydaktyczną 
w  roku 1990/91  otwarto Technikum Elektroniczne dla 
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Takim 
to  osiągnięciem zakończył swoją drugą już kadencję 
na  stanowisku dyrektora szkoły Pan mgr  Jerzy Pawlak, 
mając za sobą wtedy 37 lat pracy w szkole- również jako 
nauczyciel chemii, matematyki i będąc też kierownikiem 
internatu. 

Wraz z ponownym rozwojem szkoły, wzrostem liczby 
oddziałów i  liczby uczniów malała jednak liczba chęt-
nych na  miejsce w  internacie. Uczniowie rekrutowali 
się przede wszystkim z  Olkusza i  okolicznych miejsco-
wości. Ze  względu na  trudności z  utrzymaniem tak 
dużego obiektu, został on w 1990 roku przekazany Urzę-
dowi Gminy, a  kilkunastu uczniów pozostających jesz-
cze wtedy w nim, pochodzących z odleglejszych miejsco-
wości zamieszkało w  Bursie Międzyszkolnej w  Olkuszu. 
Ostatnim kierownikiem internatu był Krzysztof Sosnow-
ski (1989- 90). Nowy rok szkolny 1991/92  w Zespole Szkół 
Zawodowych w  Kluczach, rozpoczyna się pod nowym 
kierownictwem. Dyrektorem zostaje mgr  inż. Krzysz-
tof Bigaj. Zastępcą pozostaje pani mgr  Janina Czerwiń-

ska. W  tym to  roku szkolnym udaje się otworzyć rów-
nież Technikum Elektroniczne dla absolwentów szkół 
podstawowych. Grunt pod takie zmiany, by  sprostać 
potrzebom i  zainteresowaniom młodzieży zrobiono już 
rok wcześniej, co teraz okazało się trafnym posunięciem. 
Tak mówił o tamtych czasach nowy jej dyrektor: 

Sytuacja w  kraju była zupełnie inna. Nie było w  oko-
licznych zakładach wolnych miejsc pracy dla inżynierów 
elektroników. Ponadto sytuacja rodzinna zmuszała mnie 
do  podjęcia pracy, która nie absorbowałaby dużej ilości 
czasu. Wtedy wydawało mi się, że praca w szkole to tylko 
18  godzin tygodniowo, co  szybko okazało się nieprawdą. 
Ponadto nie byłem jeszcze wówczas pełnowartościowym 
kandydatem do  pracy, ponieważ musiałem po  studiach 
odbyć służbę wojskową. W  tym czasie absolwenci wyż-
szych uczelni musieli przejść 12  miesięczne przeszkole-
nie wojskowe w  ramach Szkoły Podchorążych Rezerwy. 
Ja zostałem zakwalifikowany na „turnus”- maj 1995, czyli 
prawie rok po  ukończeniu studiów. Rozpocząłem więc 
prace w  szkole, gdzie mogłem dzielić się zdobytą wiedzą 
teoretyczną, jak i  praktyczną, zapoznając młodzież z  taj-
nikami elektroniki, i  tak już zostało.

Kształcenie uczniów w  tak atrakcyjnych kierunkach 
jakim jest elektronika ogólna jest bardzo kosztowne. 
Wymaga ciągłego doposażenia pracowni w nowoczesne, 
bardzo drogie urządzenia, przyrządy pomiarowe i  inne 
pomoce. Szkoła starała się sprostać tym wyzwaniom.

Ale nie tylko samą nauką młodzież żyła, a  ich talenty 
i zmysły były różne. Były i dziennikarskie. Otóż w grud-
niu 1993 roku ukazał się pierwszy numer szkolnej gazetki, 
która była wówczas dwutygodnikiem Zespołu Szkół 
Zawodowych w  Kluczach i  nosiła nazwę „KAKTUS”. 
Miała 4 strony, odbijany na ksero, nakład 100 egzempla-
rzy, cena 2000 zł. W ramce redakcyjnej czytamy: 

wydawca: ZSZ w Kluczach, Klucze ul. Zawierciańska 
15. tel. 14-21   Redakcja: Jolanta Pukiel – I   ZSZ, Robert 
Halabiś – IVa lZ, Redaktor naczelny: Rafał Pasek 
I tE  (po ZSZ).

Naczelny pisał: Drodzy Czytelnicy. Trzymacie w  ręku 
pierwszy numer „Kaktusa”, pisma, które nie jest zwyczajną 
szkolną gazetką. Oprócz ciekawych artykułów i  informa-
cji proponujemy dobrą zabawę i  chyba najatrakcyjniej-
sze wywiady z  ludźmi mającymi bardzo duże powiązania 
z naszą szkołą. Redagując naszą szkolną gazetkę stawiamy 
przed sobą dwa cele: Pierwszy to rzetelna informacja, cie-

Jerzy Pawlak. Janina Czerwińska. Krzysztof Bigaj. 
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kawe felietony i sensacyjne informacje z naszego podwórka. 
Po drugie- chcemy Was drodzy koledzy i koleżanki bawić 
w  każdym numerze polecając różnego rodzaju humory, 
zabawy i  psychotesty w  formie amatorskiej, ale dostępne 
dla każdego. Brzmi to  jak bajka? Spróbujcie z nami. Mamy 
nadzieję, że  się Wam spodoba nasz nowy dwutygodnik. 
Liczymy na Wasze poparcie i wyrozumiałość. Rafał Pasek.

 I  jak Naczelny zapowiedział tak zrobił. Znajdujemy 
w  gazetce okolicznościowe artykuły o  Barbarze z  4.XII- 
znaczy obca, cudzoziemka…, o Andrzeju z 30.XI- oznaczał 
prawdziwego mężczyznę… Na  drugiej stronie: o  zespole 
DEEP PURPLE (Jola), o  rekordach GUINES- a  (Rafał) 
i na trzeciej stronie pierwszy wywiad pt.: „Z młodzieżą pra-
cuje się coraz lepiej”- czyli wywiad z Panią profesor Beatą 
Ficek- nauczycielem BHP, technologii i  rysunku zawodo-
wego. Rozmowę przeprowadziła Jolanta Pukmiel. Pani 
profesor powiedziała wtedy, że: 

Pracuję w szkole od lutego 1993 roku. Z młodzieżą pracuje 
mi się teraz bardzo dobrze, ale na początku, to było bardzo 
różnie. Czasami zaskakiwaliście mnie swoimi pomysłami, 
ale teraz już się przyzwyczaiłam do wszystkiego i pracuje 
mi  się coraz lepiej. Zaczęłam tu  pracować zaraz po  stu-
diach i  jak przyszłam tu pierwszy raz do pracy, to spotka-
łam się z bardzo miłym przyjęciem grona nauczycielskiego 
i  dyrekcji. Gdyby nie oni, to  te  wrażenie po  pierwszej lek-
cji spowodowały by  pewnie, że  bym przestała pracować 
w tej szkole. Ale później już było tylko lepiej. Pamiętam jak 
w pierwszym tygodniu mojej pracy, kiedy z dnia na dzień 
myślałam, co wy tam nowego wymyślicie, szłam do klasy 
III TE  (po  ZSZ) i  oni byli po  prostu normalni, bardzo mili. 
I  to było moje najmilsze zdarzenie w pierwszym tygodniu 
mojej pracy. Klasy są różne. Miłe i mniej miłe. Dziś do tych 
miłych mogę zaliczyć chyba I TE i  IVb LZ - tu mi się najlepiej 
pracuje. O najgorszych wolę nie mówić…(Jola) 

Na stronie 4 znajdujemy wieści motoryzacyjne i kronikę 
towarzyską, a w niej: 

– Serdeczne podziękowania dla dyrektora Krzysztofa 
Bigaja za  umożliwienie wydawania gazetki szkolnej, oraz 
udostępnienie sprzętu przesyła redakcja.

– Życzenia dla Pani Barbary Grzywnowicz z okazji imie-
nin przesyła redakcja.

– Serdeczne pozdrowienia dla Anety P z II ZSZ i jej wspa-
niałych koleżanek przesyła Marek z I TE (po ZSZ).    – Moc 
pozdrowień dla Ismeny od Rafała.   

– Szybkie i skuteczne pozdrowienia od Zorra dla Kaśki M.
Gazetkę kończy rubryka- Humory.

Do dyrektora ZSZ w Kluczach Krzysztofa Bigaja dotarła 
również inna miejscowa gazeta- „AVE”. Był to lokalny mie-
sięcznik katolicki dekanatu jaroszowieckiego. W maju 1994 
roku jej redaktor Grzegorz Turski rozmawiał z Krzysztofem 
Bigajem – absolwentem Politechniki w  Gliwicach, który 
w 1984 roku rozpoczął pracę w ZSZ w Kluczach jako nauczy-
ciel, a od trzech lat był jej dyrektorem. Powiedział wtedy: 

- Za wcześnie by rozmawiać o sukcesach, czy porażkach 
będąc dopiero od trzech lat dyrektorem ZSZ. Mam pewną 
wizję funkcjonowania tej szkoły. Chciałbym, żeby ta „firma” 
jaka jest szkoła działała bardziej sprawnie, ale sytuacja jaka 
jest obecnie nie sprzyja sprawności jej działania. Natomiast 
w sprawnym działaniu może pomóc „materiał” z jakim tu się 
pracuje. „Materiał” to może nie elegancko powiedziane, ale 
w pewnym sensie uczniowie jacy tu przychodzą są mate-
riałem na ludzi, którzy mają w przyszłości ruszyć do pracy, 
do dalszej nauki, do robienia czegoś nowego. Tak więc jakość 
działanie zależy od młodych ludzi, którzy tutaj przychodzą. 
Niektórzy mówią o nadmiernej swobodzie ubioru i wyglą-
dzie uczniów szkoły. Wydaje mi się, że w tej sytuacji, gdy 
wszyscy dążą do wolności człowieka, ograniczanie swobody 
kolorem, krojem czy materiałem nie ma sensu. Bardziej mnie 
interesuje jego czystość. Człowiek wychodząc na zewnątrz 
powinien wyglądać schludnie. Jeśli ktoś chodzi w dziura-
wych portkach wysmolonych zeszłotygodniowym śniada-
niem, to nie wygląda estetycznie. Uczeń powinien wyglądać 
schludnie i czysto, to powinno być jego dewizą, kolor i  inne 
urozmaicenia to sprawy drugorzędne. 

- Wiem, że szkoła nie prezentuje się tak „płasko” jak nie-
którym się wydaje. Działa szkolny radiowęzeł, gazetki, orga-
nizuje się imprezy, jak pan się do tego odnosi? – pytał red.

- Tak, ostatnio zaczęły się te  rzeczy dziać. Cieszą mnie 
te imprezy, mam jednak kilka zastrzeżeń do pracy radiowę-
zła i gazetki „Kaktus”. Radiowęzeł nadaje nieraz zbyt draż-
liwą muzykę na przerwach, a gazetka to słowo pisane, które 
wychodzi na zewnątrz i ten kto pisze, bierze za to odpowie-
dzialność. W tej gazetce pojawiło się na początku parę rzeczy, 
które nie były do końca przemyślane. Chcę jednak podkreślić, 
że mimo tych małych wpadek jestem z reszty zadowolony.

Na  łamach „Echa Klucz” w  czerwcu 1994 roku pan 
Bolesław Huras tak pisał: 

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Zawodowych w Klu-
czach opuściło 92 absolwentów- elektroników, elektromon-
terów i  chemików. W  gronie chemików jest 23  osobowa 
klasa dziewcząt, która zdobyła zawód „operatora procesów 
w  przemyśle chemicznym”. Wszystkie dziewczęta ukoń-

Jedna z  niewielu na wsi
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czyły szkołę, a niektóre nawet z wyróżnieniem np: Wioletta 
Kudela, Monika Mosur, Małgorzata Jurczyk, Agnieszka 
Sierka, Grażyna Mentel, Katarzyna Hryciuk, Stenia Setkow-
ska i Anita Michalczyk. Niektóre będą studiować, a pozostałe 
myślą o  ciekawej pracy lub… założeniu własnej rodziny. 
Dziewczętom życzę spełnienia wszystkich planów i marzeń, 
a ich rodzicom dziękuję za czteroletnią życzliwą współpracę 
i  w  wielu przypadkach za  czynny udział w  życiu klasy 
i szkoły… Podpisał: Bolesław Huras- wychowawca klasy.

Pan Krzysztof Bigaj był dyrektorem ZSZ w  Kluczach 
do końca listopada 1995 roku. Rok później, przy okazji jubi-
leuszu 50- lecia szkoły na  pytanie- Jakie osiągnięcia się 
udało panu uzyskać ? – odpowiedział:  -Tr udno jest 
oceniać się samemu, bo czasem trudno jest zachowa odpo-
wiedni dystans. Wydaje mi się, że udało się usprawnić trochę 
organizację pracy szkoły. Starałem się stworzyć klimat sprzy-
jający rozwojowi samodzielności pracowników i samorząd-
ności uczniów, zaktywizować rodziców do  pomocy szkole 
w tym bardzo trudnym ekonomicznie okresie. Kontynuowa-
łem wspólnie z całym gronem nauczycielskim prowadzenie 
wybranych wcześniej kierunków kształcenia. Spowodowało 
to w konsekwencji znaczny wzrost ilości uczniów- powięk-
szenie szkoły. Taka sytuacja pociągnęła z sobą pogorszenie 
warunków nauki. Pracę szkoły na  dwie zmiany i  większe 
obciążenie uczniów i nauczycieli. Udało mi się zorganizować 
i  przeprowadzić remonty dachów, inwestycji elektrycznej, 
modernizację ogrzewania budynku i zaopatrzenia go w cie-
płą wodę, zagospodarowanie podpiwniczenia szkoły, popra-

wić stan zabezpieczeń budynku i wyposażenia szkoły. Roz-
począłem wprowadzanie komputeryzacji w szkole, w pracy 
administracji i dydaktyce, ale był to dopiero pierwszy krok 
na bardzo długiej drodze. Myślę, że prawdziwą ocenę mojej 
pracy mogliby wystawić moi przełożeni lub współpracow-
nicy, patrzący nieco z boku, ale zaangażowani w Zycie szkoły.

Dlaczego zrezygnował Pan z pracy w szkole? 
– Podjęcie tej decyzji było bardzo trudne, bo  ze  Szkołą 

związałem się bardzo mocno zwłaszcza w ostatnim okre-
sie, kiedy pełniłem funkcję dyrektora. Ale chciałbym spró-
bować sił w  swoim wyuczonym zawodzie w  przemyśle, 
chciałbym się czegoś nowego nauczyć, a  dodatkowo wią-
zało się to z nieco wyższym uposażeniem. Pracę podjąłem 
nie daleko- w Kluczewskich Zakładach Papierniczych. 

Grudzień 1995 roku i  styczeń 1996 roku to okres, gdzie 
placówką zarządzała Pani wice- dyrektor mgr Janina Czer-
wińska. To Ona wprowadziła tą placówkę w rok jubileu-
szowy- 50 lecia istnienia szkoły- jednej z niewielu na wsi. 

Opracował: Janusz Dziatłowicz.

P.S. Część I i II wspomnień o dziejach ZSZ w Kluczach-
-Papierni znajduje się w nr 16 i 17.

Źródła: Księga Pamiątkowa ZSZ im „Janusza Korczaka”.
XXX- lecie ZSZ im. „Janusza Korczaka”.
„Zespół Szkół Zawodowych w Kluczach 1945- 80”- Sos-

nowski Krzysztof.
Kronika Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach. 

Gazetka  ZSZ w Kluczach.

Gazetka Dekanatu Jaroszowiec.(Maj 1994

Ogłoszenie w „Echu Klucz”- 1994 r.
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Postawiony 100 lat temu w Bydlinie pomnik 
poległych legionistów ( foto: NAC).

Foto-histoRia

19.XI.1916 19.XI.1916

1931 1931 2014



Na bydlińskim cmentarzu

w starym drzew poszumie

leżą legioniści

w głębokiej zadumie.

A historia pisze

los naszej ojczyzny,

na przestrzeni czasu,

znacząc rany, blizny.

Czasem wiatr przynosi

legionistom wieść.

Opowie, zaszumi

i zapłacze deszczem.

wiej wichrze potężnie,

może wstrząśniesz światem,

by człowiek był ludziom,

nie wilkiem lecz bratem! 

Zofia Jurczyk
Kwaśniów Dolny (1989)


