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W przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz 80 lat powstania Parafii Klucze p.w. Najświętszej Marii 
Panny Nieustającej Pomocy. Przy  takich okazjach najczęściej sięga się do kroniki, by choć na chwilę 
przenieść się w owe czasy- jak tworzyła się parafia, budowało się kościół. Ale nasza parafia takiej kroniki 
nie ma. Z relacji parafian wiemy, że taka księga- „Historia Parafii” była prowadzona jeszcze w latach 
osiemdziesiątych. Ważniejsze wydarzenia były tam opisywane i dokumentowane zdjęciami. Dlatego już 
na pierwszym zebraniu nowo powstałej Rady Parafialnej, w lutym tego roku, zapadła decyzja, by postarać 
się odtworzyć ową historię, na ile to jest jeszcze możliwe. Zapisać relacje naszych dziadków, zdając sobie 
sprawę, że czas szybko mija, a ludzie tak szybko odchodzą. Jest to pierwsza taka próba- zapis tamtych 
dni, na podstawie zebranych dotychczas dokumentów z archiwów, obrazujący to, co w tym czasie działo 
się w Kluczach i okolicy. Jak wielka chęć i ambicja mieszkańców poparta ciężką pracą, doprowadziła 
do tego, że powstała najpierw Parafia Klucze, a 10 lat później Gmina.

Na stronie tytułowej: 
Nowo wybudowany kościół na wzgórzu „Bukowica” w Kluczach. Poniżej nieliczne zabudowania przy 
ulicy Bogucińskiej, gdzie planowano pierwotnie cmentarz. Zdjęcie wykonane ze skały- „Piecki”. 1939 r. 
Foto z wystawy „Klucze w starej fotografii”- kluczewskiego koła PTTK. 

J.Dz.
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OPRAC. JANuSZ DZiAtŁOwiCZ

HistoRia PaRafii KlUcZE.

Zanim powstała parafia.
W  najbliższej okolicy istniały już od  wieków kościoły, 

jak choćby w  Bolesławiu, gdzie była siedziba Gminy, 
do której administracyjnie należały Klucze (do 31.XII.1949 
r.) Niewątpliwie do  najstarszych parafii należy parafia 
w Olkuszu i Chechle. Ta olkuska wzmiankowana jest już 
z  w  1184 roku, a  istnienie kościoła św. Andrzeja udoku-
mentowane jest w 1314 r. Do tej to parafii należały Klucze 
od zarania swych dziejów. 

Nieopodal Klucz istniała już od 1290 roku, parafia Che-
chło. Długosz podaje, że w 1440 roku w Chechle stał koś-
ciół parafialny, drewniany pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny. Obecny kościół parafialny jest murowany, 
pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 
pochodzi z 1807 roku. Jego przebudowę w 1895 roku roz-
począł i  prowadził ks. kanonik Wincenty Nowakowski, 
a  roku 1912 kościół został konsekrowany przez biskupa 
Augusta Łosińskiego. Kiedyś była to  bardzo rozległa 
parafia skupiająca 11 wsi. W 1929r. odłączyły się Błędów 
i Cieślin, a w 1958r Rodaki.

Parafia w  sąsiednim Jaroszowcu została erygowana 
dekretem z 19 września 1978 roku, a konsekracji nowego 
kościoła dokonano w 1995 roku. Istniał jednak kościółek- 
kaplica poświecony 18 sierpnia 1929 roku. Tam to wów-
czas ówczesny proboszcz olkuski Paweł Frelek odprawił 
pierwszą mszę świętą dla licznie zgromadzonych miesz-
kańców Jaroszowca, jak i okolicznych wsi. Na głównym 
ołtarzu umieszczono obraz jego patronki- Najświętszej 
Marii Panny Wspomożycielki Wiernych, która stała się, 
niemal 50  lat później, patronką nowo powstałej parafii 
w  Jaroszowcu. 18  października 1937 roku oddano ofi-
cjalnie do  użytku sanatorium w  Rabsztynie, budowane 
od  1926 roku. To  sanatorium będzie również fragmen-
tem historii naszej parafii, bowiem był czas, ze  należało 
do parafii Klucze. Ale o tym później.

Choć kryzys gospodarczy lat 30-tych fabryka w  Klu-
czach szczęśliwie przetrwała i nie została zamknięta jak 

cementownia w  Jaroszowcu, to  jednak warunki życia 
i  płacy jej pracowników uległy pogorszeniu, a  płace 
spadły. Nasilało się więc niezadowolenie, a wszelkie pro-
testy tłumione były przez dyrektora „Papierni”- Biren-
cwaiga. Dopiero w  marcu 1937 roku powstają związki 
zawodowe w  fabryce papieru w  Kluczach. Płotnikoff, 
który był wtedy współwłaścicielem fabryki nie mógł 
tego znieść i  zwolnił swego dyrektora za  to, że  dopuścił 
do  założenia owych związków zawodowych. Związek 
rozrósł się w  ciągu kilku tygodni i  stanowił już nie lada 
siłę. 

Warunki pracy i płacy się nieco poprawiły. Ale w tym 
wszystkim większym sukcesem mieszkańców Klucz i nie 
tylko pracowników fabryki, wydaje się być ich solidar-
ność i siła w dążeniu do wspólnie wytyczonego celu. Coś 
takiego jednoczy i  dodaje siły. Być może właśnie ta  siła 
stała u  podstaw decyzji o  wystosowaniu w  1937 roku 
stosownych pism, o  utworzenie odrębnej Gminy Klu-
cze, a  tym samym oddzielając się od  gminy Bolesław. 
Lecz ówczesny wójt- Imielski Jan (wójt bolesławski 
1923-38) i władze powiatu olkuskiego, ze starostą Czesła-
wem Brzostyńskim, nie dopuściły do  tego, motywując 
to dużym bezrobociem w sąsiedniej gminie Ogrodzieniec 
i  pozbawionej jakiegokolwiek przemysłu gminie Rab-
sztyn, oraz rozpoczęciem budowy szkoły powszechnej 
w  Bolesławiu. Zapewne chodziło tez o  wpływy z  podat-
ków od mieszkańców Klucz i właściciela Fabryki Papieru.

Jednak ta siła w społeczności Klucz gdzieś tam drze-
mała. Pomni nie lada sukcesu z  budową „Domu Ludo-
wego”, w  którym znalazła swe miejsce czteroklasowa 
Szkoła Powszechna utworzona w  Kluczach (od  1.  IX. 
1929 roku), której inicjatorem, oddanym budowniczym, 
a  później jej kierownikiem był Jan Mojej, przystąpili 
do  działania ówcześni liderzy, znaczniejsi gospodarze 
na  czele z  ówczesnym sołtysem Klucz- Władysławem 
Lewowskim. Wszyscy pamiętali dobrze dzień 1.  XII. 
1929 roku miało miejsce poświęcenie tego nowego 
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Pismo- stanowisko Starosty Powiatu Olkuskiego.

budynku szkoły- „Domu Ludowego” przez probosz-
cza olkuskiego Pawła Frelka. Na  to  wszystko łożyli 
mieszkańcy Klucz, biorąc czynny udział w  pracach 
budowlanych, a  pracujący na  „Papierni” opodatkowali 
się dobrowolnie (2%  od  zarobku). Podobne deklaracje 
padały na wcześniejszych zebraniach wiejskich w 1937 
roku.

Wieś Klucze w  1932 roku liczyła 230 domów, 
a  do  nowej szkoły zapisało się 270 dzieci. Staraniem 
Jana Mojseja- kier. szkoły, od  1931 roku religii zaczął 
uczyć wikary z Olkusza- ks. Marcin Dubiel- późniejszy 
proboszcz parafii Cieślin. Do  tegoż roku religii uczyli 
miejscowi nauczyciele. Kolejni to ks. Stanisław Sobieraj 
(od  1934 r.) i  ks. Roman Mazur (od  1937 r.) Jemu to  ks. 
biskup zlecił wszelkie przygotowania do  budowy koś-
cioła w  Kluczach. Kierownikiem szkoły jest wówczas 
Jan Hładyszewski (do IX.1939 r.) Młody wikary Roman 
Mazur rozpoczął prace przygotowawcze i dokumenta-
cyjne mające na celu erygowanie nowej parafii i wybu-
dowanie kościoła. Nad tymi pracami czuwał dziekan 
olkuski ks. Paweł Frelek. Do takiego wielkiego wysiłku 
należało również przygotować miejscowa ludność, zor-
ganizować zebrania wiejskie i  ustalić wszelkie szcze-
góły budowy. Takie zebranie się odbyło 11  lipca 1937 
roku- jak dowodzi odpis protokołu zebrania zwoła-
nego przez ówczesnego sołtysa wsi Klucze Włady-
sława Lewowskiego. Tam to  zapadły wiążące decyzje 
w  tej sprawie, podjęto uchwałę, która została przegło-
sowana.

I można by przyjąć tą datę za początek drogi zmierza-
jący do  wybudowania kościoła w  Kluczach, choć chęci 
katolickiej części społeczności Klucz wybudowania 
własnego kościoła sięgają wielu lat wstecz. Zapewne 
wpływ na  to  miał wybudowany kościółek w  Jaro-
szowcu przy wydatnej pomocy ówczesnego właściciela 
Cementowni „KLUCZE” Hermana Mauvego. 

Rodzina Mauve- właściciele dóbr Klucze, a  później 
Dietlowie, choć sami byli wyznania ewangelicko- augs-
burskego nie utrudniali praktyk religijnych wyznaw-
com religii chrześcijańskiej, a nawet sami bywali na póź-
niejszych „odpustach” i uczestniczyli w organizowanych 
przy tej okazji zbiórkach i  aukcjach. Zawsze uczestni-
czyli w corocznych dożynkach. 

„Karol Mauve zapisał się pamięci kluczowian jako 
człowiek zacny i  mądry, oraz wrażliwy na  potrzeby 
społeczne. Pamiętam pewne zdarzenie. Karol chciał 
wybudować kościół w  Kluczach, dla którego widział 
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Odpis protokołu zebrania wiejskiego – str. 1  i 2.

miejsce u zbiegu ulicy Rabsztyńskiej i Olkuskiej, naprze-
ciwko jego pałacu. Znajdował się tam odpowiedni plac 
pod tę inwestycję. Pragnął aby mieszkańcy mieli po nim 
pamiątkę. Budynek kościoła miał stanąć na  tzw. terenie 
gromadzkim, czyli zarządzanym przez wszystkich gospo-
darzy. Kiedy Ludwik Mauve kupił dobra Klucze zostawił 
chłopom sporo pola pod uprawę i ustanowił sobie z nimi 
granicę. Pomysł Karola na zbudowanie kościoła, w okre-
sie Polski międzywojennej, a  także sfinansowania przez 
niego całej inwestycji, nie spotkały się jednak ze  zrozu-
mieniem i gospodarze nie zgodzili się na jego powstanie- 
wspomina Pani Wronika Tomsia na  stronach książki 
Agnieszki Miki- „Rody Mauve i  Dietlów w  Kluczach 
w  latach 1887- 1945”. Decyzja starosty olkuskiego J. Ciszewskiego.
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Pierwsi wikariusze- M. Dubiel, 
S. Sobieraj, R.Mazur.

Decyzja o budowie kościoła w Kluczach, a tym samym 
powołaniu do istnienia odrębnej parafii zapadła na zebra-
niu wiejskim 11.VII.1937 r.  Wtedy to  Klucze należały do   
parafii Św. Andrzeja w Olkuszu – gdzie proboszczem był 
Ks. Dziekan Paweł Frelek. U jego boku rozpoczynali swą 
posługę wikariusze: Marcin Dubiel w  1931 roku, Ste-
fan Misterek i  Stanisław Sobieraj w  1933 r., oraz Roman 
Mazur w  1935 r.  Wszyscy uczyli w  Szkole Powszechnej 
w  Kluczach religii i  przygotowywali dzieci do  przyjęcia 
I Komunii Świętej, ale to ksiądz Marcin Dubiel był pierw-
szym, gdyż wcześniej religii uczyli zwykli nauczyciele.

Ks. Marcin Dubiel – urodził się 30.10.1900 r.  w  Wój-
czy. Był synem Marcina i  Dominiceli zd. Garstka. Jego 
rodzinna parafią była Parafia pw. Wszystkich Świętych 
w  Biechowie koło Pacanowa, dekanat stopnicki. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 17.06.1928 r.  Następnie peł-
nił posługę kapłańską jako wikariusz w  następujących 
parafiach: Parafia pw. św. Mikołaja BW  w  Słaboszowie 
– od  18.06.1928 r., Parafia pw. Przemienienia Pańskiego 
w  Ogrodzieńcu – od  15.07.1929 r., Parafia pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w  Sławkowie – od  29.03.1930 r., 
Parafia pw. św. Wojciecha BM w Kielcach – od 01.12.1933 
r.  oraz Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w  Prze-
gini – od  09.12.1933 r.  Będąc wikariuszem w  Sławkowie 
został z dniem 19.02.1931 r. delegowany do Parafii pw. św. 
Andrzeja Apostoła w  Olkuszu na  czas kuracji ks. wika-
riusza Pastuszko, skąd przeniesiony został na  krótko 
do Kielc. W roku 1931 jako wikariusz olkuskiego kościoła 
rozpoczął naukę religii w Publicznej Szkole Powszechnej 
w  Kluczach. W  następnych dwóch latach jako wikary 
dojeżdżał z  Olkusza do  Klucz motocyklem trzy razy 
w tygodniu, przygotowując dzieci do Pierwszej Komunii 
Świętej. W  1932 roku w  olkuskim kościele przystępo-
wała do  Sakramentu I  Komuni św. Adela Janda (Sapiń-
ska) z Klucz, córka Władysława Jandy- dyplomowanego 
kowala, który miał swoją kuźnię na ulicy Olkuskiej. 

W 1931 roku przystąpiła do I Komunii Świętej Romana 
Majcherkiewicz (Żurek)- córka Franciszka i  Marty zd. 
Mitka, a  trzy lata później ten sakrament przyjmie już 
u ks. Romana Mazura jej siostra Władysława (Kowalska).

25  lat później ks. Marcin Dubiel zostanie proboszczem 
w pobliskim Cieślinie i spędzi tam kolejnych 18 lat, często 
odwiedzając Klucze zarówno prywatnie jak i  z  posługą. 
Umiera 11.05.1986 r.  Pochowany został na  cmentarzu 

parafialnym w Cieślinie. Był znanym artystą rzeźbiarzem 
i  malarzem. Ostatnią parafią, w  której pełnił posługę 
kapłańską jako wikariusz była parafia pw. Najświęt-
szego Zbawiciela w Przegini, na którą zostaje mianowany 
09.12.1933 r. W dniu 17.03.1934 r. zostaje mianowany pro-
boszczem i  jako proboszcz trafia do  Parafii pw. św. Woj-
ciecha BM w Cisowie (dekanat daleszycki). 

W  dwa tygodnie po  tym jak z  Olkusza do  niedalekiej 
Przegini odszedł ks. Marcin Dubiel, na  jego miejsce- 
do  Olkusza- dostaje powołanie, nie dawno wyświęcony 
wikary Sobieraj, mający wtedy 26 lat. 

Ks. Stanisław Sobieraj został wyświęcony na  kapłana 
19  czerwca 1932 roku przez ówczesnego Biskupa Ordy-
nariusza Augustyna Łosińskiego. Pierwszą jego placówką 
duszpasterską na  która został skierowany była parafia 
św. Wojciecha w  Kielcach. Po  półtora roku zostaje prze-
niesiony na  wikariat do Olkusza. Tam wykazuje się gor-
liwością i  zamiłowaniem do  duszpasterstwa młodzieży. 
Stąd po  dwóch latach pracy wikariackiej został w  1935 
roku mianowany prefektem szkół powszechnych i  gim-
nazjum żeńskiego w  Olkuszu, gdzie pracuje przez sześć 
lat wykazując się zapałem w  kształtowaniu młodych 
charakterów, które niebawem bezlitośnie zweryfikuje 
wybuch II wojny światowej.

W tym to okresie swego życia styka się z młodzieżą klu-
czewską ucząc religii w  miejscowej szkole powszechnej 
(1934- 36) w liczbie 10 godzin w tygodniu. To on dokonał 
poświęcenia ochronki (przedszkola) w  1935 roku, które 
wykończył własnym kosztem pan Płotnikoff, ówczesny 
właściciel Fabryki Papieru w  Kluczach. Ochronka zna-
lazła swe miejsce w  lewym skrzydle budynku szkoły- 
Domu Ludowego, wybudowanego przy ul. Bolesławskiej- 
zapisano w kronice szkoły.

Kurier Zachodni w lutym 1935 r. pisał o tym wydarze-
niu tak: 

„W niedziele odbyło się otwarcie i poświęcenie przed-
szkola ufundowanego przez małżeństwo właściciela 
papierni „Klucze” pod Olkuszem, p.  Elżbietę Płotni-
koff i  nazwanego jej imieniem. Przedszkole urządzone 
w  dwóch dużych salach na  wzór nowoczesny, prowa-
dzi specjalnie zaangażowana ochroniarka- specjalistka 
p.  Walentyna Wydryszkówna z  Warszawy. Około 
50 dzieci robotników i biednej ludności znalazło tu miej-
sce. Poświęcenia dokonał ks. Sobieraj z Olkusza w obec-
ności wicestarosty Trznadla.” […]

W  uznaniu zasług w  pracy nad młodzieżą i  doświad-
czeń zdobytych w  środowisku robotniczym zostaje 
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Ks. Marcin Dubiel, a tuż za nim z lewej Romana Majcherkiewicz (Żurek). Olkusz 1931 r.

Władysława Majcherkiewicz (Kowalska) i ks. Roman 
Mazur. 1935 r.

Romana Majcherkiewicz (na biało), siostra Władysława 
i rodzice: Marta (zd.Mitka) i Franciszek.(1931 r.)
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mianowany (21.III.1941 r.) administratorem dużej para-
fii robotniczej w  Ogrodzieńcu, by  „mógł wykazać wiele 
serca i  wytrwałości w  pracy nad uświęceniem robotni-
ków”- napisano w jego pośmiertnym wspomnieniu. Swą 
posługę w  Ogrodzieńcu rozpoczął w  Niedzielę Palmową 
1941 roku i  pełnił ją  przez 30  lat- do  3  kwietnia 1962 r.   
Potem objął probostwo w Brzegach, gdzie przyszła nagła 
śmierć. Zmarł 13 grudnia 1969 roku o godz. 12.00 w szpi-
talu wojewódzkim w Kielcach na rzadko spotykaną cho-
robę (czerwienicę). Chorował krótko i  po  trzech dniach 
pobytu w szpitalu zmarł. Miał 63  lata. Mszę koncelebro-
wał ks. bp Jan Jaroszewicz 16 grudnia, w obecności licz-
nie zgromadzonych wiernych i  70  kapłanów, a  następ-
nie został przewieziony do  Kazimierzy Wielkiej, gdzie 
spoczął w  rodzinnym grobowcu, obok ojca Antoniego 
i  Marianny (zd. Bienias). Ojciec był kościelnym w  tej 
parafii. Wydaje się oczywistym, że właśnie on, jako póź-
niejszy kapłan od dziecka wyrastał w bezpośredniej bli-
skości kościoła i w atmosferze pobożności. W Kazimierzy 
Wielkiej ukończył szkołę podstawową i  4  lata prywat-
nego gimnazjum. 1września 1925 roku został przyjęty 
do  Seminarium Duchownego w  Kielcach. Siedem lat 
później został wyświecony na kapłana, którym pozostał 
przez następne 37 lat.

Najmłodszym z  ówczesnych wikarych olkuskich był 
ks. Roman Mazur. I  to  jemu władze kościelne zleciły 
rozpocząć wszelkie prace przygotowawcze do  erygowa-
nia nowej parafii. Księdza Romana Mazura mieszkańcy 
Klucz znali wcześniej, gdyż to on, po wikarym Sobieraju 
od 1936 roku, uczył religii w ówczesnej Szkole Powszech-
nej w  Kluczach. On  też jako wikary przygotowywał 
dzieci z  Klucz do  przyjęcia sakramentu I  Komunii Świę-
tej w olkuskim kościele. 

„Pamiętam jak przyjeżdżał do szkoły i uczył nas religii. 
Było to  wtedy jak w  Kluczach postanowiono budować 
kościół. On był jeszcze wtedy bardzo młodym księdzem. 
To  byłoby chyba za  duże zadanie jak na  tak młodego 
księdza i  dlatego później skierowano do  Klucz młodego, 
tylko nieco starszego Stefana Misterka. Mazur to był nasz 
kochany ksiądz. Wszyscy go  bardzo lubiliśmy. Byłam 
przecież dzieckiem, o wielu rzeczach nie wiedziałam, ale 
pamiętam, że był szczupły, bardzo młody i ładny. On nas 
tutaj w szkole przygotowywał do komunii, która odbyła 
się w  kościele św. Andrzeja w  Olkuszu. W  Kluczach 
na ulicy olkuskiej, pod skałą, dawniej był fryzjer. Pamię-
tam, że  jak poszłam do  niego, to  mu  powiedziałam, żeby 
mnie ładnie ostrzygł, bo  idę do  komunii. I  tak właśnie 

wyglądałam. Szłam wtedy na  nogach do Olkusza w bia-
łej sukience po  piaszczystej, czasem kamienistej drodze. 
Przed samym Olkuszem na  Parczach, na  tzw. „księżych 
łąkach” były miejsca, gdzie stała woda. Tam to  mama 
umyła mi  nogi i  dopiero ubrałam buciki i  poszliśmy 
do kościoła. Dziś jeszcze pamiętam, jak klęczałam w koś-
ciele. Zaraz po  komunii wzięli nas do  pobliskiej szkoły 
na  śniadanie, gdzie dostałam kawę z  mlekiem i  bułkę 
z  masłem. Pamiętam to  dobrze, aż  do  dziś. Po  komunii 
zabrałam się z mamą jakimś wozem, jeszcze na żelaznych 
kołach i  tak mnie wtedy wytrzęsło po tych kamieniach, 
że  nawet kwiatek z  wianuszka we  włosach zgubiłam 
i mam na zdjęciu tylko dwa” – wspomina dziś pani Wła-
dysława Kowalska zd. Majcherkiewicz pokazując swoje 
„komunijne” zdjęcie. 

Podobne pamiątkowe- „komunijne” zdjęcie z ks. Roma-
nem Mazurem zachowało się w rodzinnym albumie pani 
Heleny Majcherkiewicz zd. Guzik z  mamą Felicją z  1938 
roku.

Również w  rodzinnym albumie Teofili i  Władysława 
Janda, zachowała się fotografia z  uroczystości przyjęcia 
I  Komunii Świętej przez syna Józefa, którego przygoto-
wywał do przyjęcia tego sakramentu ks. Roman Mazur.

Ks. Roman Mazur urodził się 18 lipca 1910 roku we wsi 
Chodlu Czerwonym (parafia Św. Bartłomieja w  woj. 
świętokrzyskim, pow. buski, w gminie Wiślica) jako syn 
Wojciecha i  Jadwigi z  Lizaków. Gimnazjum ukończył 
w  Pińczowie w  latach 1922-30. Następnie Seminarium 
Duchowne w  Kielcach (1930-35). Po  uzyskaniu świę-
ceń kapłańskich 15  czerwca 1935 roku został od  5  lipca  
1935 r.  wikariuszem w  Olkuszu. I  tu  zaczęły się jego 
związki z  Kluczami. Nauczał religii w  naszej szkole- 
wtedy powszechnej i  został później przewodniczącym 
Komitetu Budowy naszego kościoła w 1937 roku. 

Przygotowania do  komunii św. toczyły się na  lekcjach 
religii, a  przygotowania do  budowy w  urzędzie parafial-
nym w  Olkuszu- jak podpisywano wtedy dokumenty. 
Ks. Dziekan Paweł Frelek pisze listy do  Kurii Biskupiej 
w Kielcach we wrześniu i drugie w listopadzie 1937 roku, 
w  którym to  informuje biskupa o  sytuacji w  Kluczach 
i budowie drewnianej kaplicy. 

„Sprawa budowy prowizorycznej kaplicy nareszcie 
weszła na  realne tory. Na  placu ofiarowanym przez 
gromadę i  zatwierdzonym przez tutejsze Starostwo 
dnia 27 października zaczęliśmy budować barak drew-
niany z  zamiarem, że  z  wiosny rozpoczniemy groma-
dzić materiał na  kościół murowany. Ludność zaczyna 
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Walentyna Wydryszkówna- Jasełka. Ochronka w SP Klucze (1935 r.)

Helena Guzik (Majcherkiewicz), mama Felicja Guzik
i ks. R. Mazur.1937r.

Maria Janda (Hagno), Józef Janda, Adela Janda (Sapińska)
i ks. R.Mazur.1938 r.
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się przejmować myślą, ze  za  kilka tygodni będą mogli 
gromadzić się w prowizorycznym kościele. Tym czasem 
z wielka energią murują fundamenty i gromadzą drewno 
przetarte na  miejscowym tartaku, na  sama budowę, 
którą spodziewają się ukończyć do  15  grudnia. Raczy 
Najprzewielebniejsza Kuria wydać pisemne zezwolenie 
na budowę i zachęcić Kluczan, aby w zapale nie ustawali.

Ze sprawą powyższą łączy się druga. Mianowicie, Zarząd 
Fabryki Papieru, który daje wszystek materiał na budowę, 
przykładnie prosi, aby 11  listopada br. w  Dzień Święta 
Narodowego, mogła być odprawiona uroczysta Msza 
Święta w szopie na placu kościelnym, do celów przyszłej 
budowie potrzebnej.

Raczy przeto Najprzewielebniejsza Kuria Biskupia 
przychylić się do  tej prośby. Szopa będzie odpowiednio 
przystrojona i wszelkie liturgiczne przepisy zachowane. 
Mszę Świętą odprawi ks. Roman Mazur, na którego imię 
pozwolenie na Mszę Świętą (jedną) ma być wystawione, 
gdyż jutro wyjeżdżam do  kliniki w  Krakowie. Zarząd 
parafii na czas mojej nieobecności zleciłem ks. Stefanowi 
Misterkowi, bo  nie wiem jak długo w  Krakowie będę 
musiała zostać. Podpisano: Z Urzędu Parafialnego w Olku-
szu 4.11.1937 r. Ks. P. Frelek.” – proboszcz. Na dokumencie 
tym znajduje się adnotacja akceptująca powyższe prośby 
z  przesłaniem: „…dla parafian za  ofiarność i  zachętę dla 
Kluczan do budowy…” Podpisał Franciszek Sonik- biskup. 

Ks.Bp Franciszek Sonik był wtedy wikariuszem general-
nym i kapitulnym diecezji kieleckiej w  latach 1937–1938. 
Później, w  latach 1951–1957 zarządzał diecezją w zastęp-
stwie uwięzionego przez Urząd Bezpieczeństwa biskupa 
diecezjalnego Czesława Kaczmarka.

Ta uroczysta Msza Święta z okazji Święta Narodowego 
się odbyła, i fakt ten został odnotowany w sprawozdaniu 
o stanie parafii m.in. za rok 1962-67. 

Ówczesny proboszcz parafii św. Andrzeja w Olkuszu Ks. 
Dziekan Paweł Frelek bardzo realnie myślał o utworzeniu 
nowej parafii, jej potrzebach i zapewnienia jej- przynaj-
mniej na początku, jakiegoś zabezpieczenia majątkowego. 
Tuz przed świętami Bożego Narodzenia 1937 roku kie-
ruje kolejne pismo do Kurii Biskupiej w Kielcach w któ-
rym pisze m.in.: „We wsi Klucze należącej dotąd do para-
fii w Olkuszu powstała myśl budowy kościoła […], dlatego 
uważam, że już teraz należałoby pomyśleć o jakiejś dotacji 
dla przyszłego duszpasterza w Kluczach, który szczególnie 
z początku nie może liczyć na ofiarność parafian zajętych 
budową, a co zatem idzie obciążonych składkami na ten 
cel. 

Ponieważ parafia Olkusz posiada 42 morgi ziemi poło-
żonej przy drodze do Klucz prowadzącej […] sadzę, ze nie 
będzie to zbytnią ujmą dla Olkusza, gdy 12 morgów ziemi 
olkuskiej przydzielić przyszłemu proboszczowi para-
fii w  Kluczach. Dlatego jako dotychczasowy proboszcz 
w  Olkuszu, użytkowca gruntów do  probostwa nale-
żących, oświadczam, że  zrzekam się 12  morgów ziemi 
plebejskiej na  rzecz proboszcza w  Kluczach i  upraszam 
Najprzewielebniejszą Kurię Biskupią o  przeprowadze-
nie prawne całej sprawy. W  Olkuszu dnia 20  grudnia  
1937 r. podpis: Ks. Frelek- proboszcz.” 

Z  nowym rokiem zachodzą zmiany. 24  stycznia 1938 
roku składa rezygnację z  przewodniczącego Komitetu 
Budowy Kościoła ks. Roman Mazur, który – jak zapisano 
w  sprawozdaniu o  stanie parafii – zmierzał do  budowy 
raczej kościoła drewnianego, ale wydaje się, że  po  pro-
stu trudności przerosły młodego wikarego. Miał wtedy 
dopiero 28 lat. Jednocześnie należy przyznać, że popierała 
go część parafian, którzy byli za jego pozostaniem. Świad-
czy o  tym pismo z  5  stycznia mieszkańców Klucz do  ks. 
Bp. Diecezji Kieleckiej, pokazujące przyczynę zaniepo-
kojenia i  rozterki zarówno wiernych jak i  ks. Mazura. 
Zatroskani parafianie piszą wręcz, że  –„…jak nie będzie 
księdza Mazura w Kluczach to i kościoła nie będzie.” Pod-
kreślają w nim, że ks. Mazur zdobył sobie wielkie zaufa-
nie zarówno u właścicieli majątku jak i dyrekcji fabryki. 
Pismo to zawiozło do Kurii dwóch delegatów – członków 
Komitetu Budowy Kościoła.

Władze kościelne jednak zdecydowały inaczej. Dwa 
miesiące później (w  marcu) powiadamiają pana Mini-
stra Wyznań i  Oświecenia Publicznego w  Warszawie 
o  potrzebie wydzielenia z  obecnej Parafii Olkusz dwóch 
wsi (Klucze i  Jaroszowiec) i  utworzenia nowej parafii 
rzymsko- katolickiej w Kluczach, a na proboszcza zamie-
rzają mianować ks. Stefana Misterka, obecnego wikarego 
olkuskiego. Tym samym nowo mianowany ks. proboszcz 
Stefan Misterek stanął na  czele Komitetu Budowy Koś-
cioła w  Kluczach. Miał wtedy 34  lata i  był kapłanem 
od pięciu lat. 

Ks. Roman Mazur po  ustąpieniu z  Kom. Bud. Koś-
cioła w  Kluczach jeszcze przez 5  lat był wikariuszem 
w Olkuszu i wtedy, w okresie II wojny światowej, dostał 
nominacje na  proboszcza do  pobliskiego Bukowna. 
Było to  latem 30  sierpnia 1942 roku. Po  dwóch latach  
(28.VII.1945 r.) został przeniesiony do  parafii Sobków. 
6  maja 1950 r.  dostaje powołanie do  parafii rzymsko – 
katolickiej pw. św. Mikołaja w  miejscowości Oksa (woj. 
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Ks. dziekan Paweł Frelek- prob. Par. Św. Andrzeja w  Olkuszu. 
(1928-38.)

Franciszek Sonik- Bp Diecezji Kielce (1936–1957)

Ks. wikary Roman Mazur. 1937r. Ks. wikary Stefan Misterek.1938r.
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świętokrzyskie). Mając prawie 55  lat zostaje probosz-
czem w  Sokolinie (gm. Opatowiec) i  po  trzech latach 
tam sprawowania posługi kapłańskiej na własna prośbę 
(11.03.1968 r.) otrzymał urlop zdrowotny. Po  roku jed-
nak dostaje powołanie do  Kozłowa Miechowskiego 
(27..03.1969 r.) Przez ponad rok pobytu w Kozłowie pod-
upada na  zdrowiu jeszcze bardziej. Traci apetyt i  chud-
nie. Podejrzewano chorobę nowotworową, lecz bada-
nia wykonane w krakowskich szpitalach to wykluczały. 
On  jednak dalej chudł i  opadał z  sił. Ostatnie badania 
wykazały powikłania tarczycowe. Całkowicie wycień-
czony, dostał boleści i  w  miechowskim szpitalu pod-
daje się operacji wyrostka, co  jeszcze bardziej pogarsza 
stan jego zdrowia. Umiera 3  sierpnia 1970 roku w  szpi-
talu w  Krakowie. Miał 60  lat. Trzy dni później odbył się 
Jego pogrzeb w Kozłowie, a żałobną Mszę Święta odpra-
wił ks. Bp  Ordynariusz. Następnie został przewieziony 
do rodzinnej parafii w Chotlu Czerwonym, gdzie spoczął 
w rodzinnym grobowcu.

Erygowanie Parafii.
…Wieczorem, kiedy rodziny siedziały przy piecach, 

nagle do domów wdarł się krzyk: – pali się !!! pali się !!! Kto 
tylko żyw i zdrowy wybiegł na drogę. Moja Matka wyj-
rzała oknem od  północnej strony. Zauważyła potężną, 
czerwono- różową łunę. Wszyscy z  domu wybiegli-
śmy na  podwórze, obserwując gdzie się pali. Na  drodze 
biegnącej środkiem wsi, pełno wystraszonych i  biegną-
cych we  wszystkie strony mieszkańców. Okazało się, 
że  ani w  naszej, ani w  sąsiednich wsiach nie paliło się. 
To  olbrzymia łuna była na  nieboskłonie po  północno- 
zachodniej stronie. Od  nieba, aż  do  horyzontu ziemi. 
Niektórzy wychodzili na wzgórza zobaczyć, czy nie palą 
się sąsiednie mało widoczne wsie. Lecz ktoś spostrzegł, 
że  ta  olbrzymia łuna nie stoi w  miejscu. Prawie nie 
zauważalnie przesuwa się z zachodniej strony po północ-
nym nieboskłonie na wschodnią. Obserwujących to nie-
znane, niepamiętne przez najstarszych zjawisko, wszyst-
kich ogarniać począł strach. Ktoś zawyrokował, że to nie 
żadna łuna, a jest to nadprzyrodzony- prorokowany znak. 
Że  nadchodzi czas wielkiej wojny. Pobożniejsi poczęli 
się modlić… – zapisał w  swych wspomnieniach Józef 
Szreniawa- „Ziutek”, jako piąte z  ośmiorga dzieci Toma-
sza i  Walerii Szreniawów z  Klucz. Gdy miał cztery lata 
rodzice przenieśli się do  Kwaśniowa i  tam zamieszkali. 
10  lat później obserwował to zjawisko. Tak rozpoczął się 

1938 rok. Był 25 stycznia.(„Klucz do Wspomnień”- nr 14)
W 1937 roku umiera Biskup Diecezji Kieleckiej Augu-

styn Łosiński i  w  jego zastępstwie zarządzał diecezją 
biskup pomocniczy Franciszek Sonik. Był wikariu-
szem generalnym i  kapitulnym diecezji w  latach 1937–
1938 r., nim na  biskupa wybrano Czesław Kaczmarka 
(24.05.1938). W  marcu 1938 roku nominację na  probosz-
cza nowo powstającej parafii w Kluczach dostał ks. Stefan 
Misterek, który buduje w Kluczach na wzgórzu prowizo-
ryczną kaplicę, by  na  czas budowy kościoła, odprawiać 
już msze święte. Miejscowa ludność –wierząca, sponta-
nicznie, z entuzjazmem i z  jeszcze większą chęcią zmobi-
lizowała się w swym wysiłku. Niewierzący stali z boku- 
obserwowali, a później przyszedł czas, że i przeszkadzali.

Pierwszym miejscem, gdzie chciano wybudować koś-
ciół był plac na wprost dworu, który to pomysł popierali 
i  chcieli pomóc właściciele majątku, a  najbardziej Karol 
Mauve. Było to przy skrzyżowaniu ulic Olkuskiej i Rab-
sztyńskiej. Dietlowie też popierali tą  lokalizację. Innym 
miejscem lokalizacji budowy były łąki dworskie przy 
drodze do stawu zwanego „Rudnica”- gdzie dziś stoi Dom 
Kultury. Niektórzy byli za  tym, by  powstał kościół bar-
dziej na  skraju Klucz, w  kierunku Bogucina, bo  Bogucin 
chciał się odłączyć od  parafii Olkusz, a  przez górę mie-
liby bliżej do  kościoła, bo  ok. 1  km. Ale ostatecznie ten 
argument nie zadecydował. Wydaje się, że  zadecydo-
wała własna ambicja i  wiara we  własne siły. Kluczowa-
nie postanawiają, że  sami wybudują kościół na  „swoim”. 
Wybrano wzgórze „Bukowica”. Było to   było tzw. „now-
sie”- czyli własność wspólna wsi. Były to  nieużytki, 
jedynie łąki, gdzie wszyscy mieli prawo wypasu bydła. 
I właśnie tu zdecydowano się na budowę kościoła- wspo-
minał ks. Stanisław Pułka w  sierpniu 2009 r., będąc 
już wtedy na  emeryturze, podczas odwiedzin w  Domu 
Seniora w Będzinie. 

„Ks. Stefan Misterek został przyjęty we  wsi z  entuzja-
zmem i  gospodarze ustanowili go  opiekunem budowy. 
Zapewnili mu też mieszkanie by został na miejscu i nad-
zorował prace. Pracownicy fabryki papieru opodatkowali 
się na  rzecz budowy kościoła od  swoich miesięcznych 
dochodów. Przygotowanie terenu i  wznoszenie kościoła 
odbywało się bardzo szybko. Najpierw wyrównano teren 
i poświęcono kamień węgielny, żeby rozpocząć budowę. 
Kamień na  budowę, którą wykonywał firma, przywo-
żono końmi”- wspomina Pani Wronika Tomsia na  stro-
nach książki Agnieszki Miki- „Rody Mauve i  Dietlów 
w Kluczach w latach 1887- 1945”. 



13

Historia parafii Klucze

Na  pszczyńskim rynku(17.05.1980 r.) W  powozie siedzą: Felicja 
Janus, Wacław Wesołowski, Franciszek Baran, a obok powożącego 
na kontrabasie Mieczysław Aleksandrowicz i Kapela na scenie.

Ks. St. Misterek (z prawej) wśród parafian przed drewnianym kościołem 1938r. (foto: E.Kwaczyńska)

Pierwszy kościół – drewniany na wzgórzu Bukowica w Kluczach.1938 r
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Dekret erygujący Parafię Klucze. 7.05.1938 r.

Witold Królikowski- kierownika Szkoły Podstawowej 
w Kluczach tak zapisał w „Kronice Szkoły” fakt rozpoczę-
cia budowy kościoła.

„W  1938 roku przystąpiono do  budowy kościoła. Przy 
komasacji gruntu odmierzono pod budowę kościoła 
1 ha ziemi na górze, w południowej części wsi, przy dro-
dze do Olkusza. Zbudowano tam z desek prowizoryczną 
kaplicę, w  której odbywały się nabożeństwa. Od  maja 
mieszka już w  Kluczach nowo mianowany pierwszy 
ks. proboszcz- Stefan Misterek, który jest równocześ-
nie nauczycielem religii. Rok szkolny zakończył się 
21 czerwca nabożeństwem w miejscowej kaplicy”. Ks. Ste-
fan Misterek zamieszkał u państwa Adamuszków (Euge-
niusza) przy ul Olkuskiej.

Pod koniec kwietnia 1938 roku Komitet Budowy Koś-
cioła w  Kluczach w  piśmie do  Kurii Biskupiej w  Kiel-

Ks.Bp Czesław Kaczmarek. (Foto- Garzyński. Kraków).

Ks. Stefan Misterek – proboszcz Parafii Klucze. (1939 r.)
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cach stwierdza, że  – „włościanie wsi Klucze oddają pod 
budowę kościoła 612 m2, pod plebanię -150 m2, pod sto-
dołę i  chlewy- 80  m2, pozostawiając do  użytku kościel-
nego ponad 10 tyś.m2. Prócz tego dobrowolnie ofiarowali 
pod cmentarz włościanie: Lewowski Władysław, Kazek 
Stanisław, Matoń Stanisław i  Walnik Marcin”–7410 
m2 . Również rodzina Ścieżko Jana i  Adeli, oraz rodzina 
Dobrków przeznaczyły część swych działek na  ten cel, 
co  zwiększyło powierzchnię całkowitą kluczewskiego 
cmentarza. 

Ks. St. Mistek czynił starania by  komisja sanitarna 
dopuściła owe działki do  użytku kościelnego z  przezna-
czeniem na cmentarz. Były rozważane i inne lokalizacje, 
również i na ulicy Bogucińskiej, wtedy mało zamieszka-
łej, lecz z uwagi na bliskość zabudowań, komisja nie zaak-
ceptowała tej lokalizacji.

W  maju sytuacja rozwijała się bardzo dynamicznie.  
Ks. Stefan Misterek dostaje decyzje akceptującą odpra-
wianie mszy św. w drewnianej kaplicy (6.V.1938) a dzień 
później otrzymuje dekret erygujący Parafię Klucze pod 
wezwaniem Najświętszej Marii Panny Nieustającej 
Pomocy, na  mocy którego, decyzją Biskupa -Wikariusza 
Kapitularnego Kieleckiego Franciszka Sonika, z  dniem 
7  maja 1938 r.  z  parafii Olkusz zostają wyłączone wsie 
Klucze i  Jaroszowiec, tworzące od  tej pory nową para-
fię- Klucze, a nominację na księdza proboszcza dostaje ks. 
Stefan Misterek.

Siedemnaście dni później – 24  maja 1938 roku Nun-
cjatura Apostolska w  Warszawie podała do  publicznej 
wiadomości, iż  Papież Pius XI  mianował księdza pra-
łata Czesława Kaczmarka biskupem kieleckim. Nominat 
kanonicznie objął diecezję 3  września, zaś następnego 
dnia odebrał sakrę biskupią w  katedrze kieleckiej. Dwa 
tygodnie później- w  niedzielę 18  września, był owacyj-
nie witany w  Ogrodzieńcu i    Kluczach- dokąd zmierzał, 
by  poświecić kamień węgielny pod budowę kościoła. 
O czym pisał „Kurier Zachodni” z 20 września:

„W  Kluczach począwszy od  fabryki papieru bramy 
triumfalne. Zebrane wzdłuż drogi tłumy publiczności 
i dziatwa owacyjnie witały ks. biskupa rzucając pod nogi 
kwiaty. Przed wejściem do  nowo budowanego kościoła 
J.E.Ks.Bp powitał starosta olkuski mgr Mędala, dalej prob. 
Parafii Klucze ks. Stefan Misterek oraz przedstawiciele 
miejscowej ludności: Stanisław Kazek i Bronisław Włoch. 
Po  podziękowaniu za  serdeczne powitanie, ks. bp  został 
wprowadzony do  tymczasowej kaplicy, gdzie odprawił 
nabożeństwo adoracyjne do  Najświętszego Sakramentu. 

Następnie ks. bp  przeszedł do  budującego się kościoła, 
gdzie po poświeceniu murów, oraz kamienia węgielnego 
odprawiona została pierwsza uroczysta suma przez pro-
boszcza olkuskiego, ks. prałata Piotra Mączkę. …”

Następnie ks. bp Czesław Kaczmarek udał się do Olku-
sza, gdzie był gościem ks. prałata Mączki, który został 
następcą ks. dziekana Pawła Frelka, i to on teraz był koor-
dynatorem wszelkich prac przy budowie kluczewskiego 
kościoła. Po  południu z  Olkusza ks. bp  Czesław Kaczma-
rek odjechał do Kielc. 

To doniosłe wydarzenie zostało też odnotowane w kro-
nice Szkoły Podstawowej: „Rok szkolny 1938/39  rozpo-
czął się 5  września w  miejscowej kaplicy. Zapisało się 
375 dzieci. 18  września miała miejsce wielka uroczy-
stość w  Kluczach- poświęcenie kamienia węgielnego 
pod budowę kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii 
Panny Nieustającej Pomocy. Brał udział ks. bp. Kaczma-
rek z Kielc i ks. prałat Mączka z Olkusza”. 

Zgodnie z  projektem wykonanym przez architekta 
diecezjalnego Franciszka Mączyńskiego z  Krakowa, 
a  zatwierdzonym przez Diecezjalną Komisję Budow-
laną w  Kielcach, stosowne dokumenty zostały prze-
słane do Urzędu Wojewódzkiego Wydział Architektury 
w Kielcach. Po otrzymaniu zgody w dniu 10 sierpnia ks. 
prob. Stefan Misterek -już po wojnie- napisał: „Po erekcji 
parafii przystąpiono do budowy kościoła dnia 17 sierpnia 
1938 roku…” 

Co  do  osób, które projektowały kościół w  Kluczach 
istnieje pewna rozbieżność, ponieważ, kolejny ks. pro-
boszcz- Zbigniew Piotrowski, w  swym sprawozdaniu 
za  lata 1962- 67  wymienia nazwiska inż. Stefana Wod-
nickiego sporządzającego plany kościoła i  Edwarda Dłu-
gosza jako prowadzącego roboty budowlane. Obaj z Kielc. 
Kosztorys miał opiewać na kwotę 47 tyś zł.- pisał ks. Zb. 
Piotrowski. Być może, że to oni byli w składzie owej Die-
cezjalnej Komisji Budowlanej z Kielc, która zatwierdzała 
projekt Franciszka Mączyńskiego i dlatego zostali wymie-
nieni w tym sprawozdaniu? Tak czy inaczej, budowa już 
bez żadnych przeszkód mogła być prowadzona.

„Na  budowę kościoła wszyscy gospodarze, którzy 
mieli swoje lasy, a  dawniej było ich dużo, umówili 
się, że  dadzą po  4  sztuki sosny na  dach. Pracownicy 
fabryki zaś sami się opodatkowali, podobnie jak w przy-
padku budowy Szkoły Powszechnej (Domu Ludowego),  
po 1 zł/ m-c (przedwojenny). Ci co mieli konie to furman-
kami zwozili drzewo. Zwozili też i kamień, który wydoby-
wali w  niedalekich Pozogach (Pożogach), a  gdy potrzeba 
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Dowód wpłaty Marii Mosur. (arch. St. Jochymek)

było gliny, to  jechano na  „Rudnice”- (staw „Czerwony”). 
Czerpano ją też z miejsca, gdzie kiedyś Roman Bukowski 
miał cegielnię, w Pożogach, k/ dawnej leśniczówki, przy 
dawnej, krętej drodze do Olkusza, zbudowanych jeszcze 
przez wojsko austriackie w  1914 r.   Mieszkańcy bardzo 
byli zmobilizowani tą  budową. Nie szczędzili sił i  czasu, 
dlatego praca szła szybko. Mieliśmy już dość chodzenia 
do  olkuskiego kościoła tak daleko. Co  niedzielę, a  nieraz 
i częściej, w deszcz i mrozy, po tej piaszczystej, miejscami 
kamienistej drodze, chodząc te  6  km. by  uczestniczyć 
we mszy św.”- wspomina Pani Henryka Walnik. 

Dla zwiększenia kasy parafialnej „Komitet Budowy 
Kościoła Parafialnego pod wezw. NMP Nieustającej 
Pomocy w  Kluczach”- jak było na  pieczątce- postano-
wił zebrać dobrowolne ofiary, wydając potwierdzenie 
wpłaty. Taki dowód ofiarności pani Marii Mosur zacho-
wał się w rodzinnym archiwum. Gdy wpłacała na kościół 
była jeszcze panną, a  8  lat później, już jako Pani Młoda 
bierze ślub z  Bronisławem Jochymkiem i    robią sobie 
pamiątkowe zdjęcie na  nowo wymurowanych scho-
dach, przed nowo postawionym kościołem w  Kluczach. 
Była 228 osobą wpłacającą na  budowę naszego kościoła 
i  chyba nie ostatnią, chcącą wesprzeć to  wielkie dzieło, 
jakim była budowa własnego kościoła w  nowo powsta-
łej parafii.

Innym sposobem pozyskania funduszy były róż-
nego rodzaju loterie fantowe. Polegało to  na  tym, że  kto 
tylko chciał wspomóc, dobrowolnie przynosił cokolwiek 
na  sprzedaż, a  pozyskane fundusze były przeznaczone 
na  kościół- jego budowę, później wykańczanie, czy inne 
potrzeby kościelne. Największa loteria była zawsze 
w  „odpust”- czyli w  święto patronki kluczewskiego koś-
cioła- NMP Nieustającej Pomocy, które to święto zostało 
ustanowione na dzień 27 czerwca. 

„Na  owe czasy to  zawsze było duże święto we  wsi. 
Zawsze była loteria fantowa, uroczysta msza, a  wie-
czorem zabawa. Dochód z  loterii i  zabawy był na  rzecz 
kościoła lub szkoły. Po  wojnie też to  jeszcze kultywo-
wano. Cały ten dzień „odpustu” był przepełniony cere-
moniałem, To  się czuło. Fantami mogło być wszystko 
począwszy od  książek kończąc na  królikach lub kacz-
kach. Co  kto mógł to  przynosił. Wieczorem zawsze była 
zabawa w remizie, gromadząca całą miejscową i nie tylko 
miejscową młodzież, a również i ich rodziców. Ten dzień 
się przeżywało i  długo pamiętało- opowiadał mi  kiedyś 
w  rozmowie, o  napisanej przez siebie książce pt. „Losy 
naszych bliskich”, pan Mieczysław Trepka- nauczyciel 

Prace wokół kościoła Pierwsi z prawej: Zdzisław Woźniczko i Henryk 
Leśniak. 1939 r. (Foto: Janina Kocjan)
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Ślub Marii Mosur i Bronisława Jochymka. 1946 r. (Foto: St. Jochymek)

i  zarazem artysta. Opis odpustu w  książce jest taki, jak 
go zapamiętałem jako dziecko. Gdy wybuchła wojna mia-
łem 10 lat- dodał wtedy.

Przy każdym kościele usytuowany jest cmentarz. Ten 
kluczewski zlokalizowano na południowym stoku „Buko-
wicy”. Był jednak jeszcze nie poświęcony. We  wrześniu 
1938 roku dokonał tego ks. prałat Piotr Mączka z  upo-
ważnienia biskupa kieleckiego. W  styczniu 1939 roku 
ks. Misterek rozpoczął procedury hipoteczne z  prze-
jęciem działki z  „folwarku Parcze Dolne”, która została 
wydzielona z parafii Olkusz na rzecz parafii Klucze- którą 
potocznie mieszkańcy Klucz nazywali- „księże łąki”. 

Po  erygowaniu Parafii Klucze w  maju 1938 roku, 
od 1 czerwca zostają założone księgi parafialne dokumen-
tujące „życie” parafii. Zostały założone: „Księga aktów uro-
dzin”, „Księga aktów ślubów” i „Księga aktów zmarłych”.

W  „Księdze urodzin” odnotowano pierwsze urodziny 
i chrzty 5 czerwca 1938 r. W dniu tym ochrzczono czworo 
dzieci- jeden chłopiec i trzy dziewczynki. Chłopcu nadano 

imiona Stanisław- Adam, urodzony 29 maja. Drugi zapis- 
dziewczynka urodzona 27  maja, nadano imię Henryka. 
Trzeci zapis- dziewczynka ur. 18  maja, nadano imię 
Wacława. Czwartą była Halina- Krystyna ur. 16  maja. 
Do  końca 1938 roku urodziło się 32  dzieci, które zostały 
ochrzczone i zapisane w niniejszej księdze.

W  „Księdze ślubów” odnotowane są  pierwsze dwa 
śluby udzielone w  nowej parafii, w  sobotę 25  czerwca 
1938 r.  Pierwszy, o  9.00  rano, to  ślub pani nauczy-
cielki kluczewskiej szkoły podstawowej, a  drugi o  godz. 
8.00  wieczór – pani młoda z  Ryczówka, pan młody 
z  Klucz. W  pierwszym roku, a  właściwie półroczu, jej 
proboszcz – ks. Stefan Misterek udzielił 12 ślubów, 

W  pierwszej „Księdze zmarłych” za  1938 rok znalazło 
się 12  nazwisk osób, które zostały pochowane na  miej-
scowym cmentarzu. Śmierć zawsze jest dramatem, a jesz-
cze większym- śmierć dziecka. Tak było 15 czerwca 1938 
roku o  godz. 7.00  wieczorem, kiedy to  rodzice poświad-
czyli śmierć swojego dziecka- Jerzego, które przeżyło 
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tylko 12 dni i zmarło o 4.00 po południu. Drugą śmiercią 
odnotowaną w  księdze była też śmierć trzymiesięcznej 
Zofii w sierpniu. 

Wszystkie księgi metrykalne były po zakończeniu roku 
kalendarzowego oddawane do  sprawdzenia i  kontroli 
przez ks. dziekana Piotra Mączkę, który swym podpisem 
z pieczęcią potwierdzał zgodność zapisów w księgach. 

„Minęło lato, nadeszły żniwa. Na  okolicznych wsiach 
wszyscy cieszyli się niespodziewanie dobrym urodzajem, 
lecz nie dawało spokoju jakieś złe przeczucie. Gnębiła 
myśl o nieuniknionej wojnie, którą przepowiadali starsi. 
Argumentowano to właśnie tym dużym urodzajem zbóż, 
jak nigdy w  minionych latach. Większość mieszkańców 
w  to  uwierzyła. Dlatego z  pośpiechem przystępowano 
do  żniw. Skoszone zboża bez zwłoki zwożono i  od  razu 
młócono. Czyniono zapasy żywności. Jeszcze więk-
szy wszczął się niepokój, gdy kilku mężczyzn w  wieku 
poborowym otrzymało wezwania na  ćwiczenia woj-
skowe. Żegnano ich z przeświadczeniem, że powołani nie 
są na ćwiczenia, lecz na wojnę.

Czas wojny.
I  stało się. 1  września 1939 roku, w  piątek nad ranem, 

zbudził ludzi ze snu straszny rumor i ryk, warkot niezna-
nych dotąd motorów tuż nad chałupami. Kto żyw, zry-
wał się ze snu i biegł na podwórze zobaczyć co się dzieje. 
A nad głowami zobaczyli samoloty niemieckie. Właśnie 
w  tym momencie dał się słyszeć huk eksplodujących 
bomb nad stacją kolejową w  Rabsztynie. Zaraz potem 
usłyszeli gwizd syreny fabrycznej Papierni Klucze- dłu-
gotrwały, taki jak w  czasie pożaru fabryki. Zmieniający 
się ton syreny oznajmiał ludziom wybuch wojny. W polu 
nikt nie pracował. Bydło ryczało w  oborach i  chlewach 
głodne. Wieczorem dopiero z  polecenia ojca wypędzi-
łem krowy na pobliskie pole. Nie widziałem nikogo. Ani 
rolników, ani pastuchów. Nie widziałem nic co  żywe, 
z  wyjątkiem stada kraczących wron. […] Trzeciego 
września w  kościele w  Cieślinie modlono się o  pokój.   
4 września w Kluczach, przed komisją wojskową była tak 
zwana „odstawka koni ‚’. W  tymże dniu wszyscy posia-
dacze koni pojechali do Klucz z myślą, że co  lepsze konie 
i wozy zabiorą na wojnę. Ci co mieli marne szkapy i kiep-
skie wozy mieli nadzieję, że  ich konie nie będą zabrane. 
Około godziny 9-tej ledwie Komisja Wojskowa rozpo-
częła swą działalność, wpadł zdyszany goniec, poszeptał 
coś do  Komisji. Wydano natychmiast rozkaz rozjecha-

nia się do  domów. W  mig rozeszła się wieść, że  Niemcy 
są  już w  Ogrodzieńcu. Właściciele koni, jak kto mógł, 
co  koń wyskoczył, wracali do  domów. Furmani wraca-
jący do  Kwaśniowa, zostali zatrzymani na  moście rzeki 
Przemszy w  Kluczach – Papierni. Saperzy oświadczyli, 
że most jest zaminowany i  lada chwila wyleci w powie-
trze. Przepuszczą jedynie cofających się polskich żołnie-
rzy na  wschód. Furmani powrócili do  domów okrężna 
drogą przez Golczowice. Po  południu rzeczywiście most 
został wysadzony w  powietrze.”[…]- zapisał w  swych 
wspomnieniach Józef Szreniawa.

„1  września o  5  rano był alarm. U  pana Józefa Sapin-
skiego, który mieszkał na ul. Olkuskiej był prąd. Miał też 
radio, a  z  niego płynęły takie słowa: – …że  nie oddamy 
nawet guzika…”. Taka to była propaganda. W panice ucie-
kliśmy do Glanowa. Była piękna pogoda, gdy wróciliśmy 
po paru dniach do Klucz, akurat wtedy do Klucz wjechali 
Niemcy. Część zatrzymała się we  dworze, a  reszta poje-
chała dalej. Za  nimi maszerowały oddziały niemieckie 
od  Zawiercia na  Olkusz w  stronę kościoła. Stałam pod 
kapliczką na  skrzyżowaniu ul. Olkuskiej i  Pocztowej 
i  przyglądałam się. Byłam mała wzrostem, choć mia-
łam już 13  lat i    pamiętam, że  było dużo wojska, cięża-
rówek i  dużo jechało żołnierzy na  koniach” […]- wspo-
minała tamte wrześniowe dni, pani Franciszka Kocjan 
we wrześniu 2009 roku. 

Gdy wybuchła wojna miałem 7 lat. Ludzie w Kluczach 
jak i  w  okolicznych miejscowościach uciekają ze  swoich 
domów. O  północy usłyszeliśmy straszny huk. Naza-
jutrz przyszła wiadomość, że  Niemcy wysadzili tory 
na  Pazurku. Ludzie uciekali. My  uciekliśmy na  Zale-
sie, przez Bukową Górę. Celowo siano propagandę, 
że  Niemcy rozstrzeliwują chłopców od  16  lat, wydłu-
bują oczy, kobietom obcinają piersi, żeby ludność ucie-
kając tarasowała drogi, by  cofające się polskie wojsko 
miało problemy. Gdy pierwsze emocje spowodowane 
wybuchem wojny opadły, mama i  inni podjęli decyzję 
o powrocie. Ktoś poszedł na zwiad do Klucz. To był chyba 
3.  IX.- ciepło. W  Kluczach spokój. Gdy poszły na  zwiad 
5.IX. w  Kluczach byli już Niemcy, ale też w  miarę spo-
kojnie. Więc wróciliśmy i  zostaliśmy, aż  do  dziś, na  tym 
samym placu. […] Życie we wsi toczyło się niby normal-
nie, trochę pod strachem. Niemcy wydali pierwsze zarzą-
dzenia, np. o  zasłanianiu okien po  zmierzchu. W  tym 
celu na  fabryce wydawali taki smołowany ciemno-brą-
zowy papier do  zasłaniania okien. Ale to  dopiero gdzieś 
w 1940r. Był nakaz niemiecki, by wszystkie żarna oddać 
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„Klucze, 9 listopad 1939.” Z albumu Borysa Dietla 
(Foto od Heide- Marie Dietel.)

do  sołtysa, którym był Władysław Lewowski. U  niego 
widać było wielki stos tych kamieni złożonych pod pło-
tem. Do niego to chodziło się po kartki na żywność”. […]- 
wspominał na spotkaniu kluczewskiego Koła PTTK pan 
Robert Kita w grudniu 2013 r. 

„Wraz z  wybuchem wojny ks. prob. Misterek zgłasza 
się do wojska, przez co Klucze zostają bez księdza. Wtedy 
na niedzielę przyjeżdża z Olkusza ksiądz i odprawia mszę 
św. Ks. Misterek wraca do  parafii chyba po  dwóch mie-
siącach, chyba w listopadzie. Do jego powrotu nie prowa-
dzono robót, jedynie zabezpieczano budowę przed nadej-
ściem zimy. Kościół był wybudowany w stanie surowym 
i był przykryty”- wspominał ks. Stanisław Pułka.

Ks. Stefan Misterek trafia do  21  Dywizja Piechoty 
Górskiej pod dowództwem gen. bryg. Józefa Rudolfa 
Kustronia, gdzie szefem sztabu był ppłk. Zygmunt Pawło-
wicz, a  szefem służby duszpasterskiej ks. kapelan – Ste-
fan Misterek. Dywizja wchodziła w  skład GO  „Bielsko”, 
a  od  3  września pod nazwą GO  „Boruta” gen. Mieczy-
sława Boruty-Spiechowicza w  Armii „Kraków” z  zada-
niem obrony linii Cieszyn–Bogumin i  osłony południo-
wego skrzydła armii. Po  nieudanej obronie Cieszyna 
(2.IX) dywizja wycofuje się w  rejon Wadowic. Tam 
dostaje rozkaz odwrotu na  Dunajec w  kierunku Tar-
nowa (4.IX) Dwa dni później pod Wiśniczem i  Bochnią 
toczyła zacięte walki z  siłami niemieckimi 2  Dywizji 
Pancernej gen. por. Rudolfa Veiela i  4  Dywizji Lekkiej 
gen. mjr. Alfreda von Hubickiego. Oddziały polskiego 
wojska przemieszane z  ogarniętymi paniką tłumami 
cywilnych- uciekinierów rozpoczęły powolny marsz 
na  wschód, do  miejsc przepraw przez Dunajec. 21  DPG 
udało się ostatecznie w  sposób zorganizowany wycofać 
za  Dunajec, jednak w trakcie dwudniowych, krwawych 
walk o przeprawę poległo 243 polskich żołnierzy, a około 
700 zostało rannych. 12 września jednostka przeprawiła 
się przez San pod Jarosławiem. W  dniach 14-16  wrześ-
nia dywizja uczestniczyła w walkach w rejonie Oleszyc. 
Tam ginie dowódca gen. Józef Kustroń, dywizja zostaje 
rozbita, a  jej resztki musiały skapitulować. 17  września 
do Polski „weszli” Rosjanie. 

„Po powrocie nasz pierwszy proboszcz podejmuje walkę 
z  okupantem w  inny sposób. Wychowany w  duchu 
patriotyzmu nawiązuje kontakt z grupą olkuską AK. Nie 
było to  takie trudne, gdyż będąc wikarym w  Olkuszu 
poznał tamtejsze środowisko i  dlatego łatwiej mu  było 
nawiązać współpracę ze  środowiskiem konspiracyjnym 
i  tamtejszą komórką Armii Krajowej. Wielu znał dosko-

nale, wiedział komu można zaufać. Mimo, że nie walczył 
bezpośrednio w  „lesie” to  pomagał jak mógł. Chciał pod-
jąć walkę, ale jak walczyć skoro nie ma broni. Opowiadał 
mi sołtys Lewowski, jak w olkuskim oddziale AK wysta-
rał się o  15  karabinów dla partyzantów i  wspólnie poje-
chali po  nie furmanką wyścielaną słomą. To  był chyba 
1942 rok. Gdy wracali, koło Bogucina zatrzymał ich nie-
miecki patrol. Rozmawiał z  nimi ks. Misterek i  rozpina 
palto, a ci widząc księdza, zaprzestali kontroli i przepusz-
czają ich. Brzmi to  prosto, ale proste to  nie było. Ryzyko 
ogromne. Wymagało to  nie lada odwagi. Następnie 
o  transporcie powiadamiano dr  Stanisława Kochmań-
skiego, który jako lekarz, mógł przekraczać granicę 
legalnie- granicę utworzoną praktycznie od  listopada 
1939 roku, miedzy Generalną Gubernia a  Rzeszą. Dok-
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tor jechał do Kwaśniowa i informacja trafiała do łącznika 
oddziału AK „Hardego”, który stacjonował w Górach Byd-
lińskich, a  ich grupy rozpoznawcze miały swoją siatkę 
łączników we wszystkich wsiach. 

Dr  Kochmański jeździł też do  Jaroszowca, do  Sana-
torium, gdzie zaopatrywał się w  leki i  środki opatrun-
kowe potrzebne mu  do  codziennej pracy, a  którymi 
ostrożnie dysponował lecząc rannych partyzantów. 
Tam to  Niemcy urządzili sobie własny szpital. Gruźlica 
wtedy była powszechna. Ściągnęli wtedy siostry Jadwi-
żanki z Katowic, które pracowały w kuchni, laboratorium 
i  opiekowały się dziećmi. Ale one chciały, by  z  posługą 
odwiedzał ich kapelan. I przyjeżdżał wtedy ks. Bolesław 
Kominek z  Katowic- późniejszy arcybiskup i  kardynał. 
Miał cenne wiadomości ze Śląska, które też przekazywał 
dr Kochmańskiemu, a ten partyzantom.

Ks. Misterek na początku okupacji, na wieży kościelnej 
zamontował aparat radiowy. Ważne wiadomości z radia 
pisał na papierze ręcznie i przez dr Kochmańskiego, albo 
innego łącznika przekazywał partyzantom. Odkryli 
to Niemcy, ale czuwała Matka Boska. Komendantem nie-
mieckiego posterunku w Kluczach był Hubert Gryc- ślą-
zak, siłą wcielony do Rzeszy- jak wielu- i  swoimi „kana-
łami” powiadomił księdza Misterka i  ten schował radio. 
Nie wszyscy lubili proboszcza. Wielu donosiło nie tylko 
na  niego. „Oświęcim” groził nawet za  to, ze  ktoś mielił 
na żarnach. Nawet na sołtysa Lewowskiego ktoś doniósł, 
że spiskuje i donosi partyzantom. Uprzedził go o tym sam 
komendant- Gryc. Wtedy ten zniknął na  miesiąc i  ura-
tował życie. – I  tak mi  się udało, bo  już powinienem nie 
żyć…- zwierzył mi się po latach sołtys- dodał ks. Pułka.

Ks. Misterek pomagał też mieszkańcom, uprzedza-
jąc ich o  planowanej wywózce na  „roboty” do  Niemiec. 
A  skąd wiedział co  się święci? W  niemieckim Urzędzie 
Pracy (arbeitsampt) w  Olkuszu w  czasie okupacji pra-
cował pan Aleksander Krutikow zamieszkały w  Klu-
czach. Sam pochodził z  ziemiańskiej rodziny na  Ukrai-
nie. Po wielu rodzinnych tragediach, których los mu nie 
oszczędził, chory, z  legionistami trafił do  Klucz i  przed 
wojną pracował w  fabryce papieru. W  Kluczach się też 
ożenił. W  tym Urzędzie Pracy rejestrowani byli wszy-
scy, którzy ukończyli 14  lat. Od  tego wieku u  Niemców 
trzeba było pracować, wiec szukano pracy gdziekolwiek, 
by blisko domu. A kto nie pracował tu, to był wywożony 
na „roboty” do Niemiec, ponieważ Niemcy byli na wojnie 
i brakowało u nich rąk do pracy. Rejestrując ich wiedział, 
kto jest na liście, kto i kiedy ma być wysłany na „roboty”. 

Tę wiadomość przekazywał do ks. Misterka, a ten osobie 
z „listy”, który najczęściej uciekał, lub ukrywał się nawet 
kilka miesięcy, aż  przestano go  szukać. – wspominał ks. 
prob. Stanisław Pułka w 2009 r. będąc już na emeryturze 
w Domu Seniora w Będzinie, podczas odwiedzin.

Gdy wybuchła wojna, ks. dziekan Piotr Mączka napi-
sał kilka listów do  ks. biskupa, przedstawiające sytuację 
w powiecie olkuskim pod okupacją niemiecką, ponieważ 
został mianowany Wikarym Generalnym na  obszarze 
pozostałości powiatu Olkuskiego włączonej do III Rzeszy 
i zdawanie relacji było w jego obowiązku. 

4.X.1939r. „ Z przeżyć wojennych Olkusz wyszedł nie-
uszkodzony, chociaż przed zajęciem miasta przez woj-
ska niemieckie Olkusz był kilkakrotnie bombardowany 
i ostrzeliwany z karabinów maszynowych. W dekanacie 
nie było większych potyczek, ani starć bojowych, tak 
że  kościoły i  plebanie nie są  sięgnięte pożogą wojenną. 
(…) Opuścili parafie ks. Kan. Wojtuszewski ze Sławkowa, 
ks. F. Pasierbiński z Chechła, ks. J. Płaza wikary z Bolesła-
wia, ks. M.  Samborski z  Braciejówki, ks. St. Sobieraj, ks. 
R. Mazur i ks. Łuczek z Olkusza, ks. Ratajewicz z Wolbro-
mia. Do wojska na kapelanów byli zabrani: ks. St. Miste-
rek, ks. Wójcik, ks. Rusek…Po upływie kilku, kilkunastu 
dni wrócili wszyscy proboszczowie na  swe stanowiska. 
Jako kapelan dłużej nie wracał ks. Misterek- proboszcz 
z  Klucz. Zastępował go  po  powrocie ks. Łuczyk, który 
zamieszkał w Kluczach do powrotu ks. Misterka.

W  Olkuszu 25  września rozpoczęto naukę we  wszyst-
kich szkołach… W gimnazjum jest prefektem ks. Sobieraj, 
w  Gimnazjum Mechanicznym ks. Mazur, a  w  szkołach 
powszechnych uczą: ks. Sobieraj, ks. Mazur, i ks. Łuczyk. 

dr Stanisław Kochmański 
1944 r. (1899- 1985). 
(Foto: Janina Kocjan).

dr Marian Auerhahn- 
Głuszecki (1900- 1981) 
(Foto: „In Memoriam”)
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Jak byłem uwięziony w  pierwszych dniach po  wkro-
czeniu wojsk niemieckich jako zakładnik, o innych księ-
żach z  dekanatu nic mi  nie wiadomo żeby mieli jakieś 
trudności w  pełnieniu swych obowiązków kapłańskich, 
albo żeby kościoły były wzięte dla wojska (…) 

Fabryki w Olkuszu i Kluczach są nieczynne. Robotnicy 
w tych dniach dostali zatrzymaną wypłatę i  tymczasem 
jeszcze nie głodują, ale obawa jest o przyszłość (…)

17.X.1939r. „Wybieram się na wizytację dekanatu, aby 
przekonać się, jakie są trudności i przeszkody u księży pro-
boszczów. Do dekanatu nie nadeszły jeszcze dane o stanie 
nauczania w szkołach i nauce religii. (…) Władze po żad-
nym pozorem nie pozwalają na wywóz artykułów żyw-
nościowych z  terenu powiatu, jako że  jest biedny i  dużo 
jest bezrobotnych, a  liczba ta  jeszcze wzrasta- fabryki 
nieczynne. W bardzo ciężkich warunkach materialnych 
są  księża w    Bukownie i  Kluczach. (…) W  Kluczach lud-
ność czysto fabryczna. Fabryka stoi, majątek w  rękach 
ewangelika, proboszcz ma  przyznane 12  morgów kiep-
skiej ziem, ale nie zdążył jeszcze na roli zagospodarować, 
bo nie ma zabudowań i zmuszony był wydzierżawić pole, 
a dzierżawca zaledwie małą część obsiał. 

W  dniu 12  września udzieliłem Sakramentu Chrztu 
dr  Marianowi Maurycemu Auerhahnowi wyznania 
mojżeszowego. O  pozwolenie nie miałem możliwości 
prosić Kurię z powodu wojny, o powyższym komunikuję. 
Rodzinę jego już dawniej przyjęła wiarę katolicką. (…)

Dr Marian Auerhahn był lekarzem w Fabryce Papieru 
w  Kluczach w  latach 1929-36. Następnie w  szpitalu 
„św Błażeja” w Olkuszu. We wrześniu 1939 r. jako jedyny 
lekarz, który pozostał na  miejscu, objął kierownictwo 
szpitala i pełnił go do 31.III.1940 r. Nie mógł jej pełnić dalej 
ze  względów rasowych. Przyjmuje chrzest w  obrządki 
rzymsko- katolickim. Od 1.IV.1940 r. do wysiedlenia przez 
Niemców w drugiej połowie 1942 r. w związku z likwida-
cją olkuskiego getta, prowadził ambulatorium i szpital dla 
ludności żydowskiej w budynku byłego gimnazjum żeń-
skiego przy ul. Augustiańskiej (dziś Nullo). Po  likwidacji 
getta przebywał w  Strzemieszycach, aż  do  aresztowania 
w kwietniu 1943 r., gdzie trafił do Auschwitz (obóz w Bla-
chowni Śląskiej) jako więzień nr  176572, przeniesiony 
do  Gross- Rossen, a  następnie do  Buchenwaldu, gdzie 
doczekał wyzwolenia 11.04.1945 r.  W  obozie w  Buchen-
waldzie zaczął posługiwać się nazwiskiem Głuszecki 
(Auerhahn- niem. głuszec). Do  kraju wrócił w  grudniu 
1945 r., a  od  4.06.1946 r.  powrócił do  pracy w  olkuskim 
szpitalu. W  1952 roku wyjechał wraz z  rodziną do  Kra-

kowa, gdzie pracował w Klinice Ginekologiczno- Położni-
czej Wojewódzkiej poradni Ginekologiczno- Położniczej 
również jako kierownik. Prywatna praktykę w  Olku-
szu prowadził aż  do  1970 r.  Zmarł w  Krakowie 6.X.1981 
r.  w  wieku 81  lat. Pochodził z  Cebrowa k/  Tarnopola. 
Studiował we  Lwowie na  Uniwersytecie im. Jana Kazi-
mierza. Po  trzech latach pracy we  Lwowie, następne 
7  lat w  Ubezpieczalni Społecznej jako lekarz w  Papierni 
w Kluczach. 

10.XI.1939r. Dnia 8 listopada odbyła się w Olkuszu kon-
ferencja dekanalna, na  której była połowa księży. Oma-
wiane były sprawy zakomunikowane przez ks. kanonika 
Borowieckiego, a  odpis protokołu zostanie przesłany 
do Kurii. Byłem u pana Starosty i prosiłem o pozwolenie 
na  zbieranie zboża na  rzecz Seminarium Duchownego. 
Nawet motywów p.  starosta nie podał, jedyną odpo-
wiedzą było „nie”.(…) Ks. prob. Misterek z  Klucz zabiega 
i ma nadzieję wprowadzenia się na  zimę do nowo budo-
wanego kościoła. Dnia 8  grudnia raczby poświęcić koś-
ciół. W  związku z  Dniem Wolności byłem wzywany 
do Starostwa. Ze względu na zachowanie spokoju p. Sta-
rosta wyraził życzenie, żeby nie było manifestacyjnych 
nabożeństw i przemówień w kościołach”. (…)

Zgodnie z planami księdza Mistereka 8 grudnia 1939 r. 
kluczewski kościół zostaje poświecony przez Ks. Dzie-
kana Piotra Mączkę, a  uroczysta msza odprawiona była 
w kościele wybudowanym w stanie „surowym”. 

15.XII.1939r. „Jako pewnik (mówiono w  starostwie), 
że  granica pomiędzy Protektoratem a  Rzeszą ostatecz-
nie została zdecydowana.(…) Do  Rzeszy zostały przyłą-
czone: parafia Ogrodzieniec dekanat Pilecki, Chechło, 
Klucze, Sławków, Bukowno, Bolesław i  niektóre wioski 
parafii Cieślin- dek. Olkusz, i  par. Przeginia dek. Suło-
szowski. Na odprawianie pasterki w parafiach przyłączo-
nych do Rzeszy jest zezwolenie władz oraz na wizytację 
duszpasterską (kolędowanie). (…) Komunikacja księży 
w  dekanacie przynależnych do  Protektoratu odbywają 
się tylko za przepustkami, jednak z sąsiadujących z Olku-
szem miejscowości ludność przyjeżdża na  jarmarki, tak, 
że  kontakt z  dekanalnymi kapłanami nie sprawia więk-
szej trudności. (…) 

25.I.1940r. Na przekroczenie granicy pomimo obietnicy 
przepustek nie mogą księżą uzyskać. Gimnazjum Olku-
skie 22 stycznia zostało zamknięte bez podania przyczyny. 
Gimnazjum Mechaniczne i szkoły powszechne są czynne 
i  księżą uczą we  wszystkich szkołach. Wizytę pasterską 
(kolędę) jak mi  wiadomo we  wszystkich parafiach przy-
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Akt erygujący kaplicę dla sióstr św. Jadwigi w Sanatorium 
w Rabsztynie.

łączonych do Rzeszy, księża proboszczowie już ukończyli. 
Do  Olkusza przed świętami Bożego Narodzenia przybył 
do  sióstr ks. Czesław Jeżewski (dawny proboszcz w  Cie-
ślinie) jako rekonwalescent i kapelan wojskowy, a przed 
marcem ub. r.  prefekt w  Gimnazjum Macierzy Szkolnej 
w Brześciu nad Bugiem.(…) Pragnę też zapewnić Władze 
Diecezjalne, że  kapłani na  terenie Dekanatu Olkuskiego 
wzmożoną gorliwością i ofiarnością kapłańską w bardzo 
trudnych warunkach służą sprawie Bożej, Kościołowi 
i  Diecezji, a  zarządzenia J.Eks.Ks. Biskupa Ordynariusza 
w miarę możliwości chcą wykonywać.

7  maja 1940r. Granica celna przedzieliła parafię Prze-
ginia i  Cieślin. Z  parafii Przeginia przyłączone są  wioski 
Olewin, Sieniczno, Osiek i Zimnodół; z parafii Cieślin: Sta-
cja Rabsztyn, i  Golczowice. Obecnie zarządzenia cłowe 
są  bardzo ostre i  przejście granicy bardzo utrudnione. 
Skarżą się ludzie z  tych wiosek, że  trudności mają i  nie 
zwie mogą dostać się do kościoła na nabożeństwo, a rów-
nież z  pogrzebami i  ślubami. Proszę o  wyjaśnienie, jak 
mają postępować mieszkańcy tych wiosek, gdy chodzi 
o zapowiedzi, śluby, pogrzeby i gdzie akta mają być zapi-
sane, jak się zachować wobec przepisów synodalnych 
co do akcydensu?

Nominacja Ks. Dziek. Piotra Mączki.

Dekret wyłączający Golczowice i Stacja Rabsztyn z parafii Cieślin.
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Po  zebraniu wyczerpujących informacji, w  ślad 
za listami Ks. Dziekana Dekanatu Olkusz- Piotra Mączki, 
Ks. Bp  Diecezji Kieleckiej Czesław Kaczmarek wydaje 
15  maja 1940 roku dekret- „… wyłączający mieszkań-
ców wsi Golczowice i  Stacji Rabsztyn z  parafii Cieślin, 
a  przyłączenia do  parafii Klucze. (…) Dekret powyższy 
ma być odczytany z ambony kościoła parafialnego w Klu-
czach do  wiadomości ogółu wiernych i  złożony w  księ-
gach archiwum kościelnego. Parafia Cieślin „przeszła” 
do  Dekanatu Wolbrom. Stan taki trwał do  października 
1944 roku. 

Po  dramatycznych wydarzeniach „Krwawej Środy” 
w  Olkuszu w  1940 r.  10  dni później umiera Ks. Dziekan 
Piotr Mączka. 13 sierpnia ma miejsce jego pogrzeb, który 
staje się wielką manifestacją jedności Polaków. Kolejnym 
proboszczem w  parafii św. Andrzeja w  Olkuszu zostaje 
ks. dr  Jan Podkopał, a  proboszczem dla zamieszkałych 
w Olkuszu Niemców został ks. Tomasz Rospondek.

Z powodu braku żywności wprowadzono system kart-
kowy, ale i tak na nie można było kupić niewiele, dlatego 
rósł „szmugiel”- przemyt przez granicę z  GG. Ceny rosły. 
Jajko kosztowało1-1,5  marki niemieckiej (M), 1  kg  masła 
kosztował 10-20  M,  kura 40-60  M,  gęś- 100-150M. Zaś 
średni zarobek w fabryce papieru wynosił ok. 20 M. Przy 
fabryce papieru powstał Urząd Celny, który miał na celu 
strzec granicy na odcinku od Ryczówka, przez Kwaśńiów 
do Golczowic. Drugi Posterunek Celny był w Sanatorium- 
Stacja Rabsztyn (dziś Jaroszowiec).

Szkoła i chór kościelny.
A  w  Kluczach- „Rok szkolny 1939/40   rozpoczął się 

2  października, po  wcześniejszym wydaniu zezwolenia 
władz niemieckich. Ks. Stefan Misterek wyraził chęć 
udzielenia religii bezpłatnie, stojąc obok grona, które 
również nie miało nadziei na szybką zapłatę. Przy końcu 
października wróciła do  pracy Sikora Franciszka pocho-
dząca z  Żurady. Całe grono powitało ją  z  radością, lecz 
warunki materialne nauczycieli pogarszają się z  dnia 
na  dzień. Zapasy gotówki i  produkty wyczerpały się. 
Zapomoga dana przez Gminę (50 zł) również. Nauczyciele 
stanęli przed widmem głodu. Uradzono zatem- na wnio-
sek p.  Królikowskiego- opłatę za  naukę od  każdego dzie-
cka za każdą godzinę lekcji w tygodniu. Opłata ta wynio-
sła w klasach I i II- 2 zł/ m-c, w klasach III- 3 zł, w klasach 
IV- 4  zł  i  w  klasach V,  VI, VII- 5  zł/ m-c.  W  ten sposób 
zebrano 735 zł, którą to  sumę rozdzielono po  równo 

między całe grono nauczycielskie. Jednak ks. proboszcz 
przyjęcia pieniędzy odmówił, twierdząc, że nie jest w tak 
ciężkich warunkach jak nauczyciele. Wobec tego przy-
padającą mu sumę również rozdzielono.” 

Przed świętami Bożego Narodzenia (17-20.XII.1939 r.) 
odbył się w Szkole Podstawowej w Kluczach spis ludności 
przeprowadzony przez władze niemieckie, przez co nauka 
była przerywana. Spis ten wykazał, że w Kluczach wów-
czas mieszkało 2807 osób, z czego 2776 przyznawało się 
do narodowości polskiej, 8 do niemieckiej, 3 do ukraińskiej, 
8 do żydowskiej, a 6  inne. Mężczyzn powyżej 12  lat- 807, 
dzieci do 12 lat- 1087. W spisie tym 2783 osoby przyznało 
się, że w domu posługuje się językiem polskim, 6 niemie-
ckim, 3- ukraińskim, 8- żydowskim.

Później były ferie świąteczne, które trwały do 9 stycz-
nia, a w   połowie stycznia przyszły tak siarczyste mrozy 
dochodzące do -38 0C. Szkole zabrakło węgla i znów była 
tygodniowa przerwa w  nauczaniu. Pomogła dopiero 
fabryka przywożąc węgiel. Dopiero 31  grudnia wypła-
cono wynagrodzenie nauczycielom. Po  nowym roku 
szkoła dostała rozkaz zebrania wszystkich podręczników 
szkolnych, a przede wszystkim do języka polskiego i histo-
rii. Podobnie było w całym powiecie. Nauczyciele poroz-
dawali co  wartościowsze książki dzieciom do  domów, 
a że musieli coś oddać, oddawali mało znaczące. Te z kolei 
były zwożone na „Skałkę” k/ Bukowna, gdzie mieściło się 
przed wojną Prywatne Żeńskie Gimnazjum Krawieckie 
Polskiej Macierzy Szkolnej. Oczywiście z  chwilą wybu-
chu wojny zostało zamknięte i Niemcy umieścili tam nie-
miecką cenzurę książek polskich z okolicznych bibliotek, 
która w większości kierowała je na przemiał do kluczew-
skiej Fabryki Papieru. 

Z początkiem 1940 roku ks. prob. Stefan Misterek stara 
się utworzyć chór parafialny, poszukuje miejscowych 
talentów przy pomocy kapelmistrza fabrycznej orkie-
stry dętej – Leona Polaczka. Leon Polaczek (1873 – 1953) 
syn Ludwika i Antoniny Turskiej z Ryczówka. Był orga-
nistą w Chechle i współorganizatorem parafialnej orkie-
stry dętej. Zachowało się foto tej orkiestry z ks. wikarym 
Romanem Dębskim z 1899 roku. W 1926 r. otrzymał pro-
pozycję pracy w papierni Klucze i zorganizowania orkie-
stry dętej. Organizował ją głównie w oparciu o muzyków 
pochodzących z  Chechła umożliwiając im  zatrudnienie 
w fabryce. 

„Pan Polaczek Leon był starszym, dystyngowanym 
panem, w  latach 30-tych był zatrudniony na  pełnym 
etacie jako kasjer Fabryki Papieru w  Kluczach, równo-
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ks. St. Misterek w „Ochronce” w Sz.Podst. Kluczach. 1939 r.  (foto: Wiesława Męderek)

Pogrzeb Ks. Prałata Piotra Mączki. (Foto: Piotr Nogieć) Nauczyciele SP Klucze rok 1940. Joanna Kocjan, Anna Czajkowska, 
Franciszka Sikora i   Witold Królikowski) (Foto: Kronika SP Klucze.)
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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, ogrodzo-
nym skwerku, z alejkami, ławeczkami i niedużym klom-
bem pełnych kwiatów. Ten mały skwerek znajdował się 
przy rozjeździe drogi w kierunku fabryki i Zawiercia. 

Ksiądz Stefan Misterek znał doskonale swoją parafię 
i  jej mieszkańców. Był człowiekiem młodym, energicz-
nym, pełnym pomysłów w  dążeniu do  celu. W  czasie 
okupacji nawiązał bardzo dobry kontakt z  tutejszą mło-
dzieżą, która brała czynny udział we  wszystkich uro-
czystościach kościelnych. Przyszedł do  Klucz 24.I.1938r. 
Zamieszkał od maja, a w 1940r. wraz z p. Leonem Polacz-
kiem zorganizował chór kościelny. Był to chór z prawdzi-
wego zdarzenia. Przynależność do chóru to był zaszczyt, 
nobilitacja, szacunek wśród parafian. Jak wynika ze zdję-
cia, które posiadam, do  chóru należało 15  osób, a  wśród 
nich wyróżniały się siostry Lorek – Żelisława i Jadwiga. 
Były wysokie. Żelisława była pielęgniarką u  dr  Koch-
mańskiego, a Jadwiga zaraz po wojnie była nauczycielką, 

a  później pracowała w  fabryce papieru jako laborant. 
Należy też wspomnieć panią Marysię Piłkę posiadającą 
wspaniały – łagodny, czysty głos. Pracowała w  owym 
czasie w Fabryce Papieru przy wzorach papieru w dziale 
sortowni. Do  tegoż chóru należeli również: Józef Piłka- 
pracownik fabryki, oraz późniejsi organiści- Zenon 
Włoch (od  1939r.), oraz Henryk Leśniak (lata 60-te). 
Próby chóru odbywały się w różnych dniach, o różnych 
porach, aby Niemcy nie zorientowali się o  tych spotka-
niach i  dużej liczbie uczestników, co  było zabronione” – 
wspomina pani Janina Kocjan.

Powstały chór, którego powstania zawsze chciał  
ks. Misterek, w  dość szybkim czasie musiał nauczyć się 
pieśni, które uświetniały każdą mszę, oraz przygotować 
się do  uroczystości bierzmowania, która to  odbyła się 
15 sierpnia 1940 r. Bierzmowania udzielił Ks. Bp Czesław 
Kaczmarek 394 wiernym.

Na początku lipca 1940 r. szkoła została zawiadomiona, 
że  ma  oddać do  Gminy wszystkie obrazy historyczne 
i portrety, nie wyłączając portretu marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Nowe władze okupacyjne zarządziły 18 godz. 
nauki w  tygodniu. W  planie lekcji pozostawiono naukę 
religii w  wymiarze 1  godz. Była też 1  godz. śpiewu.  

Kluczewski chór kościelny z ks.S. Mistekiem i L. Polaczkiem z tyłu.(Foto:Janina Kocjan)
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Fabryczna Orkiestra Dęta z 1949 r. z Leonem Polaczkiem. (Foto: A. Krawczyk). 
Pełny skład orkiestry w gazetce „Klucz do Wspomnień” nr 18.)

Parafialna Orkiestra Dęta z L. Polaczkiem i ks. R. Dębskim- Chechło 1899 r.   (Foto: Andrzej Krawczyk)
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Klasy młodsze (I-  IV) mogły się uczyć dwie godzinny 
dziennie, a starsze (V- VII) 3 godziny. Pozostałe przedmioty 
to: język polski, rachunki, geometria, przyroda, rysunki, 
higiena, gimnastyka. I  tak skromna ilość godzin lekcyj-
nych znów była przerwana (10- 15.X.1940), ponieważ 
nauczyciele byli wezwani do  spisu gospodarstw domo-
wych (rodzin), a dwa tygodnie później (29-30.X.) do spisu 
gospodarstw rolnych. Z początkiem 1941 roku zabroniono 
księżom wstępu do  szkoły. Religii uczyli wtedy jej kierow-
nik- Witold Królikowski i pani Franciszka Sikora. W poło-
wie roku pozwolono księżom uczyć religii, ale bezpłatnie 
i poza godzinami lekcyjnymi. W lutym 1941 r. znów prze-
prowadzano spis- tym razem robotników, którzy praco-
wali na terenie naszej gminy, a mieszkali gdzie indziej. Rok 
szkolny zakończono 16 lipca 1941 r.   

Zaraz zabrano się za  przerobienie szkoły na  potrzeby 
niemieckie. Zaadoptowano na mieszkania, dla Niemców, 
którzy pracowali przy budowie, później przy obsłudze 
ćwiczeń wojskowych na  Pustyni Błędowskiej, a  punkt 
dowodzenia mieli na  „Czubatce” w  Kluczach. Część sal 
lekcyjnych pozostawiono dla 10 dzieci niemieckich, któ-
rym tam urządzono szkołę. Nasze- kluczewskie dzieci 
i  nauczyciele, wyrzuceni, znaleźli miejsce w  „Świniarni” 
w  majątku Dietlów, gdzie była wilgoć, fetor, ciemno 
i  ciasnota. W  następnym roku „przeszły” do  „Gorzelni”- 
też dziurawy dach, ciasno, ale po tymczasowym remon-
cie było troszkę lepiej, ale to nie to, co prawdziwa szkoła- 
wspominają dziś ówcześni uczniowie. 

Szczęście w nieszczęściu.
Przez okres okupacji po  zakończeniu roku szkolnego 

trzeba było zrobić listę kolejnych dzieci kończących 
szkołę podstawową i  odesłać ją  do  niemieckiego Urzędu 
Pracy- „Arbeitsamptu”. 

– „Z bólem serca robiliśmy te  listy, wiedząc, że posłużą 
Niemcem do wywózki naszych dzieci do pracy w Niem-
czech”:- wspominała Franciszka Sikora, ucząca czasowo 
religii.

Ale były sposoby, by tego uniknąć. Pozorowano różne 
choroby, najlepiej skutkowały zakaźne. Niemcy badali 
wtedy tylko pobieżnie, nawet nie dotykając tych osób 
i przeklinając- odsyłali do domów. Tak to wspomina pani 
Władysława Kowalska (zd. Majcherkiewicz), mieszkała 
w Kluczach „pod skałą”- Piecki:

– „Przyszło mi  wezwanie, by  się wstawić w  Gmi-
nie- wtedy w  Bolesławiu (w  szkole był Urząd Gminy), 

bo  jestem na  liście zakwalifikowanych na  wyjazd, 
na roboty do Niemiec. Przyniósł mi  je sołtys Władysław 
Lewowski. Oczywiście nikt nie chciał jechać, gdzieś- 
nie wiadomo gdzie, bałam się jak wszyscy wtedy. Bała 
się o  mnie też i  mama. Sąsiadka doradziła, żeby zrobić 
mi  „świerzba” na  rekach. Świerzb- to  zakaźna choroba 
skóry. -Podobno z  tym nie biorą- doradzała sąsiadka. 
Mama pokłuła mi  rękę między palcami igłą i  posmaro-
wała sodą kaustyczną, która była potrzebna w  czasie 
wojny do robienia mydła. Soda to silny, żrący środek che-
miczny. Jak mi to zrobiła to do dziś pamiętam jak ja krzy-
czałam z  bólu, aż  mama się wystraszyła. Później z  tego 
zrobiły się takie nieprzyjemnie wyglądające strupy.

Dwóch Niemców z  karabinami prowadziło nas 
do  Gminy w  Bolesławiu, chyba ze  dwudziestu moich 
rówieśników. Prowadził na  Niemiec z  kluczewskiego 
posterunku – Gryc się nazywał. Był Ślązakiem. Nie był 
złym człowiekiem jak pamiętam. Szliśmy leśną, piaszczy-
sta drogą. Nie było asfaltu. Tam w  poczekalni wzywali 
nas do  doktora. Doktor pyta- czy zdrowa jestem. Odpo-
wiedziałam- że  zdrowa, tylko tu, między palcami mi  się 
coś porobiło- mówię. A  ten natychmiast kazał mi  się 
ubierać i  wyjść. Idź się dobrze umyć ! – krzyczał. Nawet 
nie chciał na  moje ręce patrzeć. Była to  wtedy ogólnie 
znana- przynajmniej nam, metoda uniknięcia wywozu 
do  Niemiec. Takich jak ja  było więcej. Jedna miała 
świerzb pod piersią, druga na  brzuchu, inna na  plecach. 
Po  badaniu, te  co  zdrowe na  prawo, te  co  chore na  lewo. 
Te  zdrowe na  wyjazd do  Niemiec, a  my  chore płaczemy- 
niby za tymi co mają wyjechać, a wychodzi lekarz i mówi 
– wy nie płaczcie, tylko się dobrze umyjcie, dbajcie o czy-
stość, wy  jesteście brudne, jesteście zarażone. Wróci-
łam do  domu, ale za  tydzień znów mnie wzywali, ale 
do  naszego kluczewskiego posterunku, ale ja  mówiłam 
wtedy, że ze względu na chorobę, jestem jakby odroczona 
z tym wyjazdem i pokazuję owinięte ręce. I w ten sposób 
wielu nam się udało uniknąć wywózki do Niemiec. Z cza-
sem ręka się zagoiła.

Mając wtedy 16  lat, sposobem uniknęłam wywózki, 
ale musiałam znaleźć jakąś pracę, bo  znów mogą mnie 
szukać. Gdy znajomy mamusi zaproponował, bym 
poszła do  Kottasów na  służbę, to  poszłam z  wielką chę-
cią. Przecież lepiej być tu blisko na służbie, niż gdzieś tam 
w  Niemczech. Miałam wielkie szczęście wtedy, że  trafi-
łam do  nich. Dziś muszę powiedzieć, że  byli to  bardzo 
dobrzy dla mnie ludzie. Nie byli rasowymi Niemcami. 
Przyjechali tu z Pabianic, a pochodzili z Katowic- Murcek. 
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Mówili oczywiście po  niemiecku, ale też czysto po  pol-
sku. Sami nie mieli dzieci, a  gdy ja  do  nich poszłam, 
to  mnie traktowali jak swoją córkę. Zwali mnie – Grita. 
Miałam swój pokój, ale w nim sama nie siedziałam, tylko 
z  nimi. A  jak pana nie było, to  z  panią. On  nazywał się 
Kottas- Józef, a  ona- Hermina. On  był inżynierem i  pra-
cował w  naszej fabryce papieru i  obok niej zamiesz-
kali. Poszłam na  służbę do  nich 10  czerwca 1942 roku. 
Sama byłam dzieckiem i  wielu rzeczy nie umiałam, ale 
jej pomagałam, aż  się nauczyłam. Pomagała mi  również 
mamusia. Robiła im pranie, bo mieli łazienkę, myła okna. 
Dawniej były już tzw. bojlery do  grzania wody, ale był 
w ich łazience taki piec, pod spodem palenisko, a u góry 
zbiornik z wodą, którą się podgrzewało i rurkami płynęła 
do  kranu. W  jednym z  domków przy fabryce była pral-
nia, suszarnia, gdzie nosiło się pranie. Również i mamusia 
tam nosiła pranie państwa Kottasów. 

Bywało, że w ich domu byłam sama. Jego chyba gdzieś 
wezwali, a  ona była gdzieś w  sanatorium, a  ja  sama. 
Wtedy przychodzili do mnie partyzanci i słuchali „Radia 
Londyn”. Pamiętam jak się zaczynało: – „Bum, bum, 
bum- tu  mówi Londyn…” Ale radio trzeba było przesta-
wić na  inne fale. Po wysłuchaniu audycji poszli, Ale nie 
przestawili na  niemiecka stację, której oni słuchali. Gdy 
przyjechał, to  zauważył zmianę, ale wytłumaczyłam, 
że ścierałam kurze i widocznie przestawiłam. Nie wiem, 
czy uwierzył. 

Koło Kwaśniowa była granica w  czasie wojny i  moje 
ciotki szły w tamtą stronę przez Papiernie. Na oknie u Kot-
tasów leżały pomidory i dojrzewały. Ja zaczęłam do nich 
rzucać tymi pomidorami przez płot, żeby im  je  dać, ale 
one nie połapały ich i  pomidory się porozbijały o  zie-
mię. Na ten czas wychodzi znienacka ten mój pan- Józef 
i  to  widzi. To  były przez niego wyhodowane pomidory, 
w jego ogródku. Wieczorem wezwał mnie i zapytał- dla-
czego rzucałam tymi pomidorami? Ja  na  to, że  chciałam 
je  dać ciotkom. A  on  na  to: – To  trzeba było dać, a  nie 
rzucać. Pomidory się porozbijały i teraz ani ciotki ich nie 
mają, ani my. Tak mi  to  wytłumaczył. On  dużo praco-
wał w tym ogródku, zawijał rękawy, kopał grządki, brał 
kosę, podwijał spodnie i  szedł przez Przemszę na  łąkę 
po  trawę dla kur, królików czy kóz. Miał też wieprzka 
w  swoim chlewiku. Był gospodarzem jak się patrzy. 
Nie miał swojego pola, ale wszedł w kontakt z Antonim 
Woźniczką. Oni mieli pole w  kierunku Jaroszowca, pod 
lasem. Od nich mieli ziemniaki na zimę i  inne produkty, 

Hermina i Józef Kottas siedzą, za nimi koleżanka. 1943 r. 
(Foto: Władysława Kowalska)

Mała Władysława Majcherkiewicz (Kowalska) „na służbie” z kózkami 
i pani Hermina Kottas. 1943 r.  (Foto: Wł. Kowalska)
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których sam nie uprawiał na  swej małej przydomowej 
działce. Kiedyś poszłam do  piwnicy i  zajadałam mar-
chew, a  on  to  zobaczył i  nakrzyczał na  mnie mówiąc: – 
co ty tu jesz, co nie ma chleba w domu, przecież nie zamy-
kamy kuchni przed tobą. Aż mi się wstyd zrobiło. Nieraz, 
może na próbę, zostawili to tu gdzieś 5 marek, to tam dwie 
marki i  tak sobie leżały, chyba, by  mnie sprawdzić, czy 
wezmę. Ale skoro ich nie wzięłam raz, czy drugi, to póź-
niej już mieli do  mnie pełne zaufanie i  cały dom zosta-
wiali po moją opieką.

W  niedzielę miałam wolne, to  jak szłam do  domu 
to  zawsze zrobiła mi  jakiś „pakiecik”- paczkę by  coś 
zabrać do domu. Wracałam w niedzielę wieczorem, albo 
w poniedziałek wczas rano. Przed kasynem była altana, 
gdzie nieraz grała orkiestra, tańczono i  Niemcy się spo-
tykali. 

On  nie chodził do  kościoła, ale ona chodziła do  Jaro-
szowca do  kościoła, gdzieś przez las, jakąś znaną sobie 
ścieżką, bo  tam w  Jaroszowcu odprawiały się msze 
w  Sanatorium. Chodziłam z  nią wiele razy na  te  msze. 
Jak sobie szyła sukienkę, to i mnie uszyła. Jak sobie szyła 
płaszcz- to i mnie uszyła. Nie czułam się u nich jak służąca, 
lecz jak córka. Lubili mnie, dbali o mnie. Sami nie mieli 
dzieci, to może dlatego swe uczucia przelali na mnie. Byli 
dla mnie bardzo dobrzy.

Gdy nadchodził front w  1945 roku to  się spakowali 
i wyjechali, ale wcześniej tak mnie on uściskał, wycałował 
na pożegnanie i powiedział- że widzimy się po raz ostatni. 

Willa „Wanda” i kapliczka w ogrodzie. 1941 r. 
(Foto: Andrzej Krawczyk)

Przed sklepem i kasynem na Papierni siedzą: od lewej: NN; Zöllner 
– prawdopodobnie komendant posterunku straży granicznej 
na  Osadzie, dr  Sieber- kier. „laboratorium”, Karl Tomaschko- kier. 
„celulozowni”. (Foto: A.Krawczyk)

Basen „na Pile” przy Fabryce Papieru w Kluczach. 1940 r. 
Od lewej: Hermina Kottas, Karl Tomaschko, pani Hnilitchka i (NN). 
(Foto: A.Krawczyk)

Karl Tomaschko na  dachu „warzelni” Fabryki Papieru 
w Kluczach.1941r. (Foto: A.Krawczyk)
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I  tak się stało. Pisali do  mnie. Pierwszy list- właściwie 
to była pocztówka z  życzeniami. Dostałam ją we wrześniu 
1945 roku. Pamiętam, bo byłam wtedy na polu i kopaliśmy 
ziemniaki, a tu idzie listonosz. Zaadresowany na Majcher-
kiewicz. Od tej pory pisaliśmy do siebie jeszcze przez 4 lata. 
Lecz korespondencja się urwała, a  te dwa ostatnie listy- 
z 17 kwietnia i 28  listopada 1949 roku, trzymam do dziś. 
Przy dacie widnieje na nich miejscowość- Holzheim. Dziś 
nieraz biorę i czytam te listy, choć z trudem, bo słabo widzę, 
ale ze łzą w oku przypominam sobie tamte dziecięce lata, 
choć była to  wojna, to  dla mnie były to  lata, gdzie mia-
łam bardzo dużo szczęścia, gdyż uniknęłam wywózki 
na  roboty, oraz znalazłam swoją pierwszą pracę, będąc 
na służbie u państwa Kottas na Papierni.

Po wyzwoleniu w styczniu 1945 roku wróciłam do domu 
na  stałe. W  tym też roku wzięłam ślub z  Aleksandrem 
na  święta Bożego Narodzenia. Ślubu udzielił nam nasz 
proboszcz Stefan Misterek. Miałam wtedy 19 lat. 

W willi przy fabryce, w czasie wojny mieszkał dyrek-
tor Hnilitchka- czeski Niemiec. U Hnilitchki służyła Wiera 
Kostrubiec- moja rówieśniczka. Też tam znalazła pracę 
i uniknęła wywózki do Niemiec. Byłam tam u niej nie raz. 
Przecież to było przez płot. Dawniej był tam piękny ogród 
kwiatowy jeszcze za dyrektora Płotnikowa. Ogrodnikiem 
był Burzyński jeszcze przed wojną. Mój dziadek Jan Mitka 
pracował we dworze u Dietlów, jak wielu z Klucz, Bywa-
jąc u  dziadka poznałam też młodych Dietlów: Andrzej, 
Ludwik i Borysa. Moi wujkowie pracowali w przędzalni 
Dietla w  Sosnowcu, a  jeden mieszkał w  tych jego fami-
lokach przy fabryce. Byłam tam u  nich przed wojną. – 
dodaje pani Władysława. 

Kluczewskie kapliczki i kaplica 
w Sanatorium.

„Przy wjeździe do  fabryki, przy willi „Wanda” były 
właściwie dwa ogrody. Jeden na  terenie późniejszej 
„zeszytowi” i  drugi, bliżej drogi, na  którym stała drew-
niana kapliczka. Teren należący do  kapliczki wynosił 
kilkanaście metrów kwadratowych i  był ogrodzony. 
Kapliczka i ołtarz wykonane były z drewna, nad ołtarzem 
zawieszone były dwa obrazy w  Sercem Pana Jezusa, 
a  pod nimi zawsze stały wazony z  kwiatami. Odby-
wały się tu  majówki dla mieszkańców Osady i  Gajówki 
Ta  kapliczka została w  listopadzie 1939 r.  rozebrana 
i  postawiona na  tym miejscu murowaną, przeniesiono 

Kapliczka na Osadzie- 2012 r. (Foto: J.Dz.)

Kapliczka przy drodze Klucze – Osada. (V.2012 r.) (Foto: J.Dz.)

Kapliczka przy drodze Klucze – Osada  (VIII.2012 r.) (Foto: J.Dz.)
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obrazy. Dyrektorem był już wtedy inż. Jerzy Jabłoński. 
Wiele lat później przebudowano kapliczkę. Podniesiono 
dach, wymurowano boczne ściany i oszklono. Dokonano 
tego z  inicjatywy ZZ  „Solidarność”, który działał przy 
fabryce. Poświęcił ją wtedy na nowo ks. Stanisław Pułka 
i  oddał do  użytku mieszkańcom Osady. W  1999 r.  dach 
kapliczki został pokryty blachą, założono rynny, odmalo-
wano ją i ogrodzono. Odbywały się tu majówki jak przed 
laty, a w Wielką Sobotę święcono jajka w koszyczkach.(…) 

Jest jeszcze jedna kapliczka- przy drodze z  Klucz 
do  Osady. Jest zawieszona na  drzewie i  wykonana 
z  drewna. Dąb na  którym jest zawieszona, jako jedyne 
drzewo nie został wycięty w latach 20-tych. Z kapliczką 
wiąże się legenda, która mówi, że  podczas I  wojny 
światowej przechodziło tędy młode małżeństwo z  bar-
dzo chorym dzieckiem, które wkrótce zmarło. Dziecko 
zostało pochowane pod tym właśnie dębem, a  rodzice 
dla upamiętnienia tego miejsca zawiesili ową drewniana 
kapliczkę”. O    historii tych kapliczek wspominał 20  lat 
temu pan Wacław Rożniatowski. Jak widać kapliczka 
ta  przetrwała wiele: wycinkę, „zawieruchę” pierwszej 
i  drugiej wojny światowe, a  także tą  ostatnią z  7  sierp-
nia 2012 roku, kiedy to z ogromnego dębu pozostał tylko 
postrzępiony pień, ale kapliczka pozostała nienaruszona. 

W wyniku ustanowienia granicy między GG a Rzeszą, 
Sanatorium gruźlicze funkcjonujące od 1934 roku, a uro-
czyście otwarte w 1937 r. znalazło się w Rzeszy- podobnie 
jak Klucze. Wybudowane kosztem 6  mln (ówczesnych) 
złotych, już wtedy otrzymała imię Ignacego Manteuf-
fla- wojewody kieleckiego, który podjął decyzje o  jego 
budowie. Już 2  września 1939 roku będące w  sanato-
rium instruktorki samarytańskie z  Buczu będące tam 
na  kursie, udzieliły pomocy rannym z  pociągu ewaku-
acyjnego, jaki został ostrzelany na Stacji Rabsztyn przez 
samoloty niemieckie. Z początkiem wojny, przepełniony 
rannymi szpital w Olkuszu przeniósł część chorych właś-
nie do Jaroszowca. Gdy zajęli go Niemcy urządzili w nim 
szkołę muzyczną, a z chwilą utworzenia granicy usytuo-
wali w nim Urząd Celny i szpital gruźliczy dla Niemców. 

„W 1941 roku przywrócono zakładowi charakter lecz-
niczy otwierając w Rabsztynie sanatorium przeciwgruź-
licze dla Niemców i  volksdeutch’ów. W  tym też 1941 
roku do Rabsztyna przybyły siostry zakonne ze Zgroma-
dzenia Zakonnego Sióstr św. Jadwigi z Bogucic (obecnie 
część Katowic). Były to Polki, z zawodu wychowawczy-
nie, które zostały przymusowo wywiezione przez oku-

panta do Rabsztyna po konfiskacie ich instytucji na Ślą-
sku. Miały one za  zadanie przywrócić do  używalności 
sanatorium, którego budynki były bardzo zaniedbane. 
Po  doprowadzeniu budynków do  należytego porządku 
umieszczono w nich nieuleczalnie chorych na gruźlicę, 
zaś siostrom zakonnym zlecono ich pielęgnację. Miały 
one w  tym okresie pod swoją opieką 250 chorych. 
W  dniu 16.11.1941 roku Wikariusz Generalny Olkuski 
(takie uprawnienia posiadał dziekan dekanatu olku-
skiego dla terenów wcielonych do Rzeszy) wydał dekret, 
w którym dokonał erekcji kaplicy w sanatorium czyniąc 

Sanatorium w Rabsztynie- strona południowa. 1938 r. 
(Foto: Arch. Sanatorium)

Sanatorium w Rabsztynie- strona wschodnia. 1938 r. 
(Foto: Arch. Sanatorium)
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jej rektorem (rządcą) proboszcza parafii w  Kluczach  
ks. Stefana Misterka.”

„Tłumaczenie dekretu: „Wikariusz Generalny Olkuski. 
Na wieczną rzeczy pamiątkę! Po rozważeniu wszystkich 
wymagań na  mocy kan. 368 § 1  eryguję w  klasztorze 
sióstr św. Jadwigi w Rabsztynie dla wspomnianych sióstr 
i  ich domowników kaplicę półpubliczną, przeze Mnie 
podług kan. 1192 § 2 nawiedzoną i uznaną za dobrze wypo-
sażoną. Rektorem (rządcą) tej kaplicy ustanawiam probosz-
cza w  Kluczach, wielebnego księdza Stefana Misterka, zaś 
ciężar przyozdobienia i utrzymania kaplicy niech przyjmą 
siostry św. Jadwigi. Kaplica nie może być używana 
do  celów świeckich bez zgody ordynariusza. Nadto daję 
zgodę na okres roku, by we wspomnianej kaplicy przecho-
wywano Najświętszy Sakrament, pod warunkiem że zgod-
nie z kan. 1265 § 1 raz w tygodniu będzie się tam odprawiać 
Najświętsza Ofiara. Bez względu na  przeciwne zarządze-
nia. Na  poświadczenie powyższego dajemy to  pismo ręką 
Naszą podpisane i  pieczęcią opatrzone. W  Olkuszu, dnia 
16  listopada 1941”. (źródło: Kaplica przyszpitalna oraz 
historia pobytu SS  św. Jadwigi w  Rabsztynie.- historia 
parafii Cieślin). 

Choć Niemcy zabronili kontynuować budowę koś-
cioła w Kluczach, to jednak coś tam wolnymi krokami 
robiono… Życie mimo wielu trudności toczyło się dalej. 
W  1943 r.  Niemcy zabierają na  posterunek wszystkie 
chorągwie i  niszczą jedną z  godłem Polski. Tuż przed 
wyzwoleniem- 17  stycznia 1945 roku Niemcy zajmują 
kościół w  celach obronnych, pozwalając na  wyniesienie 
Najświętszego Sakramentu i sprzętów liturgicznych. Jed-
nak nie doszło tu do walki zbrojnej. Ta miała miejsce przy 
Fabryce Papieru.

Ostatnie walki.
„Na  osadzie fabrycznej było rozlokowanych 6  dział 

szturmowych w  bocznych uliczkach. 17  stycznia rozpo-
częła się strzelanina. Strzelała artyleria rosyjska z  dział 
ustawionych w  Górnym Kwaśniowie. Strzelała też pie-
chota rosyjska, atakując linię obrony niemieckiej, która 
biegła nad rzeką Przemszą, przez teren fabryki, poprzez 
wzniesienie za „celulozownią”. Pod drewnianym mostem 
na  Przemszy ukrył się z  radiostacja rosyjski żołnierz, 
który podawał wiadomości z linii frontu do swego sztabu. 
Przebywał on  tam już trzeci dzień, a  inni ukrywali się 
w przyległych zabudowaniach fabrycznych. W budynku 
„kasyna” Niemcy zrobili podręczny magazyn amunicji 

i  postawili wartownika. Chodził on  między pobliskim 
sklepem a  kasynem. Mieszkańcy Osady schronili się 
w  piwnicach. W  czasie przerwy w  strzelaninie, wycho-
dziliśmy z piwnic by zrobić coś do jedzenia. Później znów 
rozpoczęła się strzelanina, przerywana wybuchami. 
Artyleryjskie pociski upadły na  pomost łączący „rębal-
nię” drewna z  budynkiem „warzelni”. Zrębki drewna 
leżące na  pasie gumowym, oraz drewniana obudowa 
pomostu zapaliły się. Następnie ogień przeniósł się 
na  „rębalnię” i  „celulozownię”. Zapaliły się wówczas 
pierwsza i  druga sortownia celulozy, hala maszyn, sta-
cja „wyparek” i  wspomniany pomost. Komin kotłowni 
z czerwonej cegły wysoki na 60 m. został trafiony dwoma 
pociskami artyleryjskimi w połowie swojej wysokości.(…) 
Wieczorem zarządzający fabryką Hnilitchko, odjeżdżając 
powiedział do  grupy wyznaczonych ludzi, którzy mieli 
pilnować fabryki: – chcę zastać fabrykę taką jaką zosta-
wiłem.  Nocą, ok. godz. 2.00  ucichły strzały. Wyszliśmy 
z  piwnic by  zorientować się w  sytuacji. Niemcy odcho-
dzili w  kierunku Klucz, zaś żołnierze rosyjscy ze  swymi 
rannymi kolegami przyszli do  nas z  prośbą o  opatrzenie 
ran. Dostali też trochę jedzenia i  picia. (…) Kiedy świtał 
ranek przyszli na Osadę ludzie z Klucz, którzy zmieszali 
się z  rosyjskimi. Wśród wielu rzeczy zabranych przez 
wojsko, był też samochód zabrany na  potrzeby frontu, 
razem z  kierowcą – panem Kaszą. Pan Kasza woził tym 
samochodem oficerów rosyjskich jeszcze przez kilka dni, 
na pierwszą linie frontu pod Sławkowem.

Na Osadzie było wielu zabitych żołnierzy radzieckich. 
Leżeli tam gdzie padli w czasie walki. Mieszkaniec Klucz- 
pan Kwinta zaproponował wybudowanie betonowego 
grobowca pod skałą- Piecki, w  Kluczach dla poległych 
rosyjskich żołnierzy i  tam ich pochowano. Było ich ok. 
pięćdziesięciu. Natomiast na  cmentarzu w  Kluczach 
w kwaterze, gdzie chowano zmarłych na gruźlicę z Sana-
torium w  Jaroszowcu, pochowano pięciu żołnierzy nie-
mieckich we wspólnym grobie”.(…) W latach 50-tych ciała 
ekshumowano i przeniesiono na cmentarz olkuski .

„Kierowała mną ciekawość, jak wyglądają magazyny 
amunicji zlokalizowane pod Kwaśniowem, po  ich wysa-
dzeniu. Wybrałem się tam. Tuż za  fabryką, w  rowie 
po schronie przeciwlotniczym spostrzegłem dwa trupy. 
Byli to  żołnierze rosyjscy zasypani ziemią, widać było 
tylko ich bose stopy, resztę przykrywał piasek. Poszedłem 
dalej drogą między stawami. Tam były stanowiska żołnie-
rzy rosyjskich. Była tam jeszcze słoma i kilka czapek żoł-
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nierskich. Na drodze do Zawiercia był wysadzony most. 
Idąc dalej w kierunku Kwaśniowa napotkałem skład łusek 
z amunicji. Leżały ich całe stosy. Leżały też naboje rewol-
werowe. Idąc dalej napotkałem olbrzymie leje po wybu-
chach. Sprawiało to wszystko niesamowite, wręcz prze-
rażające wrażenie. W lesie tym panowała groza, lęk przed 
zaminowaniem i straszna złowieszcza cisza. Śmierć wisiała 
w powietrzu. W scenerii tej, nagle rozległ się huk roze-
rwanego granatu. Pobiegłem w tym kierunku. Również 
od  strony Godawicy biegli chłopcy. Przybiegłem pod 
„ambonę”, która stała na zakręcie przy drodze do Kwaś-
niowa. Okazało się, że zginął młody chłopak. Był to pierw-
szy wypadek śmiertelny, ale w ciągu następnych lat przy 
rozbrajaniu powojennych niewypałów zginęło jeszcze 
wielu.”- wspominał na  łamach „Echa Klucz” w 1998 r. pan 
Wacław Rożniatowski – pracownik fabryki, mieszkaniec 
Osady. 

Po zakończeniu walk zaszła konieczność niezwłocznego 
zabezpieczenia urządzeń fabrycznych przed silnym mro-
zem, ewentualnymi kradzieżami, a najważniejsze to było 
uruchomienie własnej elektrowni i  w  dalszej kolejności 
całego zakładu. Elektrownia była przecież potrzebna nie 
tylko zakładowi, mieszkańcom Klucz. Ale i   pobliskiemu 
Olkuszowi i  polowemu szpitalowi w  Rabsztynie. Już 
w  lutym 1945 roku popłynął pierwszy prąd i  rozpoczęła 
pracę maszyna papiernicza, a  następnie „zeszytownia”. 
Wszyscy potrzebni w danej chwili wstawili się do fabryki 
nie pytając o zapłatę. Dostali tylko doraźna pomoc w arty-
kułach żywnościowych.

W  dwa miesiące po  wyzwoleniu powiatu olkuskiego, 
20  marca 1945 roku Niemcy dokonali zrzutu skoczków 
w  celu dokonania dywersji. Pojawili się w  okolicach 
Witaradowa, w  Czarnym Lesie k/  Rabsztyna i  w  Klu-
czach k/  fabryki. Tych w Kluczach było trzech i zauwa-
żeni zostali pojmani w wyniku obławy żołnierzy radzie-
ckich i Milicję Obywatelską. Potwierdzili,że mieli wysadzić 
fabryczna elektrownię. Wtedy w walce śmiertelne rany 
odniósł wartownik służby ochrony fabryki- Wawrzyniec 
Markiewicz, a rany w rękę został Marian Pajda- zapisano 
w historii fabryki. W sprawozdaniu o stanie parafii Klucze 
za lata 1962-67, ks. Zbigniew Piotrowski, proboszcz parafii 
Klucze w latach 1949- 1968, zapisał, że: „ w czasie okupa-
cji zamordowano 23 parafian, uwięziono 47, na  „roboty” 
wysłano 475 osób”. Skończył się koszmar wojny- nadeszły 
nowe czasy.

 Opracował: Janusz Dziatłowicz.

Pomnik poległych żołnierzy rosyjskich „pod skałą”- Piecki 
w Kluczach. (Foto: J.Dz.)

P.S. Wszystkie dokumenty archiwalne, a  które tu  nie 
zostały zamieszczone ze  względu na  ograniczenia tech-
niczne, oraz zdjęcia w lepszej jakości, można również zna-
leźć na  stronie internetowej – Parafia Klucze/ Historia 
parafii/ dokumenty lub galeria. 

Dziękuję wszystkim, którzy podzielili się swoimi wspo-
mnieniami i udostępnili rodzinne fotografie.

 J.Dz.
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Dekret
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Tłumaczenie



Maryjo.

Czy Ty słyszysz Matko moja, 

Jak ja Ciebie zawsze wołam.

Maryjo.

Wołam Ciebie, proszę Ciebie, 

Abym żyła z tobą w niebie.

Maryjo.

Jesteś Matką nieba i ziemi, 

Spraw by zło zniknęło i z ziemi.

Maryjo.

O Maryjo, o Królowo, 

Rzeknij tylko jedno słowo,

Aby zgoda była w koło.

Maryjo.

Wszyscy czczą Cię,  kochają Cię, 

I nadzieję tylko mają, 

Że się z Tobą gdzieś spotkają.

Maryjo.

Janina Bednarz
Z tomiku: „Co mi w duszy gra”.


