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Tu na cmentarzu w głębokim grobie, oboje leżą rodzice sobie.
Już dawno z nimi się nie widziałam, kiedy to było, już zapomniałam.
Gdy jeszcze żyli szczęśliwi byli, przecież ze sobą tak długo żyli.
Złotego wieku się doczekali i przyszedł czas, że się rozstali.
Lecz myślę sobie, może i tam w niebie, znów się spotkają i będą blisko siebie.
I dawne lata powspominają, rodzinę i dzieci, przecież kochają.
My tu zostali i tu żyjemy, a życie nasze niech Bóg oceni.
Tu na tej ziemi pięknie jest wszędzie, a nie wiem jak w niebie będzie.
I my nie wiemy czy miejsce będzie, bo grzechy nasze już stoją w rządzie.
Bóg miłosierny może przebaczy, bo my jesteśmy przecież w rozpaczy.
Bo zło i dobro jest tu na ziemi, a w innym świecie, może się zmieni.
Tam kochać się wszyscy nawzajem będziemy, tam nienawiści chyba nie będzie.
Powiedz mi Mamo, powiedz mi Tato, jak przeżyliście te długie lata?
Jak bardzo dziś Was mi brakuje, gdzie tylko spojrzę, wszędzie Was czuję.
Ja tak za Wami zawsze tęskniłam, proszę- przebacz mi, co źle zrobiłam.
Pozwól mi Boże spotkać się z nimi, oni są bardzo, bardzo mi bliskimi.
						Janina Bednarz
				
„Na cmentarzu” z tomiku „Z mojego serca”.
Na stronie tytułowej Pani Krystyna Trepka podczas gali wręczenia nagrody "Senior Roku 2007".
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krystyna

Krystyna Trepka. (1983 r.)

Potrafiła słuchać i rozmawiać z ludźmi, motywować ich
do działania na rzecz swojej wsi. Potrafiła łączyć ludzi,
integrować, budować porozumienie w kwestiach drażliwych i konfliktowych. Była gospodarzem, jak i przedstawicielem swojej wsi, obdarzona zaufaniem jej mieszkańców. Była animatorem życia społecznego i kulturalnego.
Najważniejszą jednak cechą, która Ją wyróżnia, z korzyścią dla nas mieszkańców i dla Niej samej, jest fakt „lubienia swojej pracy”, która jest pracą społeczną, wymagającą
poświęcenia czasu prywatnego, zaangażowania i przede
wszystkim włożenia w nią serca. Była Sołtysem Klucz.
Sołtysem wyjątkowym.
Widywałem Ją często pospiesznie udającą się, albo
na zebranie w Kole Gospodyń Wiejskich, albo na Sesję
Rady Gminy. Zawsze przystanęła na chwilę, ciekawa, czy
aby nie mam jakiejś pilnej sprawy do Niej jako sołtysa.
Miałem taką sprawę. Chciałem z Nią porozmawiać, przeprowadzić wywiad, jakich udzieliła wiele.
Ale nie dziś – odpowiedziała. Dziś mam dwa zebrania,
a po południu muszę obejść Klucze, czy wszędzie jest ładnie, czy nie ma gdzieś jakiegoś bałaganu…
Mimo Jej ciągłego braku czasu, spotkaliśmy się kilkakrotnie. Odpowiadała na moje pytania tyczące się jej „sołtysowania”, pracy w Kole Gospodyń Wiejskich i w ogóle
Jej pracy społecznej, a przy tym pokazywała mi wiele
zdjęć, które opisywała. Przy niektórych zatrzymywała
się na dłużej i podkreślała, że: …. to jest ważne, warto
o tym pamiętać, zapisz to w naszej historii…
Było lato 2016 roku. Sołtysem nie była już od 13 lat, ale
dalej uczestniczyła w „życiu” Klucz i Koła Gospodyń Wiejskich. Wtedy spieszyła się, by przygotować się do gminnych uroczystości dożynkowych w Kolbarku, będąc tyle
co pod wrażeniem, odbytych w Polsce i w Gminie Klucze,
Światowych Dniach Młodzieży.

Końcem listopada obchodziła uroczystość 35 lecia
powstania KGW w Kluczach, gdzie pan Wójt i sala
wypełniona mieszkańcami Klucz w DK „Papiernik” oklaskami dziękowała Jej za tyle lat pracy.
Tuż po tym, początkiem grudnia spotkaliśmy się
ponownie, przypadkiem, koło Urzędu Gminy. Powiedziała wtedy:
– Chciałam jeszcze coś dodać do wcześniejszych wspomnień, ale trochę jestem teraz zabiegana, bo zbliżają się
święta, tyle spraw jest do pozałatwiania przed końcem
roku. Może na wiosnę, jak będzie ciepło, to sobie siądziemy
w ogrodzie i jeszcze raz spokojnie sobie porozmawiamy…
Przystałem na tą propozycję i to było moje ostatnie
z nią spotkanie- choć wtedy tego nie mogłem wiedzieć.
Odeszła nagle 6 lutego 2017 roku w wieku 87 lat. Dwa dni
później podczas uroczystości pogrzebowych wokół zmarłej zgromadzili się oprócz rodziny, władze Gminy Klucze, radni, przedstawiciele wielu instytucji i organizacji,
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Folklorystycznego „Kluczowianki”. W ostatniej drodze towarzyszyli Jej mieszkańcy Klucz i nie tylko, znajomi i przyjaciele. Wszyscy chcieli pożegnać Krystynę- bo wszyscy
Jej coś zawdzięczali.

Album Krystyny
…pokazuje mi pan Jan- syn i wspólnie z żoną Zofią
opisują stare- pożółkłe fotografie z albumu mamy.
Są naprawdę stare, ukazujące ich pradziadków, a dziadków Krystyny- Wincentego i Reginę Ściążków siedzących na ławeczce przed swoim domem. Podobnie stare
jest zdjęcie Franciszka Walnika i jego syna Władysława,
który był chrzestnym Krystyny.- opatrzone własnoręcznym podpisem. Na następnej karcie albumu ślubne zdjęcie
rodziców Krystyny- Bronisławy i Antoniego. Ona oczy-
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Regina i Wincenty Ścieżko.

Antoni Ściążko i Bronisława zd. Walnik- rodzice Krysi.

Franciszek Walnik,
dziadek Krystyny.
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wiście w białej, pięknie przystrojonej sukni, z bukietem
kwiatów, a on w eleganckim garniturze i białej muszce,
z małym bukiecikiem w klapie marynarki. Na kolejnym
jest już mała Krysia (ok. 5 lat) ze starszą siostrą Eugenią
i mamą w środku, a po lewej babcia Julianna Walnik,
a prawej, jej mąż Franciszek Walnik. Na tym rodzinnym
zdjęciu taty- Antoniego już nie było. Jest też szkolne zdjęcie Krysi z klasą na wycieczce, gdzieś na naszej pustyni
i ze szkolnej legitymacji, gdzie miała ok. 14 lat. Ładna
buzia z długimi włosami spiętymi w warkocz.
– A na tych i my jesteśmy- pokazuje pan Jan brata Aleksandra i siostrę Teresę.
– A tutaj jest Krystyna na motorze, który kiedyś mieli.
Tu idzie w pochodzie pierwszomajowym w grupie pracowników z „Sylikat”, czyli Zakładów Wapienno- Piasko-

Krystyna

Od lewej- Walnik Julianna (babcia), Eugenia (siostra), mama
Bronisława, Krysia i dziadek Franciszek Walnik.

Pogrzeb żołnierzy radzieckich. Olkusz.
Zygmunt Trepka (w trzecim szeregu).

Krystyna umiała jeździć.

Trepka Zygmunt (w środku) - drużyna „Przemsza Klucze”.

wych. Dobrze, że mama chociaż niektóre zdjęcia podpisała,
bo skąd byśmy wiedzieli kto na nich jest i co przedstawiają.
O, a tutaj jest teść- Zygmunt, w wojsku. Idą w szeregu
z pogrzebu żołnierzy radzieckich, których przeniesiono
z Klucz z „pod skały”, na cmentarz do Olkusza w latach
50-tych. Zygmunt w trzecim szeregu.- głosi podpis pod
zdjęciem. A tutaj jak grał w piłkę w drużynie „Przemsza
Klucze” – dodaje pani Zofia.
I tak zdjęcia wklejone do albumu stawały się coraz
„młodsze”, a w swych wspomnieniach państwo Trepkowie zbliżali się do czasów nam bardziej współczesnychlat 70- tych.
Podobnie było, gdy Pani Krystyna pokazywała mi Kroniki Koła Gospodyń Wiejskich. Siedzieliśmy u Niej
w domu, w kuchni, bo tam czuła się najlepiej. Tam było
i mnie najwygodniej. Przekładając kolejne strony Kroniki
wspominała minione lata, snuła swe opowieści o Klu-

Zygmunt lubił motor.

czach i jej mieszkańcach. Słuchałem i notowałem, bo Pani
Krystyna uważała, że warto to zapisać.
–Bo to przecież nasze współczesne dzieje, a dla naszych
dzieci to już będzie historia- mówiła.
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Krysia.
Urodziła się w Kluczach, podobnie jak i Jej rodziceBronisława i Antoni Ściążko. Ojca nie pamiętała bo zmarł
bardzo wcześnie, gdy miała 3 miesiące. Miała starszą
o 5 lat siostrę Eugenię. Mama Bronisława, gdy została
sama z dwójką dzieci z pomocą przychodzili jej rodzicedziadkowie Krystyny ze strony ojca- Regina i Wincenty
Ściążko, a także dziadkowie Krystyny ze strony mamyJulianna i Franciszek Walnik. To stare, kluczewskie rody
od wielu pokoleń. Od ilu?- można się tylko domyślać.
W dobrach Klucze należących do Józefa Bukowskiego,
a później brata Romana, wg „spisu ubezpieczonych
w latach 1847- 1860 z atynencjami Przemsza i Glinik”,
w Gminie Klucze, okręgu olkuskim, guberni radomskiej”,
ogółem na 40 zabudowań włościańskich objętych tym
wykazem, 20 zabudowań drewnianych krytych słomą
i 20 murowanych, krytych gontem, co stanowiło o innej
klasie bezpieczeństwa pożarowego budynków. Tam
to widnieje nazwisko Walnik. Walenty Walnik -chałupa
z drewna pod słomą, o wymiarach 24/8/4 m wysoka,
wraz z pomieszczeniami gospodarskimi. Stan zabudowań
dobry. Drugi to Stanisław Walnik- chałupa drewniana
pod gontem o wymiarach 22/7/4 m wysokości. Stan
zabudowań dobry. Nie wykluczone, że to przodkowie –
choć Ona sama nic o nich nie wiedziała, gdy Ją o to kiedyś zapytałem.
Naukę rozpoczęła w Szkole Powszechnej w Kluczach
przy ul Bolesławskiej we wrześniu 1937 roku. Wówczas
uczyło trzech nauczycieli: Witold Królikowski, który
pełnił obowiązki kierownika, Franciszka Sikora i Joanna
Żychowska. Religi uczył ks. Roman Mazur, a we wrześniu w Kluczach zamieszkał już ks. Stefan Misterek,
ponieważ rozpoczęto budowę kościoła. Rok szkolny rozpoczęto i zakończono mszą świętą w miejscowej kaplicy.
Staraniem mieszkańców szkołę otynkowano z zewnątrz.,
trwało grodzenie placu szkolnego. W następnym roku
szkolnym grono pedagogiczne Szkoły Powszechnej
w Kluczach zasiliło dwoje nowych nauczycieli. Były
to panie: Stanisława Leńko i Stanisława Siwula.
To ci nauczyciele w pierwszych latach okupacji kształtowali młody charakter Krysi Ściążko. To oni zaszczepiali
w niej chęć pracy i współpracy z innymi, a dodając do tego
wychowanie w rodzinie o silnie katolickich korzeniach,
gdzie niesienie pomocy innym było czymś oczywistym,
poskutkowało tym, że później była taka, jaką Ją wszyscy
znaliśmy- aktywna, chętna i uczynna.
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Gdy wybuchła wojna miała 9 lat. Podobnie jak wielu
mieszkańców Klucz, również i rodzina Pani Krystyny
początkowo ulegli wszechobecnej panice i pospiesznie
opuścili Klucze udając się do Troksa. Jednak po kilku
dniach wrócili. Wrócili do swojego gospodarstwa mocno
zubożałego. Większość gospodarstw musiała oddać
krowy i konie, najpierw na potrzeby wojska polskiego,
a potem Niemcom i dlatego ludzie zaczęli hodować
kozy. Kozy były zawsze synonimem biedy. Były łatwe
w utrzymaniu i dawały mleko, co było bardzo ważne
w tamtych czasach. W rodzinnym domu Krysi mieli jednak wielkie szczęście, bo jak sama wspominała:
– dostaliśmy od dziedzica krowę. W domu nie wolno
było przechowywać żaren do mielenia mąki. Pewnego
razu poszłam z mamą do rodziny zmielić mąkę. Żarna
znajdowały się w piwnicy w stodole. Mama poszła mielić
mąkę, a my dzieci bawiliśmy się w domu, Nagle zobaczyliśmy wchodzącego na podwórko leśniczego, oraz
dwóch Niemców. Padł na nas blady strach. Ale dzieci
w tym czasie musiały być bardzo sprytne. W porę udało
nam się ostrzec swoje mamy, którym udało się wyjść
z piwnicy, zamaskować wejście i ukryć zmieloną mąkę.
Niemcy przeszukali dom i stodołę, ale nic nie znaleźliwspominała Pani Krystyna na łamach „Echa Klucz” przy
okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej w 2009
roku.
Gdy była w drugiej klasie była świadkiem wielkiej uroczystości w Kluczach. Wtedy to, w niedzielę 18 września, wmurowano kamień węgielny pod budowę kościoła
w Kluczach w obecności ks. bp Czesława Kaczmarka i ks.
prałata Piotra Mączki z Olkusza. W prezbiterium zamurowano wówczas „Akt erekcyjny” -niedawno odnaleziony, z podpisami wielu mieszkańców Klucz. Wśród
nich są też podpisy dziadka Franciszka i mamy Bronisławy.
Była w trzeciej klasie gdy wybuchła wojna. Kierownikiem szkoły z rozkazu niemieckiego została Anna Czajkowska. Do szkoły zgłosiło się wtedy 280 dzieci na 370
zapisanych. Nadeszła sroga zima i mrozy do 38oC. Lekcje
przerwano, bo w szkole nie było węgla by napalić w piecach. Dopiero z pomocą przyszła Fabryka Papieru.
W następnym roku szkolnym 1940/41 Krysia miała
10 lat i przeżyła jak wiele dzieci z Klucz przeprowadzkę
ze szkoły, przecież nowej jak na owe czasy, do klas zorganizowanych w chlewni dworskiej zwanej „świniarnią”.

Krystyna

Krysia z klasą na pustyni. (ok. 1938 r. – I rząd, druga od lewej).

Grono SP Klucze 1939/40. Królikowski Witold- kier. SP, Joanna
Kocjan, Czajkowska Anna i Franciszka Sikora. (foto- Kronika SP
Klucze)

Krysia (ok. 1944 r.)

Świadectwo ukończenia Szkoły Powszechnej rok 1943/44.
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Szkołę zajęli Niemcy dla swoich rodzin. Klasy przebudowano na pokoje, a w pozostawionych dwóch klasach
uczyło się 10 niemieckich dzieci. Ich ojcowie- wojskowi
pracowali na poligonie- Pustyni Błędowskiej.
Lekcje często w czasie wojny odwoływano, by wykorzystać nauczycieli do prowadzenia np. spisu ludności,
innym razem spisu gospodarstw rolnych, czy nawet
robotników pracujących na terenie gminy. Księdzu Stefanowi Misterkowi zabroniono uczyć religii w szkole
w pierwszej połowie 1941 roku. Dlatego religii uczył
kier. Witold Królikowski i Franciszka Sikora. Pozwolono
dopiero na naukę religii w drugim półroczu ale nieodpłatnie i poza murami szkoły.
W kolejnych latach wojny kierownikiem szkoły była
Helena Żelazowska, a później Helena Bieńkowska. Gdy
Krysia miała 14 lat i chodziła do VII klasy, i jak wspominała nieraz na spotkaniach, pamięta doskonale „obławę”
w Kluczach z 22 marca 1944 r.
– W czasie „obławy” został postrzelony partyzant
z oddziału HARDEGO. Leżąc na śniegu udawał martwego.
Korzystając z nieuwagi pilnującego go Niemca, zdołał
uciec. Podczas ucieczki musiał przedostać się przez ogrody
dziedzica, w czym pomógł mu tamtejszy robotnik dworski. Rannego ukryła rodzina w piecu chlebowym. Niemcy
przeprowadzili rewizję wtedy we wszystkich domach
i go nie znaleźli. Potem do tego partyzanta przyjeżdżał
dr Stanisław Kochmański- niby do chorej kobiety. Podleczył go na tyle, że wrócił do oddziału. Przypadkową ofiarą
tej „obławy” był chłopiec, którego trafiła kula, gdy Niemcy
strzelali do partyzantów- wspominała Pani Krystyna.
W tym też roku szkolnym 1943/44 kierownikiem
szkoły w Kluczach zostaje Józef Gruszka, a jego siostra
Sekola nauczycielką. To oni są podpisani na świadectwie ukończenia klasy VII Krysi – czyli ukończenia
Szkoły Powszechnej. To właśnie to świadectwo ukończenia szkoły napisane po niemiecku z taką troską przechowywała Pani Krystyna przez ponad 70 lat. Na nim
to zapisano: Zachowanie, ocena ogólna – dobra. Pracowitość, pilność – wystarczająca. Dyscyplina, porządek
– uprzejma, usłużna, miła. Osiągnięcia – zadawalające.
Jak widać już wtedy pewne cechy charakteru zaczęły
być zauważalne dla uczących ją nauczycieli. Aby odebrać świadectwo szkolne każdy musiał oddać 1 kg ziół
odpowiednio zebranych i wysuszonych na potrzeby
rannych żołnierzy niemieckich i każdy musiał przynieść
tzw. „szmelc”- czyli złom na potrzeby wojska. Takie były
zarządzenia władz niemieckich.
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Gdy minął koszmar wojny, nadeszły nowe czasy. Wszyscy się cieszyli, a zwłaszcza młode pokolenie, które wiedzione wielkimi hasłami starało się Polskę odbudowywać ze zniszczeń. Młodzież zrzeszała się w powstałych
organizacjach ZMS i ZMW. W powstających po wojnie
świetlicach tworzyło się życie kulturalne. Podobnie było
w fabrycznej świetlicy na Papierni i w świetlicy na piętrze Szkoły Powszechnej przy ul. Bolesławskiej.
W albumie Pani Krystyny zachowało się zdjęcie”
z ok. 1948 r., z „Jasełek” prawdopodobnie wystawianych
na scenie świetlicy Szkoły Podstawowej. Pokazując
mi je powiedziała:
– Dziś już nie pamiętam, gdzie te „Jasełka” były wystawiane, ale pamiętam wszystkich, którzy wspólnie ze mną
w nich zagrali. Są tu: Jadwiga Kamionka, ja, Felek Kowalski, Ewa Jurczyk, Maria Mucha, Maria Drożyńska, Janina
Adamuszek, Daniel Walnik, Maria Latos, Władysław
Curyło i Janina Liber. Miałam wtedy 18 lat. Byliśmy młodzi i pełni energii. Na takich próbach spotykaliśmy się
i tu nawiązywały się pierwsze romanse i miłości. Choć Klucze nie były dużą przecież miejscowością i tych kawalerów
nie było aż tylu, to jednak zawsze był jakiś wybór – dodaje
Pani Krystyna
– Zygmunta poznałam bliżej, gdzieś rok po zakończeniu
wojny, choć właściwie znaliśmy się od zawsze, bo przecież
był z Klucz. Był rok starszy ode mnie. Nie miał łatwego
życia jako dziecko. W 1941 roku zmarł mu ojciec Tomasz.
W domu została mama Katarzyna, z młodszym bratem
Stanisławem, dlatego już w 1942 roku był zmuszony iść
do pracy we dworze. Był, jak to się dziś mówi, jedynym
żywicielem rodziny. Miał wtedy 13 lat i dostawał 1 markę
za dzień pracy. To że nie miał 14 lat uratowało go przed
wywózką na roboty do Niemiec- wspomina Pani Krystyna we wspomnianym artykule w „Echu Klucz”.
Pobrali się w niedzielę 18 września 1949 roku. Był
to ostatni ślub w Kluczach jakiego udzielił ksiądz Stefan Misterek przed odejściem do Piekoszowa. Kolejnego
ślubu udzielił już ks. Zbigniew Piotrowski 2 października.
Po roku przyszedł na świat ich pierwszy syn- Janek, trzy
lata później Aleksander. Młoda mama zajęła się domem
i wychowanie dzieci. Tata pracował na fabryce jako spawacz w brygadzie remontowej. Mieli trochę pola i prowadzili małe gospodarstwo, jak wiele rodzin w Kluczach,
rodzin chłopo- robotniczych. A ponieważ ziemia tu jest
piaszczysta i mało urodzajna, z uprawy samego pola
nie można było utrzymać rodziny. Trzeba było znaleźć

Krystyna

Jasełka ok. 1948 r. (Krystyna z tyłu- druga od lewej)

Ślub 18.09.1949.

Krystyna Trepka 1973 r.

Janek, Alek, Krystyna i córka siostry- Mirosława.

10 lecie „Sylikat” 1978 r.

Z Jankiem i Alkiem (ok. 1954 r.)
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dodatkowe źródło dochodów. Zbawienna tu była „nasza
Papiernia”- dla wielu jedyna żywicielka do lat 60 tych,
prócz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska utworzonej po wojnie, jeszcze, gdy Klucze należały do Gminy
Bolesław. Z czasem rodzina się powiększyła. Na świat
przyszła córka- Teresa.
Gdy w 1968 roku zaczęły się budować na wprost
„Papierni” Olkuskie Zakłady Wapienno- Piaskowe, ucieszyli się mieszkańcy Klucz, gdyż w ten sposób powstały
nowe miejsca pracy. Tam też podjęła pracę Pani Krystyna.
Zdobyła stosowne uprawnienia jako operator wózka
widłowego i przepracowała tam kolejnych 11 lat. Nagradzana wielokrotnie dyplomami za osiągnięcia wysokich
wyników produkcyjno- ekonomicznych. Gdy „cegielnia”
miała 10 lat nosząc wtedy nazwę „Katowickie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Gliwicach oddział Klucze”, jubileuszowy dyplom za zasługi i pochwałę na piśmie dostała również Pani Krystyna. To był 1978 rok.

Klucze osiedle bl. 6. ok. 1977 r. (Foto- J.Czarnota)

W owym czasie.
Jak wyglądały Klucze w 1978 roku? W Polsce Ludowej
rządziła ekipa Edwarda Gierka, kraj pogrążał się w kryzysie. Brakowało podstawowych produktów. Narastało
napięcie, wybuchały strajki. Naczelnikiem Gminy Klucze
był Adam Malik z Olkusza do grudnia 1978 roku. Następnie funkcję tę pełnił Bogusław Starosta z Jaroszowca
do maja 1982 roku. Funkcjonowała Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska. Była piekarnia, rzeźnia i „mleczarnia” w parku. Proboszczem był ks. Stanisław Pułka
od 10 lat. W sierpniu ks. bp Jan Jaroszewicz eryguje nową
parafię- Jaroszowiec, czyli formalne odłącza Jaroszowiec
od parafii Klucze, a miesiąc później Kardynał Karol Wojtyła zostaje papieżem Janem Pawłem II.
Sołtysem w Kluczach był Władysław Hagno od 1964
roku. Powstała w 1959 r. Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała na osiedlu w Kluczach przy ul. XXXlecia PRL bloki 6, 7, 8, i 9. Szkoła stawała się już wtedy
za ciasna. Uczyło się w niej 440 uczniów w 17 oddziałach. Od 4 lat działa Społeczny Komitet Budowy nowej
Szkoły Podstawowej. Dopiero 11 lat później oddano
nowy budynek szkoły. Na „Papierni” dawna Szkoła Przemysława, późniejsza Zasadnicza Szkoła Zawodowa im.
Janusza Korczaka od 5 lat, zostaje zamieniona na Zespół
Szkół Zawodowych. Dyrektorem był wówczas Wiesław
Piechowski do grudnia 1978, a następnie krótko- pani
Barbara Kiszko i Tadeusz Pasich, by od września 1981
roku placówką ponownie zaczął kierować Jerzy Paw-
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Klucze osiedle bl. 9. ok. 1977 r. (foto- J.Czarnota)

Pochód 1 Maja ok. 1970 r. (K.Trepka z córką- pierwsza od lewej)

Dom Kultury 1970 r. (Foto-Kronika DK)

Krystyna

ZSZ na Papieni. 1986 r.

1 Maja w centrum Klucz.

Mandoliniści 1975 r. (Kronika DK)

KPCB Klucze.

Maszyna Papiernicza VI. 1987 r. (arch. FCiP)

Kapela JASIE 1977 r. (Kronika DK)

Turniej szachowy 1981 r. (Foto- Kronika DK)
„Klub Pomocnej Ręki” wraz z podopiecznymi przed internatem.
(Kronika ZSZ)
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lak. Od 1971 roku funkcjonuje Internat ZSZ – dzisiejszy
budynek Urzędu Gminy. W 1978 roku jego kierownikiem
był Aleksander Polan. Tam zamieszkała młodzież działa
aktywnie w Klubie Pomocnej Ręki niosąc pomoc starszym, niejednokrotnie samotnym osobom. Działa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pod kierownictwem Bolesława
Hurasa- nauczyciela ZSZ.
Ostatniego sierpnia 1978 r. nastąpiła zmiana nazwy
fabryki papieru z „Fabryka Celulozy i Papieru im. Jarosława Dąbrowskiego w Kluczach” na „Kluczewskie
Zakłady Papiernicze im Jarosława Dąbrowskiego”. Tam
to od grudnia 1976 r. pracowała Maszyna Papiernicza VI produkująca jako pierwsza w Polsce bibułki tissue, chusteczki higieniczne i ręczniki kuchenne. Rok
później, tuż za fabryką „zapadł się” fabryczny osadnik.
17 kwietnia 1979 r. ścieki pocelulozowe, gromadzone
na pow. 4 ha w ilości 64 tyś m3 zostały w czasie kilku
minut wessane w głąb ziemi. To było przyczyna ograniczenia produkcji celulozy w naszej fabryce, a w efekcie
zamknięcia celulozowni.
Od 8 lat z dużym rozmachem działa Dom Kultury
„Papiernik”, a w nim z wielkim powodzeniem od 3 lat
„Kapela Jasie” pod kierownictwem Jerzego Mrówki. Pod
jego też kierownictwem gra kilka zespołów dziecięcych
i młodzieżowych jak Akordeoniści i Mandoliniści. Młodzież starsza gra w zespole LOKUM utworzonym i kierowanym przez Zdzisława Duszę. W grudniu na scenie
DK „Papiernik” wystąpiła Irena Jarocka. Powstał Ludowy
Zespół Sportowy HETMAN Klucze, zrzeszający szachistów w gminy Klucze. Na stadionie swe mecze rozgrywał Zakładowy Klub Sportowy „Przemsza Klucze”. Latem
otwarto Ośrodek Obozów Harcerskich Hufca Sosnowiec
na Kobylicy. Takie to były czasy.

Krystyna- Sołtys.
Mija właśnie 40 lat jak Krystyna Trepka została
wybrana sołtysem w Kluczach. W 1978 roku była już
wtedy osobą znaną i lubianą w środowisku. Dała się
poznać zarówno w miejscu pracy jak i w miejscu zamieszkania jako sąsiadka. Dzieci były już dorosłe. Najmłodsza Teresa skończyła 20 lat. Małżeństwo dojrzałe- 29 lat
po ślubie. Wtedy postanowiła coś jeszcze osiągnąć
w swoim życiu. Widocznie czuła potrzebę, miała na tyle
sił i co by nie powiedzieć- odwagi, by wystartować
w wyborach na sołtysa wsi.
Po latach sprawowania władzy na stanowisku sołtysa
przez panów, społeczeństwo Klucz postanowiło wybrać
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sołtysem kobietę- zaradną, gospodarną i aktywną w środowisku. I udało się. Zapisała się w historii Klucz jako
ósmy sołtys od czasów przedwojennych, gdzie w latach
30-tych był sołtysem Jan Adamaszek, a po nim jego brat
Piotr Adamaszek. W czasie wojny Władysław Lewowski,
a następnie Kocjan Stefan, Franciszka Kocjan, Bolesław
Kocjan i Władysław Hagno.
– Dawniej prócz podatków sołtys udzielał się społecznie w komitetach czynów społecznych. A było ich kilka:
od wodociągów (od ok. 1968), budowy szkoły (1974), gazyfikacji (od 1985), telefonizacji (od 1995). Praktycznie wszystko
co się robiło na wsi było pod kierunkiem Kom. Czynów
Społecznych, gdzie przewodniczącymi byli: Stanisław Wiśniewski i Mikołaj Swałdek. Zbierano na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Była w Komitecie Budowy nowego
Ośrodka Zdrowia w Kluczach (1994 oddany).
Jedni kopali rowy pod rurociągi, inni konserwowali- izolowali rury, kto inny rozwoził je po wsi. Jak ktoś nie mógł
w czynie społecznym odpracować wyznaczonych godzin
to musiał zapłacić za te roboczo- godziny. Mama te pieniądze zbierała, bo była w komitecie skarbnikiem.
Wielką inwestycją w owych czasach, chyba w latach 90tych, była budowa „Domu Ludowego” gdzie miała być policja i poczta, oraz duża sala zabawowa na wesela z całym
zapleczem i jak widać, dotąd wybudowano tylko połowę,
bo przyszły inne czasy, reformy gospodarcze i ustrojowe
i skończyła się era działalności Komitetów Czynów Społecznych. Mama to nie raz opowiadała- mówi córka.
W 1998 roku Pani Krystyna obchodziła jubileusz
20 lecia sprawowania funkcji sołtysa w Kluczach. Były
kwiaty, dyplomy i życzenia dalszej owocnej pracy na tym
stanowisku. W wywiadzie dla „Echa Klucz” powiedziała:
„Bardzo lubię pracę społeczną i dlatego dwadzieścia
lat temu zdecydowałam się kandydować na stanowisko
sołtysa. Zostałam zaakceptowana przez społeczeństwo
Klucz i do tej pory pełnię tę funkcję. Jeżdżę często rowerem, ale wolę chodzić na piechotę, bo wtedy mam możliwość porozmawiać z mieszkańcami, zwrócić uwagę, gdy
jest nieporządek, pochwalić za dbałość o swe otoczenie.
Mam też okazję dowiedzieć się bezpośrednio od mieszkańców o ich problemach, mogę zaprosić na zebranie
wiejskie itd. Dlatego często wychodzę „na Klucze”.
Jestem radną, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, przewodniczącą Rady Sołeckiej. Uczestniczę w pracach Komitetu Czynów Społecznych. Oczywiście wszystkie te funkcje maja ze sobą silny związek, dlatego muszę
być wszędzie. […] Przyznam, że nie mam problemów

Krystyna

Rada Gminy Klucze II kadencji.

Sesja Rady Gminy.

Sołtys Małopolski.

Rada Gminy Klucze II kadencji.

Radna III kadencji.

Jubileusz25 lat sołtysem.
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z pełnieniem tych kilku różnych funkcji. Potrafię skoordynować i zorganizować działalność poszczególnych
grup społecznych.
Ważnym elementem pracy sołtysa jest zbieranie
podatków. Mam 1300 podatników. Czasy są coraz trudniejsze, ludzie mają coraz mniej pieniędzy, a podatki
są coraz wyższe. Muszę więc zabiegać mocno o to, aby
jak najliczniejsza grupa podatników te należności regulowała. Staram się ich zrozumieć i jeśli mogę to pomóc,
aby zaległości były jak najmniejsze.
Mam duże wsparcie w Radzie Sołeckiej, której członkowie są bardzo odpowiedzialni, uczestniczą w zebraniach
na które zawsze przychodzą też nasi radni. Zawsze mogę
liczyć na Radę Gminy i Panią Wójt. Wspólnie planujemy
zadania i dążymy konsekwentnie do ich realizacji.
W czasie trwania mojej 20- letniej kadencji nie sposób wymienić wszystkich prac które były wtedy ważne
i zostały zrealizowane. Niektóre były pozornie małe, ale
ważne. Inne wyzwania były wielkie i jeszcze ważniejsze. Wymienię choćby: gazyfikacja wsi, budowa ośrodka
zdrowia i apteki, szkoła podstawowa z basenem, budynek poczty i policji, budowa przedszkola, targowisko,
ogrodzenie stawów, oświetlenie ulic.[…] Szczególnie
chciałam podziękować za zrozumienie i wykonaną pracę
mieszkańcom ul. Bolesławskiej, przy dzikiej sadzawce
na zakręcie tej ulicy. Powstał skwerek, o który oni teraz
dbają.
Zajęliśmy 4 miejsce w konkursie na „Najestetyczniejsze
sołectwo w Gminie”. Dbamy o posesje i balkony. Ze składek mieszkańców ogrodziliśmy nową część cmentarza
i wyłożyliśmy alejkę kostką w starej części.
W najbliższej przyszłości chciałabym rozpocząć
budowę kilku ulic w Kluczach. Na początek ulicy Bocznej
i Nowej, ale mieszkańcy muszą nieco wyprostować stare
ogrodzenia, a niektórzy nawet się „odsunąć” od zaprojektowanej ulicy. Są to nieraz trudne rozmowy, bo każdy
ma swoją rację. Jest w planie też wykonanie obwodnicy
Klucz od ul. Olkuskiej do ul. Bolesławskiej.
Na ostatnim wiejskim zebraniu (21.03.1998 r. przypis
J.Dz.) omawialiśmy sprawy śmieci. Ustalono, że będą
kontenery zarówno indywidualne jak i zbiorowe. Obecnie przyjmujemy zapisy, by każdy właściciel posesji miał podpisana umowę z firmą wywozową. Myślę,
że to poprawi estetykę naszej wsi. Mamy przecież ambicję
być przykładem dla innych wiosek”. – powiedziała wtedy
Nasza Pani Sołtys.
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Na „EuroJam 2003”.

Krystyna- Przewodnicząca KGW.
Przypomnę, że: „Na skutek stale narastających trudności
gospodarczych system kartkowy wprowadzono 28 lutego
1981 roku (na mięso), a następnie rozszerzono 30 kwietnia 1981, obejmując nim oprócz mięsa także wszelkie
przetwory mięsne, masło, mąkę, ryż i kaszę.1 września
1981 system kartkowy objął też mydło i proszek do prania. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981
system kartkowy był stopniowo rozszerzany na kolejne
grupy towarów, m.in. czekoladę, alkohol, benzynę i wiele
innych, osiągając zakres znacznie szerszy niż w czasie
okupacji podczas II wojny światowej. W szczytowym
okresie reglamentacji w PRL jako dowody zakupu stosowano również np. książeczki zdrowia dziecka, w których sklepy zobowiązane były wstemplowywać każdy
zakup waty, pieluch, mleka w proszku, masła itp., albo
np. pokwitowania z punktów skupu makulatury, uprawniające do zakupu papieru toaletowego w relacji 1 rolka
za kilogram makulatury.
Celowo przytoczyłem te fakty z naszej nie tak odległej historii, gdyż dopiero one tłumaczą cel i zadania kół
gospodyń w ogóle, a tym samym, nowo powstałego Koła
Gospodyń Wiejskich w Kluczach. I choć dziś wydają się

Krystyna

prozaiczne, to wtedy takimi nie były”.[…]
Pani Krystyna Trepka będąc sołtysem rozmawiała
ze wszystkimi mieszkańcami. Wysłuchiwała ich skarg,
ale też uważnie słuchała podpowiedzi i oddolnych inicjatyw. I z pośród wielu, jedna Jej się spodobała i uznała,
że należy tę inicjatywę poprzeć, zaakceptować i wdrożyć.
Koło Gospodyń Wiejskich w Kluczach- inicjatywa Pani
Franciszki Kocjan, która w latach 50- tych była sołtysem,
którą ceniono za wyjątkową aktywność społeczną. Panie
spotkały się w szerszym gronie i przystąpiły do działania.
Koło Gospodyń Wiejskich w Kluczach powstało w 1981
roku i ma już 37 lat. Przy okazji Jubileuszu 35 lecia KGW,
latem 2016 roku odwiedziłem Panią Krystynę i znów
była okazja do powspominania. Zapisałem wtedy Jej
wspomnienia i obejrzałem setki zdjęć z Kroniki i w ten
sposób powstał materiał o Kole Gospodyń Wiejskich
w Kluczach zamieszczony w gazetce „Klucz do Wspomnień” nr 19 wydawanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczach. Dziś, gdy nie ma Jej wśród nas, wspomnienia te nabierają innego wymiaru.
Kronika KGW.

Dzień Kobiet w KGW. (8.III.1983 r.)
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– To były trudne czasy dla Polski i Polaków. Jeszcze bardziej
trudne dla kobiet- żon, matek i gospodyń. To na ich barkach
spoczywało utrzymanie domu i rodziny. Musiały wykazać się
nie lada intuicją, zaradnością niejednokrotnie sprytem.- podkreślała wtedy Pani Krystyna.
„Zebranie założycielskie KGW w Kluczach odbyło się
8 czerwca 1981 roku. W skład pierwszego zarządu weszły:
Maria Karolczyk- przewodnicząca, Jadwiga Witkowskasekretarz, Maria Zatorska- skarbnik, Otylia Bąchór- sprawy
kulturalne, Krystyna Trepka- organizacja wycieczek, Teresa
Kobierzyńska i Helena Smętek- członkinie zarządu. Komisji
rewizyjnej przewodziła Kazimiera Piątek w towarzystwie
Krystyny Adamaszek i Janiny Gut, natomiast prowadzenie
kroniki powierzono Zofii Rzadkowskiej.[…]
Pierwszą inicjatywą była popularyzacja hodowli drobiu, a efekt to sprowadzenie do Klucz 3,5 tyś. kurcząt, 200
gęsiąt i 200 kacząt. Później były kursy z zakresu kroju i szycia, gotowania i hodowli królików, uprawy roślin ogrodowych, nawożenia gleby i uprawy warzyw oraz wykonywania miękkiej zabawki tekstylnej. Zorganizowano też wiele
szkoleń dotyczących: przyspieszonej uprawy warzyw, przygotowania przetworów domowych, estetycznego zagospodarowania ogródków przydomowych, uprawy kwiatów
i grzyba boczniaka, oraz leczniczych własności warzyw.
Atrakcyjnym uzupełnieniem wspomnianych form
dokształcania były liczne konkursy np.: więcej kwiatów,
owoców i warzyw; najpiękniejszy ogródek i czysta posesja;
uprawa warzyw mało znanych, oraz konkursy wieńców
dożynkowych. Panie z kluczewskiego KGW w każdym
roku pracowały przy upiększaniu swojej miejscowości.[…]
Koło Gospodyń wzięło sobie za honor utrzymanie
porządku w Kluczach, dlatego często widzieliśmy przez
lata panie, które w czynie społecznym sprzątały chodniki,
przystanki, trawniki, miejscowy park, zakładały klomby
kwiatowe, a wszystko to po to by nam wszystkim żyło się
estetyczniej i przyjemniej.
W 1981 roku na liście członkiń było 46 osób, w końcu
1984 roku do koła należało 125 kobiet, które na dożynkach
w Kluczach 15 września 1985 roku pięknie się prezentowały. Dwa lata później dożynki też odbyły się w Kluczach.
Było to 18 października 1987 roku na miejscowym stadionie. Uczestniczyło w nich 13 wsi, a kluczewskie koło zajęło
pierwsze miejsce w degustacji, piąte za śpiew i siódme
za wieniec dożynkowy.[…]
Organizowałyśmy też wyprawy po zakup sadzonek krzewów i kwiatów. Kupowałyśmy książki z zakresu pielęgnacji roślin, hodowli zwierząt, gotowania, pieczenia, szycia
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i haftowania. Mamy ich ponad 200. Czytamy, dyskutujemy,
odwiedzamy ośrodki doradztwa rolniczego, zwiedzamy
wystawy, uczestniczymy w uroczystościach wiejskich”pisała kronikarka Zofia Rzadkowska.
Ileż trzeba było mieć siły, charyzmy w działaniu,
by to wszystko okiełznać, by pokierować grupą ponad
setki osób, gdzie działania koła były różnorodne. Zakupiono
i rozprowadzono naczynia emaliowane z Olkusza, a także
szkło gospodarcze i kryształy z Ząbkowic. Zorganizowano
wypożyczalnię szklanek i naczyń dla ludności na wesela
i przyjęcia”.

Dożynki w Bydlinie 1983 r. Dyplom uznania wręcza Naczelnik Gminy
Klucze Małgorzata Węgrzyn.

Krystyna

Dożynki w Kluczach. 15.09.1985 r.

KGW Klucze 15.09.1985 r.

Bochen dożynkowy- 15.09.1985 r.

KGW w centrum Klucz. 1986 r.

KGW i kapela JASIE- miting przedwyborczy 20.05.1990 r.

Jubileusz XV lecia KGW. 17.08.1996 r.

Jesienne porządki 1987 r.

Jesienne porządki 1987 r.
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Krystyna i „Kluczowianki”.

W poczcie sztandarowym Kół Rolniczych z Katowic. Piaseczno
20.09.1992 r.

Stroik kwiatowy. (2010 r.)
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„Pod koniec sierpnia 1982 roku zdecydowano się
na zorganizowanie amatorskiego zespołu folklorystycznego, który później przyjął nazwę „Kluczowianki”- nastawionego przede wszystkim na śpiew. Skład pierwszego
chóru to 19 pań, którym przewodniczyła pani Janina
Walnik- solistka „Kapeli Jasie”, a później opieką fachową
objął zespół instruktor muzyczny DK „Papiernik”- Jerzy
Mrówka. Powstały zespół brał udział we wszystkich
przeglądach – „Kluczewska Jesień”. Był obecny w rejonowych i wojewódzkich przeglądach zespołów folklorystycznych KGW, w „Śląskich Dniach Folkloru”,
w „Wiosennych Wiciach Folklorystycznych” w Pszczynie zdobywając szereg nagród i wyróżnień. 8.VI.1985
r. kluczawskie KGW brało udział w „Gminnym Turnieju
Wsi” z okazji 40- lecia PRL. Festyn ten ubarwiły zawody
na stadionie, wystawy i prezentacje rękodzieła, kulinarne
przysmaki, oraz występy KGW z 11 wsi Gminy Klucze.
Zespół ten wielokrotnie uświetniał swoimi występami
dożynki i akademie szkolne. Panie z KGW poświęcały
czas i pieniądze dla potrzebujących: starszych i dziecipomagając bezpośrednio lub wspierając akcje ogólnopolskie. […] Lubiły śpiewać, tańczyć, występować, zwiedzać,
zapraszać i odwiedzać.
Kołem Gospodyń Wiejskich w Kluczach zainteresowało się Radio i 4 lutego 1988 roku nagrywaliśmy piosenki ludowe i opowiadaliśmy legendy z naszego regionu
wspólnie z kapelą „Jasie”- opowiadała Pani Krystyna. Jej
głos słyszeliśmy w audycji z 23 lutego 1988 r., W czerwcu
na pszczyńskim przeglądzie zespołów folklorystycznych
w skansenie wyśpiewali III miejsce. 28 sierpnia uczestniczyły panie z KGW w Kluczach w dorocznych dożynkach, tym razem w Rodakach, a później z tym wieńcem
pojechały panie z pielgrzymką na Jasną Górę na krajowe
dożynki. 16 czerwca 1989 roku na wojewódzkim przeglądzie zespołów i kapel ludowych WICI- 89 w Pszczynie
KGW z Klucz zajęło II m-ce w kategorii zespołów śpiewaczych i dostały nagrodę 45 tyś. zł.[…]
Powstały w sierpniu 1982 roku zespół folklorystyczny
„Kluczowianki” był niejako ambasadorem miejscowej
kultury i obrzędów. Nie należy zapominać tu o roli jaką
w tej dziedzinie odegrała również kluczewska Kapela
„Jasie”. Oni wszyscy byli strażnikami kluczewskiej tradycji. Od 1983 roku „Kluczowianki” występują nie tylko
na scenie „Papiernika”, lecz także na regionalnych przeglądach i festiwalach. Od 1988 roku występują jako
zespół obrzędowy” […]

Krystyna

Zespół KGW w DK w Kluczach- 24.X.1982 r. na I Gminnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „KLUCZEWSKA JESIEŃ”.

„Kluczowianki” podczas występu- Klucze Dom Kultury- 24.X.1982 r.

Z okazji 40- lecia PRL. Zespół KGW „Kluczowianki”. (8.VI.1985 r.)

„Kluczowianki” wyśpiewały I m-ce.- K.Trepka odbiera dyplom.

Nagranie audycji radiowej. (4.02.1988 r.)
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„WICI’88”- Pszczyna. „Kluczowianki – III m-ce.

„WICI’89”- Pszczyna. „Kluczowianki”- II m-ce.

Obrzęd- „W chacie u Nieduzioków”. „WICI’90”. (Chorzów 6.06.1990 r.)

„W chacie u Nieduzioków”- Janina Walnik i Krystyna Trepka.

Obrzęd „Łostatki”. (Chorzów 11.07.1993 r.)

Obrzęd „Łostatki”. (Chorzów 11.07.1993 r.)

KLUCZOWIANKI (1998 r.)

KLUCZOWIANKI (Klucze 3.05.2008 r.)
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Krystyna

Gdy zaczynał swoją karierę artystyczną Zespół Folklorystyczny „Kluczowianki” od dwóch miesięcy Naczelnikiem Gminy Klucze była Pani Małgorzata Węgrzyn.
Młoda kobieta- kluczowianka, postanowiła pokierować
całą gminą. Od tego też roku przewodniczącą KGW
w Kluczach jest Krystyna Trepka (od 4 lat sołtys Klucz)
i od tego momentu działania obu pań miały na celu
polepszenie życia mieszkańców nie tylko Klucz.
Późnie nadszedł czas wielkich wyborów Polaków.
4 i 18 czerwca 1989 miały miejsce wybory parlamentarne do Sejmu „kontraktowego”. Pani Naczelnik została
posłem, ale współpraca trwała nadal. Trwała przez prawie 30 następnych lat, z korzyścią dla nas wszystkich.

Para młoda 18.09.1949 r.

Krystyna i Zygmunt.
Złote gody obchodzili w 1999 roku uświetnione mszą
św. i rodzinnym spotkaniem. Pani Krystyna wówczas
była od 21 lat sołtysem i od 17 przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich w Kluczach. Pan Zygmunt był emerytowanym pracownikiem tutejszych zakładów papierniczych.
– Jesienią 1949 roku, gdy ks. Stefan Misterek udzielał
nam ślubu, były to czasy, w których żyło się skromnie. Poza
tym, w tamtych powojennych czasach, ludzie bardziej się
szanowali i kochali, mniej zazdrościli, częściej spieszyli
z pomocą. Dla nas najważniejsza jest zgoda w domu i całej
rodzinne- podkreślała wtedy przy biesiadnym stole Pani
Krystyna.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia
29 listopada 1999 roku pani Krystyna Trepka córka Antoniego i Pan Zygmunt Trepka syn Tomasza zostali odznaczeni „Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie”
Również Pani Wójt i Kierownik Stanu Cywilnego
pospieszyli z życzeniami pisząc:
„Niech ten szczególny dla Was dzień będzie okazją nie
tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przyszłość.”… Pamiętał też o jubilatach wojewoda
małopolski Ryszard Masłowski składając życzenia długich, wspólnie spędzonych lat w zdrowiu, pomyślności
i miłości wzajemnej.
I tak doczekali wspólnie Diamentowych Godów
w 2009 roku. I znów były życzenia i znów rodzinne spotkanie w jeszcze większym gronie, gdyż przybyło wnuków i prawnuków.

Komunia św. Aleksandra. 1963 r. Krystyna, Janek, Alek i Teresa.
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Brygada remontowa- Zygmunt Trepka drugi z prawej.

W ogrodzie.

Z własnoręcznym opisem.

Medale od Pana Prezydenta.

Krystyna i Zygmunt. (1996 r.)
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Na zabawie.

Krystyna

Krystyna- Senior Roku.
„Postanowiliśmy pokazać Państwu ludzi niezwykłych.
Na przekór obowiązującym stereotypom nie spędzających starości w bujanym fotelu. Im czas nie upływa
na narzekaniu na zdrowie. Nie żyją wyłącznie dla dzieci
i wnuków, choć rola babci czy dziadka jest nie do przecenienia. W dojrzałym wieku realizują swoje pasje, kształcą
się, zdobywają wyjątkowe umiejętności, zarażają swoją
aktywnością innych. Są bohaterami emeryckiej codzienności wzbudzając powszechny podziw i szacunek. Przecierają szlaki rzeszą przyszłych seniorów, pokazując jak
pięknie można żyć, mając …dziesiąt lat. […]
Promowanie takich postaw przyświecało organizatorom plebiscytu na Seniora Roku ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Wszyscy
kandydaci to ludzie wybitni. Na swoją nominację do tego
konkursu pracowali latami” – to słowa wstępu w okolicznościowym folderze wydanym na tę okazję, opisujące
postawy ludzi, którzy się w nim znaleźli. Dalej czytamy
w nim:
„Kapituła Konkursu Senior Roku 2007 rozpatrywała
29 wyjątkowych biogramów. Konkurs zyskał zainteresowanie i rozgłos, a kandydaci okazali się co najmniej tak
samo fascynujący jak podczas inauguracji plebiscytu.
Świadczy o tym fakt, że kapituła konkursu nie potrafiła
ocenić, czyja działalności zasługuje na większe uznanie,
jednogłośnie wskazała dwóch zwycięzców. Za działalność
w 2007 roku przyznano zatem tytuł Seniorki Roku- Pani
Krystynie Trepce z Klucz i Seniora Roku – Panu- Józefowi
Pitali z Lanckorony. […]
KRYSTYNA TREPKA- Radna, ławnik, a przede wszystkim wieloletni sołtys. Kieruje Kołem Gospodyń Wiejskich i Zespołem Folklorystycznym „Kluczowianki”,
Studentka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kluczach,
działa w Teatrze III wieku. W Kluczach nic nie dzieje się
bez jej udziału- nowe wyposażenie dla KGW, zadbane
klomby przy szkole- wszędzie widać rękę Pani Krysi. Jednak największe wrażenie na kapitule konkursowej oceniającej kandydatów zrobiło to, że sześciokrotnie przepłynęła dystans „Kanału La Manche”, a jeszcze w 2000
roku w ogóle nie umiała pływać. 		
– To, że nie umiałam pływać bardzo mi w życiu przeszkadzało- wspomniała Pani Krystyna. A w Kluczach jest
1931 więc kilkanaście pań
piękna szkoła z basenem. Zebrała
i w każdy czwartek najpierw miały godzinę gimnastyki,
a potem godzinę basenu. Pewnie nie było łatwo je uczyć,
ale dziś pływają całkiem dobrze. Instruktor zabiera je cza-

Uprawa Boczniaka. (1987 r.)

Szczyrk. (11.09.1983 r.)

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

Chór parafialny. (1995 r.)
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sem na pokazy, aby się pochwalić i udowodnić, że starsze
panie można nauczyć pływać. […]
Seniorka Roku 2007 bardzo sobie chwali ten rodzaj
aktywności fizycznej, ponieważ świetnie działa na figurę.
Kilogramów mniej, kształty ładniejsze i kości rozruszane.
Nie ma to jak gimnastyka w wodzie.
Krystyna Trepka czuje już pewne zmęczenie dotychczasowa działalnością i dla każdego przychodzi czas
wycofania się z pierwszego szeregu. 30 lipca 2011 roku
Koło Gospodyń Wiejskich w Kluczach, prężna, imponująca swoimi osiągnięciami instytucja, obchodziła swoje
30 –lecie. Przewodniczyła mu przez 28 lat.[…] Uznała
że 30- lecie to dobra okazja, aby kierowanie KGW przekazać komuś młodszemu. Nie zamierza rezygnować z pracy
w kole, tylko z szefowania.[…] Nie zamierza rezygnować
z gimnastyki i basenu. Kiedy ciało zdrowsze i na duszy
człowiekowi raźniej.
Niektórzy chcąc zdyskredytować działalność starszych
pań mówiąc, że na starość im się dziwactw zachciewa.
Seniorka Roku na to odpowiada:
– Przyjdź i spróbuj. Chora? Każda ma jakieś choroby, ale
jedni cały czas o nich mówią, a inni jakoś z nimi żyją. Gdy
człowiek ćwiczy, łatwiej zachować zdrowie, ale są tacy,
którzy tylko narzekają.
Przez wiele lat mąż Pani Krystyny na pytanie wnuków- a gdzie babcia?, odpowiadał z przekąsem- „Masz
to kiedy babcię w domu ?”. Ale zawsze był z żony bardzo
dumny i przejmował na siebie część domowych obowiązków. Nigdy nie narzekał, że ich dom był zawsze otwarty
dla znajomych i nieznajomych. Dziś trochę się martwi,
jak będzie żyć bez tego ciągłego ruchu i ludzkich spraw
wymagających natychmiastowego rozwiązania. Z drugiej strony, będzie Jej więcej dla rodziny: trojga dzieci,
dziewięciorga wnuków (trzech magistrów!- zaznacza
z satysfakcja Pani Krystyna) i czwórki prawnuków.” –
napisano w okolicznościowym folderze „Portrety Małopolskich Seniorów” dokumentując II edycję plebiscytu.
„Pani Krystyna się uśmiecha. Pewnie, że dzień jest
szczególny. Za chwilę otrzyma najbardziej zaszczytny
tytuł o jaki może się ubiegać starszy obywatel Małopolski. Pytam, czy tak jest zawsze?
– Każdy ma lepsze i gorsze dni, Każdy coś przeżywa. Ale
nieszczęścia przecież mijają, a od tego, by przez ten trudny
czas łatwiej przejść mamy rodzinę i przyjaciół. Ja mam
dużo wsparcia od innych. Może dlatego, że sama go innym
daję. Jest na to recepta: Trzeba wychodzić do ludzi. Najgorzej zostać w domu ze swoimi troskami.[…]
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W składziku KGW. (1998 r.)

W każdy czwartek basen. (2002 r.) 9.6- W każdy czwartek basen.
(2002 r.)

Giełda Agroturystyki- Kraków. (2002 r.)

W garnku „Fitka”. Wolbrom. (15.12.2002 r.)

Krystyna

Jesienne porządki. Klucze. (6.10.2004 r.)

SOBÓTKA- Klucze Czubatka. (1.06.2009 r.)

Gala- Senior Roku 2007. W. Kozak-członek Zarządu woj. Małop.,
K. Trepka i Wójt Gminy Klucze- Małgorzata Węgrzyn. Kraków.
(26.11.2008)

Uniwersytet III Wieku. Klucze. (7.02.2010 r.)

Festiwal Folkloru –Klucze. (25.10.2008 r.)

Po odbiór tytułu Seniorka Roku 2007 z rąk Wojciecha
Kozaka, członka Zarządu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego przyjechała z dwoma wnuczkami. Dumna jest
cała rodzina.
– Co ja bym zrobiła bez dziewczyn z koła. Niech pani
napisze, że ten sukces to ja zawdzięczam im. Przecież
byłoby nie sprawiedliwe, gdybym sobie przypisała tyle
zasług- wyraźnie zaznacza tuż przed rozdaniem nagródpisze na łamach „Dziennika Polskiego” (29.11.2008) red.
Ewa Piłat relacjonując to wydarzenie.
Oczywiście i KGW, i my- mieszkańcy byliśmy również
dumni z Pani Krystyny, po usłyszeniu takiej wiadomości,
że oto Nasza Krystyna została „Seniorką Roku” w plebiscycie „Poza stereotypem”. Wszyscy gratulowali na czele
z Panią Wójt Gminy Klucze- Małgorzatą Węgrzyn, która
określiła Ją jako „Niezniszczalna Krysia”.

Na „kije”- Klucze 2009 r.
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Ostatni list dla Krystyny.
Jeszcze dwa miesiące wcześniej, 25 listopada 2016 roku,
przy okazji Dnia Seniora świętowała razem z Kołem
Gospodyń Wiejskich w Kluczach, które obchodziło
35-lecie powstania. „Sto lat!” dla pań z KGW, a także dla
wszystkich seniorów zaśpiewał chór „Rodaczanie”. Na tej
uroczystości Wójt Gminy Norbert Bień uhonorował
dwie przedstawicielki Koła okolicznościowymi „wpinkami” z herbem Gminy Klucze. Złotą „wpinkę” i list gratulacyjny otrzymała Krystyna Trepka, a srebrną wpinkę
Halinę Makarewicz, obecna przewodnicząca KGW.
To był Jej ostatni list- podziękowanie, który dostała,
gdzie wójt Norbert Bień podziękował za - … wieloletnią
aktywność, oraz podejmowanie licznych działań na rzecz
społeczności lokalnej. Pani zaangażowanie zaowocowało
zaufaniem społecznym, dzięki któremu pełniła Pani
przez lata funkcję Sołtysa Klucz i Przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich… i dziękuję za godne reprezentowanie Gminy Klucze- czytamy w treści listu.
Przez lata uzbierało się dyplomów i odznaczeń, pochwał
i wyróżnień, zasług i osiągnięć. Była też członkiem Chóru
Parafialnego.
1968 – Członek Związku Zawodowego Pracowników
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
1978 – Pochwała za wzorową pracę od Katowickie
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej.
1978 – Sołtys Klucz do 2003 r.
1982 – Przewodnicząca KGW w Kluczach do 2011 r.
1983 – Dyplom Uznania od Wojewódzkiego Komitetu
NFOZ
1986 – Dyplom Uznania od Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
1988 – Dyplom Uznania od Narodowego Funduszu
Ochrony Zdrowia.
1988 – Dyplom Uznania od WRN w Katowicach
za wkład w rozwój regionu.
1974 – Brązowa Odznaka Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych od Ministra
Budownictwa.
1978 – Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa
Katowickiego- Uchwała WRN, Zdzisław Grudzień.
1984 – Medalem 40- lecia Polski Ludowej- Uchwałą
Rady Państwa, Henryk Jabłoński.
1985 – Złoty Krzyż Zasługi- Uchwałą Rady Państwa,
Henryk Jabłoński.
1994- Radna II- IV kadencji Rady Gminy Klucze,
do 2006 r.
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Dzień Seniora. Klucze 25.11.2016 r. (foto: R.Jaworski- UG)

KLUCZOWIANKI z Krystyną w składzie.(foto: R.Jaworski- UG)

Ostatni list.

Krystyna

2000 – Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.
2002 – Najlepszy Sołtys Małopolski- wyróżnienie
za prace dla dobra społeczeństwa.
2006 – Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2008 – Seniorka Roku 2007- Poza stereotypem od Marszałka Województwa Małopolskiego.
2016 – Złota „Wpinka” i list od Wójta Gminy Klucze.
Mama nie użalała się nad sobą, mimo, że z wiekiem przybywało schorzeń. Nasilały się bóle stawów, zwłaszcza
w rękach i pogarszał się wzrok. Dlatego stopniowo zaczęła
się wycofywać z wszelakiej działalności.. Wielkim ciosem
dla nas, a dla Niej jeszcze większym, była śmierć taty. Zmarł
18 lutego 2016 roku. Planowała zorganizować rodzinne
spotkanie w rocznicę jego śmierci. Nie doczekała. Zmarła
nagle 12 dni wcześniej- 6 lutego 2017 r. Dwa dni później
odprowadziliśmy Ją na wieczny spoczynek. Na pogrzebie
prócz rodziny było wielu nieznanych mi nawet ludzi. Ale
ona zapewne znała ich wszystkich. W szafie pozostały
Jej stroje ludowe, w których występowała. – wspomina
pogrążona w smutku córka.
W KGW pozostała Kronika, gdzie na setkach zdjęć zapisana została Jej połowa życia poświęconego dla Klucz.
Kiedyś prawnukom łatwiej będzie uzmysłowić sobie kim
była Krystyna- ich prababcia. Dla innych mama i babcia.
Dla wielu koleżanka Krysia. Mimo, że odeszła, to przydomek „niezniszczalna” w pełni oddaje jej osobowość i taką
zapamiętamy Ją na zawsze.

Nekrolog

„Jeszcze nie kwitną kwiaty,
nawet zieleni brak. Za miotły!
Za łopaty!
Ruszamy czyścić park.
Ledwie stopniały śniegi i promień słońca lśni,
Gospodyń mkną szeregi, poprawić wygląd wsi.
Nastała czynów pora.
Wykażmy zapał, chęć!
Siać, grabić, malować, żywopłot sadzić, ciąć!
Z zapałem pracujemy i nie szczędzimy rąk,
a tym się radujemy, że ład i czystość w krąg.
Jeszcze nie kwitną kwiaty,
jeszcze nie widać traw, choć puste są rabaty,
wiązankę składam… braw!
Niechaj po naszych czynach zostanie wieczny ślad
i zawsze przypomina,
kto w Kluczach robił ład”.
30 lat temu napisała Zofia Rzadkowska- kronikarka
KGW w Kluczach. Dziękuję i ja Pani Krystynie za życzliwość, którą zawsze mi okazywała.
				Dziatłowicz Janusz.
P.S. Wszystkie zdjęcia nie oznaczone pochodzą z archiwum rodzinnego i Kroniki KGW za udostępnienie których dziękuję. J.Dz.

Epitafium.
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30

Krystyna
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…Życie zawsze Cię cieszyło,
Ale zbyt za krótkie było.
Słonko zgasło już dla Ciebie
Dzisiaj spać już będziesz w niebie…
Tam odnajdziesz szczęście swoje,
Tam królestwo będzie Twoje.
Bóg Cię przyjął w progi swoje,
Dobre było serce Twoje.
Pacierz za Ciebie zmówimy,
We śnie Ciebie zobaczymy,
Uśmiechaj się nadal tak,
I przyślij nam jakiś znak.
Janina Bednarz
„Daj znak” z tomiku
„Co mi w duszy gra”.
(fragment)

