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Wstęp
Historia ma różne oblicza, opisuje dzieje narodów, państw,
miast, regionów. Ja nie jestem historykiem, jestem mieszkańcem
Osiedla Kąty w Chrzanowie i moje korzenie związane są z tym miejscem od dziada pradziada. Próżno szukać wielu informacji o naszym
osiedlu. Jeżeli już istnieją, są to najczęściej dane statystyczne. Rzadziej
można przeczytać o losach mieszkańców. Chciałem, aby ta publikacja
była opowieścią zwyczajnych, a mimo to często nieprzeciętych mieszkańców Kątów. Ich wspomnienia spisywałem kilka lat. Były to zapiski
spontaniczne i bardzo osobiste, stąd duża różnorodność tych wspomnień. Niektóre teksty opisują jeden epizod z wojennych lub powojennych lat, inne są bardziej obszerne, jak na przykład te o kopalni
Matylda, która przez bardzo długi czas była związana z osiedlowym
życiem mieszkańców, a jej pozostałości są widoczne do dnia dzisiejszego. Jedni rozmówcy opowiadali mi o własnych przeżyciach, inni
przywoływali losy najbliższej rodziny, a jeszcze inni sięgali pamięcią wstecz, opowiadając o swoich pradziadach. W miarę możliwości
starałem się stosować zasadę autentyczności tekstu. To, co mi opowiadano zapisywałem, pomimo widocznych nieporadności językowych. Jest to oczywiste, gdyż każdy z autorów wspomnień opowiada
w sposób charakterystyczny dla siebie. Wydaje mi się, że stanowić to
będzie jednak zaletę tej książki. Mieszkańcy opowiadali mi o swoich
znajomych, przytaczając różne nazwiska, ale bez imion, co wynikało
z faktu, że po kilkudziesięciu latach te imiona lub nazwiska zatarły się
w ich pamięci. Niektóre wydarzenia opatrzyłem własnym komentarzem.
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Książka ze wspomnieniami mieszkańców Osiedla Kąty powstała z przekonania, że trzeba ocalić od zapomnienia ich losy, przeżycia i historię. Warto zachować w pamięci ich trud, bo z niego korzystają następne pokolenia, również my wszyscy. Jesteśmy winni tym
ludziom pamięć i szacunek. Historia jest nauczycielką życia, a wspomnienia mieszkańców potwierdzają prawdziwość tej tezy. Ludzi, którzy podzielili się ze mną swoimi wspomnieniami, historia bardzo doświadczyła, my z kolei możemy czerpać z ich mądrości. Każdy z nas
potrzebuje świadomości swych korzeni, a tym najbardziej naturalnym miejscem jest nasza mała ojczyzna, w moim przypadku - Osiedle
Kąty w Chrzanowie.
Roman Madejski
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Miasto Chrzanów, wraz z kluczem chrzanowskim, w skład
którego wchodziły Kąty, przynajmniej formalnie, miał prywatnych
właścicieli do XX wieku. Gdy powoli przestawał być miastem prywatnym, a władzę w nim przejmowały samorządy, włodarze wykupywali
coraz więcej gruntów od prywatnych właścicieli. Natomiast Kąty były
i pozostawały nadal osobną gminą.

Osiedle Kąty, lata 60. XX wieku. Fotografia zrobiona z nieisyniejącej hałdy,
widok na skrzyżowanie ulic Leśnej i Polnej.
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Z czasem władze Chrzanowa dostrzegły potrzebę rozszerzenia swoich granic również o gminy Kąty i Kościelec. Uchwała o przyłączeniu ich do Chrzanowa została podjęta przez Wydział Powiatowy
5 lutego 1923 roku. Połączenie tych terenów uzasadniono względami gospodarczymi, gdyż gminy te łączyły się ulicami bezpośrednio
z Chrzanowem i wykazywały charakter miejski. Istotne było również,
że zamieszkiwane były przez ludność robotniczą zatrudnioną w okolicznych zakładach produkcyjnych i gospodarczo ściśle związane były
z Chrzanowem.

Skrzyżowanie ulic Śląskiej i Studziennej.
W tym miejscu stał budynek gminy Kąty, wyburzony w latach 50. XX wieku.

Obok względów ekonomicznych, takie połączenie miało na
celu – jak to wynika z pisma Starosty Chrzanowskiego do Wojewody
Krakowskiego z dnia 6 października 1924 roku – powiększenie stanu
liczebnego ludności chrześcijańskiej w mieście. W 1923 roku na ogólną liczbę 11 499 mieszkańców przypadało 6 200 ludności wyznania
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mojżeszowego, natomiast w tym samym roku, w gminie Kościelec,
wśród 1 500 mieszkańców było jedynie 25 Żydów, a w gminie Kąty,
na 718 mieszkańców tylko 8 Żydów. Przyłączenie nie okazało się jednak takie proste, gdyż mieszkańcy Gminy Kąty i Gminy Kościelec
sprzeciwili się tej idei, wysuwając określone warunki do spełnienia.
Sprawa przyłączenia przechodziła przez wszystkie szczeble zarządzania włącznie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Pod wpływem
nacisku władz powiatowych Kąty i Kościelec ostatecznie zostały przyłączone do Chrzanowa w 1925 roku powiększając obszar miasta. Kąty
stały się dzielnicą Chrzanowa.
Na przełomie XIX i XX wieku wydawano Książki robotnicze
zawierające rozmaite teksty informacyjne i formularze do wypełnienia. Pisane były one w trzech językach: niemieckim, polskim i rosyjskim, a wydawane przez władze samorządowe, między innymi przez
wójtów.

Książka robotnicza Maryanny Chodorowskiej z 1905 roku.
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Książeczki te, do dziś pozostające w posiadaniu naszych mieszkańców, stanowią bardzo cenne dokumenty. Dzięki nim możemy poznać służbową pieczątkę
Gminy Kąty oraz nazwisko wójta w konkretnym okresie.

W posiadaniu mieszkańców Kątów są książeczki z wymienionymi osobami:
– Wójtem Gminy Kąty w 1905 roku był Józef Siewniak.
– Wójtem Gminy Kąty w 1907 roku był Jan Boroń.
– Wójtem Gminy Kąty w 1914 roku był Karol Syska.
O ważnej roli wójta w tamtych latach niech świadczy wpis Józefa Siewniaka, ówczesnego wójta, datowany na 18 marzec 1905 roku:
„Ze strony zwierzchności gminy Kąty poświadcza się niniejszym, iż
Maryanna Chodorowska prowadzenia moralnego, jest matką 2-ga
dzieci, a wdową po śp. Franciszku Chodorowskim i jako taka zasługuje na zaufanie”.
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Zapusty
Na Kątach do lat 70. XX wieku kultywowano zapusty. Był to
zwyczaj ludowy, który polegał na tym, że biedniejsi ludzie odwiedzali
w przebraniach swoich bogatszych sąsiadów oczekując od nich poczęstunku lub drobnych datków. Zapusty obejmowały kilka ostatnich
dni karnawału i trwały od Tłustego Czwartku aż do północy we wtorek poprzedzający Środę Popielcową. Zapusty obchodzono hucznie,
mieszkańcy wspólnie jedli, pili i tańczyli. Raczono się słodkościami,
między innymi pączkami i chrustem. Pamiętają ten zwyczaj najstarsi
mieszkańcy Kątów, którym opowieść o tej tradycji przekazali rodzice.
Wspomina Ewa Wabik z domu Kawa
Z dzieciństwa pamiętam zwyczaj przebierania się i odwiedzania domów w ostatnich dniach karnawału. Moja mama, Stanisława
Kawa wraz z bratową Marią Siewniak, które są na zdjęciach, też brały
udział w takich przebierankach. Mieszkańcy chętnie przyjmowali nas
i częstowali smacznym, domowym ciastem. Nie tylko przebierano się
w różne postacie takie jak: cyganka, kominiarz, chłop, czy stara baba,
ale także śpiewano przyśpiewki typu: "Jak Popielec to Popielec dajcie
pączka na widelec, jak nie pączka to 5 groszy, żeby było na papierosy,
albo feniga niech się cieszy stara figa".
Ja, mając 10 lat, też poszłam w ślady mamy i zostałam małym
przebierańcem. Na twarzy miałam założoną maskę dorosłej osoby.
Wyglądało to bardzo zabawnie. Ludzie, których odwiedzałam, nie
orientowali się, czy to dorosła osoba niskiego wzrostu, czy może to
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jest dziecko, ale gdy odmawiałam wiadomego poczęstunku, przeznaczonego wyłącznie dla dorosłych, wszystko się wyjaśniało. Wyglądało to bardzo zabawnie. W czasie zapustów ludzie się bawili zapominając o kłopotach dnia codziennego. Bardzo miło wspominam zapusty
i odwiedziny u sąsiadów oraz dobre, świąteczne jedzenie. Teraz na
odwiedziny trzeba się umawiać i nikomu się nie chce przebierać.

Zapusty na Kątach - druga połowa XX wieku.
Dom przy ulicy Spacerowej, dziś już nieistniejący.
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Dziady Wielkanocne wspomina Stanisław Kosowski
Jedną z tradycji lokalnych, jakie jeszcze istnieją po dzień dzisiejszy na Kątach, są Dziady Wielkanocne. Trudno ustalić, jak długo
ten zwyczaj istnieje, pamiętają go jednak najstarsi mieszkańcy. Dziady były pięknie ubrane. Goniły tylko kawalerów i panny, a nie dzieci, tak jak miało to miejsce potem, w latach 70. i 80. XX wieku oraz
w czasach współczesnych. Po wojnie młodzi mężczyźni przygotowywali sobie sami wszystkie ubrania i robili to dużo wcześniej. Tydzień
przed świętami uczyli się na łąkach strzelać z batów. Oczywiście, robili to mężczyźni - dziady, bo dziady - babki zamiast batów wyposażeni
byli w sztachety.

Najstarsze, przedwojenne zdjęcie dziadów wielkanocnych na Kątach.
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Dziad ubrany był w kożuch, kapelusz ze wstążkami i maskę,
która, wraz z naszywkami na rękawach i na spodniach, wykonana
została z króliczych skórek. W pasie dziad przepasany był sznurem
korali z krzyżykiem. Na końcu bata przymocowane miał włosie pochodzące z grzywy konia, które ułatwiało strzelanie z bata i powodowało, że odgłos strzelania był głośniejszy. Dziad - babka nosił maskę,
sukienkę i rajstopy.

Lata 70. XX wieku. Dziad wielkanocny na ulicy Śląskiej.
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Zbiórka dziadów odbywała się o północy z niedzieli na poniedziałek. Dziady udawały się na zabawę na Kątach, a gonienie kawalerów rozpoczynało się około 5.00 rano w Wielkanocny Poniedziałek. Gonitwy trwały do godz. 11.00. Potem dziady zaczynały chodzić
po domach, zwłaszcza tam, gdzie mieszkały panny, które za zgodą
rodziców, były wyciągane na podwórko i oblewane wodą, ponieważ
istniała również tradycja śmigusa-dyngusa. W każdym domu dziady
były przyjmowane z radością i poczęstunkiem. Cała zabawa trwała
do godz. 13.00. Często z dziadami robiono zdjęcia. Ciekawostką był
fakt, że przebrani za dziadów kawalerowie, robili wcześniej zakłady
z kawalerami, którzy planowali, że będą przed nimi uciekać o to, czy
zostaną złapani. Po takich zakładach gonitwa często nie kończyła się
w granicach Osiedla Kąty, ale sięgała nawet do granic Balina.

****

Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, kiedy ja brałem czynny
udział będąc sam przebrany za dziada, tradycja zasadniczo niewiele
się różniła od Dziadów: z lat 30. 40. i 50. XX wieku. Na wzór naszych
poprzedników, spotykaliśmy się około północy w Niedzielę Wielkanocną, a gonitwa trwała do godziny 11.00 lub 12.00 w Wielkanocny
Poniedziałek. Przebrani młodzi mężczyźni byli bajecznie kolorowi.
Istniały dwie wersje ubiorów dziadów. Pierwsza to dziad-mężczyzna,
który nosił na głowie kapelusz ozdobiony kolorowymi wstążkami
z bibuły i maskę, zasłaniającą całą twarz z otworami pozostawionymi na usta i oczy. Maska była obszyta tkaniną, aby uchronić twarz
przed bezpośrednim kontaktem z maską. Na strój składał się również
serdak, najlepiej barani. Na ramionach mieliśmy naszyte wstążki z bibuły, na wzór kotylionów. Jeżeli serdak był w formie bezrękawnika,
dziad - mężczyzna musiał mieć założone skórki z królika na przedramionach. Do skórek w każdym narożniku były doszyte tasiemki, aby skórki można było przywiązać na przykład na sweter. W taki
sam sposób skórki przywiązywaliśmy na spodnie. Zamiast tasiemek
mogły być gumki. Ważnym dodatkiem dziada - mężczyzny był bat,
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który składał się z części drewnianej o długości 50-70 centymetrów
i o grubości wynoszącej 3 cm. Z jednej strony przymocowany był
cienki pasek ze skóry w formie oczka, które umożliwiało włożenie
ręki. Wszystko to robiono dla wygody, aby nie trzymać zaciśniętej
dłoni. Z drugiej strony część drewnianą bata zakończono otworem,
przez który wkładało się lnianą linę o grubości około 2 cm. Robiło się
tzw. oczko i ściskało koniec przełożonej liny z jej dalszą częścią. Pozostała część liny miała długość około 3 m. Tak wyglądał bat dziada
- mężczyzny. Zaś dziad - kobieta, który nosił nazwę, babka, miał na
głowie założoną pończochę, w której znajdowały się otwory na oczy
i usta. Kobieta obowiązkowo, oprócz pończochy na głowie, musiała
mieć założoną chustkę oraz w wyraźny sposób mocno wymalowane
pomadką usta. Zamiast spodni nosiła spódnicę. Ważnym dodatkiem
był także gumowy wąż o długości 40-50 cm. Dziady na Kątach miały na celu sprawdzanie wśród dzieci i młodzieży stopnia znajomości
pacierza, w związku z czym tradycja ta była związana z chrześcijaństwem.

Dziady wielkanocne przy kapliczce na Kątach. Lata 70. XX wieku.
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Przebieg Dziadów
W tej tradycji mogli uczestniczyć mężczyźni, którzy skończyli
18 lat. Grupa młodzieży musiała być zorganizowana. Osoby starsze,
posiadający doświadczenie z wcześniejszych lat, zostawali organizatorami i to oni decydowali, która z nowych osób mogła być dziadem.
Takie decyzje zapadały na około dwa miesiące przed Świętami Wielkanocnymi i to wtedy zaczynał się okres kompletowania strojów. Zazwyczaj były one przekazywane między sobą, a mianowicie ten, kto
rezygnował z uczestnictwa w tradycji np. ze względu na wiek, przekazywał strój osobie młodszej. Największy problem był ze wstążkami
z bibuły, ponieważ co roku trzeba było je uzupełniać.
Około godziny 23.00 spotykaliśmy się u jednego z organizatorów, najczęściej w przystosowanym do takiego spotkania garażu.
Tam odbywał się poczęstunek zakupiony ze składek uczestników, po
którym opracowywano strategię całej imprezy i zakładano przyniesione stroje. Wtedy już widzieliśmy, jaki kto ma strój. Ze względów
bezpieczeństwa nikt z innych osób, spoza naszego grona, nie mógł
przebierać się za dziada, gdyż w dniu imprezy mogło dojść do niekontrolowanych wydarzeń, których skutki obciążałyby organizatorów.
Istniała taka umowa, że jeżeli ktoś zauważył dziada nie z naszej grupy,
miał poinformować organizatorów. W takiej sytuacji kilku dziadów
podchodziło do tego nie z naszej grupy nakazując mu rozebranie się
ze stroju. W razie jego odmowy, używano siły.
Po północy w Wielkanocny Poniedziałek dziady wychodziły
na tzw. obchód po osiedlu, podczas którego hałasowały krzycząc: —
orrro, orrro, orrro. Takiego okrzyku używali nasi poprzednicy, używaliśmy my i obecni przebierańcy. Do tradycji należało też robienie
mieszkańcom różnych psikusów. Na przykład ściągaliśmy z zawiasów
bramki wejściowe i podmienialiśmy je na bramki z innych posesji.
Gospodarze musieli potem szukać swoich bramek i dopasowywać je.
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Dziady wielkanocne, lata 70 XX wieku. Czwarty od lewej Roman Madejski.

Lokalna tradycja dziadów wielkanocnych na Kątach.
Ulica Śląska, lata 70 XX wieku.
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Początek lat 70. XX wieku. Dziady wielkanocne, w tle budynek przedszkola.

Gospodarze o psikusy nie mieli do nas pretensji, traktując takie zachowanie jako zabawę. Zaznaczaliśmy w ten sposób, że pozostajemy wierni tradycji.
Dzieci i młodzież, która planowała ucieczkę przed dziadami,
również się organizowała. Znając godzinę i miejsce naszego spotkania podchodzili do naszej siedziby i prowokowali nas do wyjścia i gonitwy. Pogoń za nimi rozpoczynaliśmy już podczas pierwszego obchodu. Wtedy orientowaliśmy się w ilości uciekającej w danym roku
młodzieży, wielkości grup oraz nazwach ulic, gdzie było ich najwięcej. Po pierwszym obchodzie dziady wracały na miejsce spotkania.
Dzielono się swoimi spostrzeżeniami, a następnie około godziny 4.00
nad ranem ponownie wychodziliśmy na ulice osiedla i goniliśmy już
do godziny 11.00 lub 12.00 w Wielkanocny Poniedziałek, kiedy to
kończyła się ostatnia przedpołudniowa Msza Święta. Według wcześniej ustalonego planu, dziady dzieliły się na kilka grup, z których
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każda miała przyporządkowaną odpowiednią ulicę. W grupie obowiązkowo znajdował się dziad - babka. Miało to ogromne znaczenie,
gdyż podczas pogoni za młodzieżą babka, ze względu na lżejszy strój,
mogła szybciej biegać niż dziad - mężczyzna, który ubrany był w serdak barani, a biegnąc jedną ręką podtrzymywał kapelusz chroniąc go
przed upadkiem z głowy, a w drugiej ręce trzymał bat. Jeżeli dziady
złapały jakieś dziecko lub młodzieńca, osoba ta musiała odmówić pacierz i dopiero wtedy została wypuszczona. W przypadku odmowy
odmówienia pacierza lub barku jego znajomości straszono batem
i zobowiązano złapanego do nauczenia się go na pamięć. Każda złapana osoba uczestniczyła dalej w zabawie.
W godzinach porannych dużo małych dzieci z rodzicami wychodziło na ulice osiedla, aby zobaczyć to widowisko. Niektóre dzieci
bardzo się bały i wtedy dziad podnosił maskę, aby dziecko mogło zobaczyć jego twarz, często znanej a nawet bliskiej osoby. Dziad dawał
się pogłaskać po masce i pozwalał, aby dziecko urwało sobie kilka
wstążek z bibuły przypiętej do kapelusza. Właśnie dlatego uzupełniano co roku te wstążki. W wielkanocny poniedziałek istnieje również
tradycja śmigusa-dyngusa, więc pozwalano dziecku oblać dziada delikatnie wodą. Dziady także oblewały wodą, przeważnie dziewczyny.
Wtedy też dochodziło do spotkań osób, które kiedyś były dziadami
z tymi goniącymi w danym roku. Dawni przebierańcy zapraszali
obecnych do swych domów na poczęstunek, w czasie którego z nostalgią wspominano minione lata. Istniała umowa, aby nie odmawiać
takich odwiedzin. W trakcie całej zabawy robiono pamiątkowe zdjęcia z dziećmi, a po zakończonych harcach i powrocie przebierańców
do swych domów, dzieci z osiedla chodziły po ulicach i zbierały pozostawione, pourywane wstążki z bibuły, co stanowiło dla nich ogromną frajdę. Obecnie tradycja ta zanika. Uczestnicy pierwszej, porannej mszy mogą zobaczyć tylko najwytrwalszych przebierańców, gdyż
większość dziadów zmęczona wraca do domu już o świcie.
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Tradycje lokalne na Kątach

Dziady wielkanocne, lata 80. XX wieku na ulicy Śląskiej,
przy budynku, w którym kiedyś była masarnia Dulowskich
i polowy szpital żołnierzy niemieckich.

Herody
Tradycja ludowego przedstawienia Herodów odgrywanego
przez kolędników w okresie Bożego Narodzenia przetrwała na Kątach do lat 60. XX wieku. Grupa ludzi odgrywała wówczas biblijną
opowieść o przyjściu na świat Jezusa. Jej charakterystycznymi postaciami byli: król Herod, Żyd, Śmierć, Diabeł, Anioł, Pasterze, Żołnierz
oraz Policjant. Młodzież z Kątów w wieku około 20 lat sama szyła
sobie stroje. Chodząc po domach składano życzenia, płatano figle,
a całemu widowisku towarzyszyła atmosfera ogólnej wesołości. Obchód kolędniczy był wyczekiwanym wydarzeniem, na które czekały
całe rodziny, a pominięcie domu przez Herodów uważane było za zły
znak.
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Mieszkańcy Kątów, ich wspomnienia
i przeżycia
Wspomina Władysława Madejska z domu Boroń
Z dziada pradziada związana jestem z Kątami. Było nas pięcioro rodzeństwa. Moje dzieciństwo było ciężkie, ale wesołe. W czasie
wakacji nie wyjeżdżaliśmy na wczasy z rodzicami. Te lata spędzałam
w rodzinnym domu z bratem i siostrami. Mieszkańcy Kątów pracowali najczęściej w polu, a niektórzy zatrudnieni byli w częściowo zalanej Kopalni Rudy Cynku i Ołowiu „Matylda”, w Fabryce Lokomotyw
„Fablok” oraz w Zakładach Ceramicznych „Stella”. Ich życie toczyło się wokół trzech zamożnych mieszkańców Osiedla Kąty.
Jednym z nich był zarządca kopalni Matylda pan Osadnik,
z pochodzenia prawdopodobnie Niemiec, bardzo dobrze mówiący
po polsku. Wraz z żoną i synem Zygfrydem mieszkał w bloku przy
ulicy Śląskiej, który istnieje do dzisiaj, a wówczas należał do kopalni i zamieszkiwany był przez urzędników w niej pracujących. Drugą
osobą był główny leśniczy, pan Ślęczek, właściciel leśniczówki przy
ulicy Leśnej, która stoi do dzisiaj. Będąc człowiekiem zamożnym zatrudniał ludzi na swoich polach, a formą zapłaty za pracę była możliwość przywiezienia z lasu drzewa na opał. Natomiast trzeci, pan
Wojucki, który był myśliwym, mieszkał przy ulicy Śląskiej w domu
prywatnym. Jak już wspomniałam życie mieszkańców Osiedla Kąty
koncentrowało się wokół tych trzech osób. Tak też było w przypadku
mojej rodziny. Mama pracowała w polu u leśniczego, a tato, były ułan
w armii austriackiej, był górnikiem zatrudnionym w kopalni „Matyl-
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da”. Ze względu na trudności techniczne związane z odprowadzaniem
wody oraz małą rentownością zakładu spowodowaną niską ceną ołowiu, dół kopalni zamknięto w 1930 roku. Część górników pracowała
jeszcze drążąc małe szybiki na terenie Kątów, w których wybierano
rudę, dopóki nie groziło to zawaleniem. Tato natomiast został woźnicą zarządcy kopalni, od którego otrzymał dwa konie, bryczkę i beczkowóz. Do jego obowiązków należało również zaopatrywanie w wodę
urzędników mieszkających w przykopalnianych blokach, gdyż nie
były one wyposażone w bieżącą wodę. Tato napełniał beczkowóz
w jedynej dostępnej dla ogółu mieszkańców studni, znajdującej się
do dnia dzisiejszego przy ulicy Studziennej na Kątach. Stąd prawdopodobnie pochodzi nazwa tej ulicy. Studnia ta istniała już kiedy się
urodziłam i odkąd pamiętam korzystali z niej mieszkańcy osiedla.

Rodzina Boroniów ok. 1939 rok.
Siedzą od lewej: matka Agnieszka Boroń z domu Siewniak, córka Eugenia,
ojciec Jacenty Boroń. Córki stoją od lewej: Stefania, Maria i Władysława.

Panowie Osadnik, Wojucki i Ślęczek przyjaźnili się ze sobą.
Często urządzali wspólne polowania, na które zawoził ich mój tato.
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Ponieważ zabierał mnie nieraz ze sobą, miałam okazję obserwować
ich zwyczaje. Większość mieszkańców w wolnych chwilach spotykała się na zabawach organizowanych w wybranych domach, gdzie
do tańca przygrywał zespół rodziny Chłopków, składający się z czterech osób, które grały na bębnie, harmonii, skrzypcach i trąbce. Inną
formą wspólnych spotkań było skubanie pierza. W takich chwilach
kobiety przekazywały sobie przepisy kulinarne i opowiadały historie
z czasów dawniejszych i współczesnych.
Osiedle Kąty należało do parafii św. Mikołaja w Chrzanowie. W niedzielę i święta mieszkańcy pieszo udawali się na mszę do
Chrzanowa. Natomiast w kapliczce pod wezwaniem św. Floriana przy
ul. Śląskiej, którą wybudowano w 1896 roku, odbywały się majówki. Co roku spod kapliczki wyruszała procesja Bożego Ciała, która
na placu przy kościele pod wezwaniem św. Mikołaja, rozpoczynała
wspólną procesję ulicami Chrzanowa.
W wieku 7 lat zaczęłam uczęszczać do szkoły. Część dzieci
z Kątów chodziła wtedy do Szkoły Powszechnej nr 2, która znajdowała się przy ulicy Dworskiej /obecnie Janiny Woynarowskiej/, inne natomiast do Szkoły Powszechnej nr 3 przy Alei Henryka. Mnie rodzice
zapisali do „Trójki”, która była podzielona na dwie części: męską i żeńską. Uczyłam się razem z dziećmi chrzanowskich Żydów, którzy stanowili w tym czasie około 60% mieszkańców miasta. Wszystkie lekcje
odbywały się wspólnie, oprócz religii, kiedy to Żydówki opuszczały
klasę. Muszę stwierdzić, że moje koleżanki Żydówki były dla mnie
bardzo dobre i pomimo różnic kulturowych, obyczajowych i religijnych żyłyśmy w zgodzie. Szczególnie miło wspominam Sarę, której
rodzice byli właścicielami piekarni. Częstowała mnie ona słodyczami,
a smaku chałwy, która była moim przysmakiem, nie zapomnę do dzisiaj. Chciałam podkreślić, że chociaż Sara była o wiele bogatsza ode
mnie, nigdy nie dała mi tego odczuć. Nauka w szkole trwała siedem
lat. Moja edukacja skończyła się jednak na klasie piątej, gdyż w wie-
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ku dwunastu lat, musiałam już pracować na roli, aby pomóc w ten
sposób rodzicom. Moimi ulubionymi nauczycielkami były panie Piotrowska, Sobońka i Koncówna. Pamiętam, że w szkole obowiązywały
mundurki. Strój galowy składał się z granatowej spódniczki i białej
bluzki ozdobionej marynarskim kołnierzem. Zakładałyśmy go w niedzielę, kiedy spotykałyśmy się w szkole, a następnie parami, pod opieką nauczycielki, szłyśmy Aleją do kościoła św. Mikołaja. Na co dzień
natomiast zakładałyśmy granatowe fartuszki.
Kiedy miałam czternaście lat wybuchła II wojna światowa. Po
domach rozeszła się informacja o wielkim okrucieństwie Niemców.
Większość mieszkańców Kątów, wraz z całym dobytkiem, udała się
w stronę Ojcowa do miejscowości Skała. Tam pozostaliśmy dwa tygodnie w oczekiwaniu na przejście frontu. Po tym czasie wróciliśmy do
domów. Chrzanów był już zajęty przez Niemców. Mimo to, staraliśmy
się prowadzić dotychczasowe życie. Niemcy interesowali się wszystkimi ludźmi, a tych, którzy czymś handlowali lub działali w organizacjach politycznych więzili, mordowali lub wywozili do obozów koncentracyjnych. Nadszedł rok 1940, który okazał się dla mnie jednym
z najgorszych. Miałam wtedy piętnaście lat. W marcu dowiedziałam
się, że Niemcy chodzą po domach i zabierają dzieci z mojego rocznika. Myślałam, że to nieprawda, a jednak przyszli i po mnie. Schowałam się na strychu, ale to nic nie dało, gdyż znaleźli mnie. Zdążyłam
pożegnać się tylko z mamą i tak jak stałam, nie zabierając nic ze sobą,
poszłam z nimi. Idąc ulicą Śląską pod eskortą dwóch uzbrojonych
Niemców, czułam się jak przestępca. Doszliśmy do budynku przy
ulicy Oświęcimskiej, gdzie obecnie mieści się siedziba Nadleśnictwa
w Chrzanowie. Tam była już zgromadzona młodzież z całej okolicy.
Ustawiono nas parami i, pod eskortą żołnierzy z psami, zaprowadzono na stację kolejową. Tam wsadzono nas do wagonów bydlęcych
i poinformowano, że jedziemy na roboty do Niemiec. Bardzo się bałam. Byłam pewna, że nie zobaczę już nigdy moich najbliższych ani
rodzinnych stron. Wraz z zamknięciem drzwi wagonu skończyło się
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moje dzieciństwo. Zostałam wywieziona do Niemiec na przymusowe
roboty, gdzie ciężko pracowałam w polu u bauerów, pomagałam im
w pracach domowych i opiekowałam się dziećmi. Przeżyłam i po pięciu latach wróciłam do rodzinnego domu. Już jako osoba dorosła.

Siedzi na krześle Stanisław Boroń, brat Władysławy.
Fotografia zrobiona ok. 1939 roku przed wybuchem II wojny światowej.
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****

Od czasów II wojny światowej Chrzanów zmienił się nie do
poznania. Chociaż powstało wiele nowych budynków, sklepów i ulic
każda część tej ziemi ma swoją historię. Przy ulicy Oświęcimskiej stoi
piękny budynek Nadleśnictwa Chrzanów. Niestety miejsce to garstce
mieszkańców, którzy przeżyli tę wojnę, będzie kojarzyło się z osobistymi tragediami. W 1940 roku był to zwykły, pusty plac, na którym
niektórzy ówcześni mieszkańcy, być może po raz ostatni, widzieli nasze miasto i swoje rodziny. Trudno mi jest opisać dzisiaj, co mogli
wtedy przeżywać ci, którzy byli wyciągani z domów przez okupanta
w 1940 roku, gromadzeni na tym placu i pod eskortą prowadzeni na
stację kolejową, a tam wsadzani do wagonów. Jedni jechali do Niemiec, inni do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Wspomina Władysława Palka z domu Graboś
Mój ojciec pracował w Stelli jako formierz. Pewnego dnia wybuchł tam strajk. Ojciec nie należał do żadnej partii, ale podczas strajku pozostał lojalny w stosunku do robotników, za co został zwolniony. Aby utrzymać naszą rodzinę musiał szukać dorywczych prac, jak
większość osób z Kątów czy Chrzanowa. Mieszkańcy porządkowali
między innymi cmentarz przy starym kościele /Św. Mikołaja/ i pracowali przy regulacji rzeki Chechło.
Jeszcze przed wojną, przy stacji kolejowej Kąty, istniała szmaciarnia żydowska, na potrzeby której Żydzi skupowali zużyte ubrania.
Mieszkańcy Kątów i Chrzanowa pracowali u nich segregując szmaty
wełniane i bawełniane. W chwili wybuchu wojny ojciec był bezrobotny. Jak większość mieszkańców uciekał przed okupantem. Wraz z rodziną udał się w swoje rodzinne strony do Poręby. Gdy i tam dotarła
okupacja, podjął decyzję o powrocie na Kąty.
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Regulacja koryta rzeki Chechło w Chrzanowie - lata 30. XX wieku.

Dokument Józefa Grabosia, ojca Władysławy.
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W Chrzanowie nastały rządy Niemców. Ojciec zgłosił się do
nich w celu podjęcia jakiejś pracy. Wysłano go do Gliwic. Posiadam
dokumenty z tamtych lat, które to potwierdzają. Na ich podstawie
mama mogła dostawać kartki żywnościowe, a dzieci korzystać z opieki lekarza. Podczas kampanii wrześniowej tato nie mógł zostać zmobilizowany. Był w wojsku, ale problemy zdrowotne z nogami, nie pozwalały mu walczyć. Sytuacja bytowa mojej rodziny stawała się coraz
trudniejsza. Porcje żywnościowe na kartkach były małe i nie wystarczały na codzienne potrzeby. Wszystko, co tata przywiózł z Niemiec,
trzeba było zamieniać na żywność. Taka sytuacja panowała nie tylko
w naszej rodzinie, lecz w większości rodzin na Kątach. Niedaleko były
lasy i dzięki temu owoce leśne mogły, chociaż w minimalny sposób,
uchronić rodziny od głodu. Oficjalnie do lasów nie wolno było chodzić i nic z nich wynosić. Leśniczym na Kątach był wówczas pan Ślęczek. Trudno mi ocenić jego życiorys, ale z opowiadań mieszkańców
wiem, że bardzo im pomagał. Znał zakaz zabraniający mieszkańcom
wchodzenie do lasu, mimo to pozwalał im na to. Stawiał jednak warunki: ten kto uzbierał np. 2 litry jagód, musiał oddać 1 litr, a drugi
zabierał do domu. Leśniczy znał prawie wszystkie rodziny na Kątach
i wiedział o panującej biedzie. Dawał specjalne kartki pozwalające na
zbieranie chrustu czy szyszek. Pan Ślęczek był Ślązakiem, znającym
dobrze język polski. Oprócz tego, że ratował mieszkańców Kątów
przed zdziesiątkowaniem, uratował również osoby starsze i kalekie
przed wywozem do obozu w Oświęcimiu. Ostrzegał ich przed rewizjami. Osoby te ukrywały się na tak zwanych Piaskach w okolicy dzisiejszych działek rekreacyjnych przy ulicy Ligęzów.
Po wyzwoleniu Chrzanowa, w okolicach „Fabloku”, znajdowały się koszary wojskowe, w których stacjonowało polskie wojsko. Młodzież z Kątów, w tym mój brat, często tam przebywali. Zaprzyjaźnili
się z żołnierzem, który był kucharzem. Pomagali mu na przykład w
obieraniu ziemniaków, a w zamian dostawali trochę kartofli do domu.
Mogli również sobie pojeść na miejscu, czasem nawet dostawali jesz-
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cze konserwę. Młodzież rąbała również drzewo i pomagała w innych
pracach. Wspomniany kucharz w szczególności polubił mojego brata,
Józefa Grabosia, któremu dał na pamiątkę swoje zdjęcie. Nie podpisał
go imieniem i nazwiskiem, napisał natomiast: kucharz. Posiadam to
zdjęcie do dzisiaj, ale chyba już nigdy nie poznam imienia i nazwiska
owego kucharza.

Kucharz o nieznanym imieniu i nazwisku.
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Wspomina Irena Niemczyk z domu Chrząszcz
W czasie okupacji byłam małą dziewczynką i z rodziną mieszkaliśmy u babci przy ulicy Leśnej. Zajmowaliśmy kuchnię, a babcia
z resztą rodziny dużą izbę. Trzy miesiące przed wyzwoleniem Chrzanowa przyszli Niemcy i kazali nam się wyprowadzić zostawiając kuchnię dla nich. Było ich sześciu. Zamieszkaliśmy u sąsiadów, też na ulicy
Leśnej. Żołnierze niemieccy mieli swoją stołówkę, która znajdowała
się przy ulicy Studziennej. Byli dobrzy, nie robili nam krzywdy. Inni
Niemcy mieszkali w różnych domach na Kątach na przykład przy
ulicy Polnej. Stołówka znajdowała się w stodole. Jedli tam wszyscy
żołnierze niemieccy, którzy okupowali Kąty. Niemcy z naszego domu
pozwolili mi, małej dziewczynce, zabierać bańkę, brali mnie za rękę
i chodziłam z nimi po zupę.
Zbliżało się wyzwolenie Chrzanowa. Widziałam strach wśród
Niemców mieszkających u nas. Przyszedł moment ucieczki. Przez
Kąty biegł tor kolejowy, który prowadził w stronę Jaworzna i dalej
na Śląsk. Co kilkaset metrów pod torami był mostek - przepust, który miał na celu odprowadzanie wód gruntowych z pobliskich łąk.
Ten tor w latach 80. XX wieku został zlikwidowany i obecnie na jego
miejscu, między ulicami Polną i Ligęzów, powstała ścieżka rowerowa.
Jeden z takich mostków znajdował się w miejscu, gdzie obecnie początek bierze ścieżka rowerowa przy ulicy Polnej. Wszyscy Niemcy
z naszego domu i z domów sąsiednich zdążyli uciec w okolice obecnej
ścieżki rowerowej. Tam się rozproszyli, biegnąc w różnych kierunkach, w stronę lasu i Byczyny. Żołnierze rosyjscy, znajdując się już
na ulicach Leśnej i Polnej, zaczęli strzelać do uciekających Niemców,
z których czterech schowało się właśnie pod tym mostkiem. Tam dosięgły ich kule Rosjan i tam zginęli. Co się stało z ich ciałami i czy byli
to ci żołnierze, którzy mieszkali u nas, tego nie wiem. Po skończonej
strzelaninie, żołnierze rosyjscy porozkładali karabiny maszynowe na
początku ulicy Leśnej i Polnej obawiając się kontrataku, do którego
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jednak nie doszło. Ruscy, ubrani w białe uniformy, byli złośliwi i bardzo głodni. Pamiętam, że babcia upiekła chleb, a oni zabrali wszystko,
nawet cały dzban kawy.
Pamiętam naloty podczas okupacji Chrzanowa. Musieliśmy
wtedy uciekać do piwnic tych domów, których piwnice były murowane. Na ulicach porozwieszano tabliczki ze strzałkami wskazującymi
kierunek ewakuacji podczas nalotów. Kiedy została zbombardowana
rafineria w Trzebini, z hałdy można było oglądać jak płonie. W styczniu nastąpiło wyzwolenie Chrzanowa, przed którym ogłoszono
alarm. Schowaliśmy się w piwnicy pod ganeczkiem u pani Pilchowej.
W oczekiwaniu na dalszy bieg wydarzeń, usłyszeliśmy głosy, wzywające do opuszczenia piwnic. Ogłoszono koniec wojny.
Wspomina Stanisław Kosowski
Mój ojciec był plutonowym. Trwała mobilizacja. Wszyscy, rezerwiści zostali powołani do wojska, w tym również mój ojciec. Pamiętam, jak pod nasz dom podjechał samochód, w którym siedział ojciec. Wysiadł z samochodu, przyszedł do domu, pożegnał się z nami,
z powrotem wsiadł do samochodu i wspólnie z innymi rezerwistami
odjechał., Wtedy nie wiedziałem gdzie pojechał. Zanim jednak samochód ruszył, kilku rezerwistów, mieszkańców Kątów, zdezerterowało
i uciekło ukrywając się między innymi w okolicach Wójtowej Góry.
Samochód z moim ojcem nie dojechał do polskich jednostek. W Dulowej został zatrzymany przez Niemców. Ojca wywieziono do niewoli
na granicę francusko-niemiecką. Niemcy szybko dowiedzieli się o rezerwistach, którzy uciekli z samochodu i zaczęli ich szukać. Nastąpiła
obława, ale nikogo nie złapano. Rezerwiści uciekali w kierunku tzw.
Skały. Niemcy ścigali ich wozem pancernym po gliniastym terenie
pełnym dziur. W pewnym momencie wóz pancerny utknął, co uratowało uciekinierów. Żołnierze niemieccy ściągnęli okoliczną ludność,
która ten wóz musiała wyciągać własnymi rękami.
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Wójtowa Góra, widok z ulicy Chełmońskiego,
fotografia wykonana ok. 1960 roku.

Sytuacja na Kątach stawała się niebezpieczna. Różnie plotkowano o Niemcach. Mężczyźni obawiali się o swoje życie i uciekali
z Kątów. Wśród nich znalazł się mój wujek. Pewnego dnia stałem przy
bramce. Wujek wsiadł na rower z postanowieniem ucieczki. Zabrał
mnie ze sobą, mimo sprzeciwu mamy. Tak, jak wcześniej mój ojciec,
dojechaliśmy tylko do Dulowej. Tam nas zatrzymano, kazano wracać
i podporządkować się rozkazom. Gdyby coś nie zostało wykonane po
ich myśli, na przykład gdyby ktoś nie zasłonił okien, groziło to wywiezieniem do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. U nas w domu
był schron. W piwnicy leżała słoma. W chwili ogłoszenia alarmu
przeciwlotniczego, mieszkający w pobliżu sąsiedzi przychodzili do
piwnic. Wszyscy razem spaliśmy na słomie. Nasz dom rodzinny znajdował się i znajduje nadal przy ulicy Śląskiej, która podczas okupacji była główną drogą na Śląsk. Widziałem jak transporty niemieckie
jeździły tą ulicą. Wzdłuż niej żołnierze niemieccy porozciągali kable
telefoniczne. Na Kątach, gdzie obecnie znajduje się sklep z meblami
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kuchennymi przy ulicy Śląskiej, stała masarnia Dulowskich, w której
Niemcy zrobili szpital polowy. Byłem tam raz zobaczyć. Widziałem
jak ranni Niemcy leżą na betonowej podłodze, niektórzy z nich byli
opatrywani. Pamiętam chłód panujący w środku.

Budynek, w którym była kiedyś masarnia Dulowskich
i polowy szpital żołnierzy niemieckich. Ulica Śląska na Kątach.

Toczyły się walki. Końcem 1944 roku zbliżało się wyzwolenie.
Niemcy przyszli do nas z wiadomością, że w naszym domu będą mieli
sztab i radiostację. Zajęli pokój, a nam kazano przenieść się do kuchni. Dowódcą był major Sznajder. Mieliśmy dobrze, bo mogliśmy jeść
to samo, co on, gdyż kazał przynosić porcje również dla nas. Kuchnia
polowa znajdowała się na rogu ulicy Studziennej i Śląskiej. Zdarzały się sytuacje, że gdy major wracał do domu nocą, zachowywał się
bardzo cicho, aby nas nie obudzić. Opowiadał nam także o swojej
rodzinie, pokazywał zdjęcia. Podczas pobytu majora u nas, żołnierze
niemieccy przywieźli ciała zabitych swoich żołnierzy, którzy zginę35
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li w czasie walk na terenie ziemi chrzanowskiej. Ciała zabitych poukładali wzdłuż ulicy Śląskiej na chodniku, w okolicach dzisiejszego
Przedszkola Samorządowego Nr 1. Leżało tam około 40 ciał. Widok
był straszny. Niemcy ściągnęli wówczas prawie 20 mężczyzn z okolicznych domów, którzy szybko wykopali dół wzdłuż ulicy Śląskiej,
przenieśli do niego ciała i zakopali je. Po pewnym czasie Niemcy
przyjechali, wykopali zwłoki i zawieźli w nieznane mi miejsce. Czy
zabrali wszystkie, trudno mi powiedzieć. W latach 80. XX wieku,
podczas kanalizacji Kątów, przy kopaniu rowu, wyjęto buty jednego
z żołnierzy niemieckich.

Ulica Śląska, miejsce chwilowego pochówku żołnierzy niemieckich
pod koniec 1944 roku. Fotografia zrobiona w 2018 roku.

Musieliśmy jakoś żyć podczas okupacji. Wypasaliśmy krowy,
a na wypas, między innymi, chodziliśmy pod Wójtową Górę, gdzie rosła dorodna trawa. Stały tam armaty przeciwlotnicze typu Flak. Pew-
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nego dnia, kiedy tam byliśmy, usłyszeliśmy odgłos nadlatujących samolotów. Nie uciekaliśmy. Później dowiedzieliśmy się, że te samoloty
leciały nad nami w stronę rafinerii w Trzebini, aby ją zbombardować.
Leciały trzy myśliwce, a bombowce z tyłu. Myśliwce wyznaczyły krąg,
w które miejsce bombowce mają zrzucać bomby. Niemcy strzelali z
dział do amerykańskich samolotów właśnie z Wójtowej Góry, jednak pociski nie dały rady ich dosięgnąć, widzieliśmy, jak rozlatują się
w powietrzu. Nadszedł czas wyzwolenia. Rosjanie byli już w Chrzanowie. U nas w szopie przebywało dwóch Niemców., którzy z karabinów maszynowych ostrzeliwali pozycje Rosjan, znajdujących się
w okolicach ulicy Oświęcimskiej. Na Kątach nie było dużo domów,
więc Niemcy mieli dobrą widoczność. Kolejnych dwóch z nich przebywało na poddaszu sąsiedniego domu i również z karabinów maszynowych ostrzeliwało stanowiska Rosjan. Podczas wymiany ognia
musieliśmy znajdować się w schronie, którym była nasza piwnica.
Słyszeliśmy strzały. Gdy ucichły, wyszliśmy na podwórko przez okno
w piwnicy, aby zobaczyć, co się dzieje. Zobaczyliśmy pięć lejów /dziur/
po wybuchach pocisków moździerzowych. Z moździerzy, w stronę ukrywających się u nas Niemców, nadal strzelali Rosjanie. Jeden
z pocisków trafił w dom sąsiadów, ale nie wybuchł. Utknął w dachu
domu i dzięki temu budynek nie został zniszczony. Rosjanie ostrzeliwali również z karabinów maszynowych Niemców znajdujących się
w sąsiednim domu na poddaszu. Ślady po pociskach zachowały się
do dzisiaj. Widoczne są w szczycie domu, obok małego okienka. Sytuacja z wymianą ognia pojawiała się coraz częściej. W dniu, kiedy
Niemcy mieli opuścić nasz dom, trwała dość długo. Niemcy, widząc
że opór już nie ma sensu, zaczęli uciekać. Schowali się kilkadziesiąt
metrów dalej w innym domu, również przy ulicy Śląskiej. Planowali
się przebrać w cywilne ubrania. Nie zdążyli. Rosjanie ich schwytali.
Na podwórku, w miejscu ich znalezienia, była młockarnia. Na oczach
ludzi, Rosjanie chcieli Niemców żywcem włożyć w tę młockarnię,
jednak wobec ogromnego sprzeciwu mieszkańców nie uczynili tego.
Rozstrzelali ich. Major Sznajder, który mieszkał u nas, uciekł również
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przed nadejściem Rosjan. Jakże byłem zdziwiony, gdy po pewnym
czasie wrócił do mieszkania. Widocznie czegoś zapomniał. Powiedział, że to już koniec wojny i po jej zakończeniu zaprasza nas do
siebie, prawdopodobnie do Opola. Zwrócił się do nas słowami: — Jak
wy nie przyjedziecie, to ja do was przyjadę. Potem zabrał to, co zapomniał i poszedł. Nie przypuszczałem, co może się stać. Kiedy Ruscy
złapali Niemców kilkadziesiąt metrów od naszego domu, w ich ręce
wpadł również major Sznajder. Po zakończeniu akcji, jako mały, ciekawski chłopiec, pobiegłem na miejsce rozstrzelania żołnierzy, którzy
byli na naszym podwórku. Zobaczyłem ich ciała leżące wzdłuż ulicy
Śląskiej. Były ubrane tylko w bieliznę, co świadczyło o tym, że chcieli
się przebrać w odzież cywilną. Do dziś mam przed oczami widok tych
żołnierzy. Wśród zwłok leżało ciało majora Sznajdera, a wokół niego
porozrzucane zdjęcia, które nam pokazywał. Do dziś zastanawiam
się, czy gdyby wtedy po coś nie wrócił, być może by przeżył.
Nadeszli Rosjanie. W naszym domu zamieszkał oficer, prawdopodobnie też w randze majora. Baliśmy się Rosjan, ale nie wszystkich, najbardziej tych, którzy byli kryminalistami. Ruscy /Rosjanie/
gotowali dla swoich żołnierzy u mojej babki na ulicy Brzozowej.
Z rozkazu dowódcy, który także mieszkał u nas, przynosili nam jedzenie. Któregoś dnia, w południe, poszedłem do babci. Rozżalona
powiedziała, że jeden z żołnierzy zabrał jej rower. Prosiła, aby go zostawił, lecz nie posłuchał. Wróciłem do domu i opowiedziałem o tym
mamie. Nie przypuszczałem, że naszej rozmowie przysłuchuje się
oficer, który u nas mieszkał. W pewnym momencie wszedł do kuchni i zapytał o tego, który ukradł rower. Odpowiedziałem, że to jeden
z żołnierzy rosyjskich. Wziął mnie za rękę i wspólnie wyszliśmy przez
bramkę na ulicę Śląską. W naszym kierunku szedł żołnierz z rowerem. Oficer zapytał mnie, czy to ten rower i ten żołnierz. Potwierdziłem, że tak. Oficer wyciągnął pistolet i na moich oczach oddał trzy
strzały w stronę żołnierza zabijając go na miejscu. Potem podniósł
rower, oddał mi go i kazał zawieźć na miejsce.
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Wspomnieniami wrócę jeszcze do kopalni „Matylda”. Podczas okupacji kopalnia ta zarządzana była przez Niemców. Wstrzymano wydobycie. Również boisko na Kątach znajdowało się do dyspozycji Niemców, którzy oprócz murawy, wybudowali tam strzelnicę.
Podczas strzelania na strzelnicy obowiązywał zakaz wstępu na boisko.
Na szczycie hałdy powbijano chorągiewki, które informowały mieszkańców o zakazie zbliżania się do boiska. Poza godzinami strzelania,
nie obowiązywał zakaz grania w piłkę. Ta strzelnica przetrwała do
początku lat 50. XX wieku. Potem została rozebrana przez okoliczną
ludność. Na terenie murawy boiska, jak również wokół niej, rosła bujna trawa. Niemcy pozwalali nam wypasać tam bydło. Po takim wypasie murawa wyglądała tak, jak teraz po wykoszeniu kosiarką. Niemcy
postawili tylko jeden warunek: na murawie nie można było zostawiać
żadnych zwierzęcych odchodów.
Wspomina Jan Maciejczyk
Mój ojciec miał na imię Franciszek, mama Cecylia, a cztery
lata starszy brat Józef. Pamiętam, że mój ojciec przez jakiś czas pracował w Belgii w kopalni, Szarlerua /Charleroi – do 1990 roku główny ośrodek południowo-belgijskiego zagłębia węglowego/. Do szkoły
zacząłem chodzić w 1943 roku „Pod Kasztany”, na róg ulicy Podwale
i ulicy Szpitalnej. Była to szkoła jednoklasowa. Zaprowadzała mnie do
niej mama i czekała na mnie pod klasą. Po zakończeniu lekcji, jedna
grupa dzieci wychodziła, a druga wchodziła. Rodzice obawiali się zostawiać nas samych w szkole, aby w czasie powrotu do domu nic nam
się nie stało. Okazało się, że do tej samej klasy chodziło kilka osób
z Kątów. Poznaliśmy się i z czasem zaczęliśmy wracać sami do domu.
Było nam raźniej. Rodzice zawsze przestrzegali nas, abyśmy podczas
nalotów chowali się do rowów. Jako dzieci pomagaliśmy w gospodarstwie. Mieliśmy kozy, tak jak większość gospodarstw na Kątach.
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Rodzina Jana Maciejczyka: Ojciec Franciszek, mama Cecylia,
starszy brat Józef i najmłodszy Jan.

7 sierpnia 1944 roku, w południe, nad Kątami pojawiły się samoloty w kolorze srebrzystym z 8 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych. Leciały w kierunku Trzebini. Jak się później okazało, ich celem było zbombardowanie rafinerii. Niemcy zaczęli strzelać do nich
z dział, lecz pociski nie były w stanie ich dosięgnąć. Dzieci wypasały
w tym czasie bydło, a ja swoje kozy. Mój ojciec był murarzem i pracował właśnie w trzebińskiej rafinerii. Kiedy usłyszeliśmy alarm, położyliśmy się z bratem pod miedzą i czekaliśmy, co będzie. Zaczęły się
wybuchy. Odłamki tylko gwizdały. Cały czas leżeliśmy. Gdy wszystko
ucichło, wróciliśmy do domu. Mój ojciec w tym dniu również poszedł do pracy. Gdy wróciliśmy do domu, nad Kątami zobaczyliśmy
ogromne dymy, z którymi leciały mokre sadze przypominające, po
opadnięciu na ziemię, czarny deszcz. Jak co dzień, czekaliśmy na powrót ojca. Czas jego powrotu jednak już dawno minął. Obecną ulicą
Śląską jeździło mnóstwo sanitarek w kierunku Jaworzna i z powrotem. Wyszliśmy z bratem z domu i udaliśmy się w stronę pól, gdzie
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z daleka widzieliśmy szyb Aleksander i Trzebinię. Często tam przychodziliśmy i czekaliśmy na tatę, ale w tym dniu nie mogliśmy opanować lęku i łez. Chociaż byliśmy dziećmi, to widząc, co dzieje się wokół
nas, zdawaliśmy sobie sprawę, co złego mogło się stać. Z utkwionym
w stronę dymiącej rafinerii, zapłakanym wzrokiem, w pewnym momencie zobaczyliśmy postać prowadzącą rower, która zbliżała się do
nas. Wspólnie z bratem zaczęliśmy krzyczeć: — Tata! Tata! Tatuś!
Czuliśmy wtedy coś takiego, czego nie da się opisać słowami. Ojciec
wrócił, a my nie wiedzieliśmy, jak go ze szczęścia powitać. Gdy trochę
ochłonęliśmy, ojciec opowiedział o wydarzeniach w Trzebini. Mówił,
że ludzie palili się żywcem, uciekając jak płonące pochodnie. Benzyna
płynęła ulicami i rowami. Po uderzeniu bomby, widok był straszny.
Była tak wysoka temperatura, że parzyło na odległość 100 metrów.
Zbiorniki w rafinerii wybuchały jeden po drugim. Ojciec miał szczęście. Ponieważ do pracy jeździł rowerem, gdy zobaczył co się dzieje
wsiadł na niego i pedałował z całych sił, uciekając przed ogniem. Kiedy pojechał na drugi dzień do pracy, nie było już do kogo i do czego
wracać.

****

Wspomnienia tamtych dni ogromnie wzruszyły pana Jana.
W jego oczach pojawiły się łzy. Podobne wzruszenie ogarnęło wszystkich słuchaczy, rodzinę i mnie.
W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 wieś bardzo ucierpiała. Zastosowano przymusowy przemiał zboża w młynach, za pobierane odsypy w naturze. Prywatne żarna /obrotowe
urządzenie składające się z dwóch kamieni, które służyło do mielenia
zboża/ do przemiału na własny użytek likwidowano bezwzględnie.
Za ich posiadanie Polaków karano śmiercią lub wysyłką do obozów
koncentracyjnych. Opisując dalsze wspomnienia z dzieciństwa Jana
Maciejczyka, które przypadają na okres okupacji niemieckiej, muszę
wspomnieć o donosicielstwie. Donosiciel mógł zniszczyć życie in-
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nych osób z czystej, okrutnej złośliwości, nie otrzymując w zamian
ani wynagrodzenia, ani zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa.

****

W dalszej części swej wypowiedzi pan Jan Maciejczyk wspomina:
Mieliśmy żarna. Zboże mieliliśmy nocami po kryjomu. Panowała bieda, zboża nie było dużo, ale zawsze trochę mąki się przydało.
Mama upiekła chleb. Wtedy nie miałem jeszcze takiej świadomości
jak dzisiaj. Dziś, jedząc kromkę chleba upieczonego przez mamę,
zdawałbym sobie sprawę, że może być ona ostatnią kromką w moim
życiu. Wśród sąsiadów mieszkał donosiciel, który doniósł na nas do
Niemców, w wyniku czego nastąpiła rewizja. Mój ojciec jako murarz
dorabiał w magistracie, dzisiejszym urzędzie miasta w Chrzanowie.
Zajmował się drobnymi robotami murarskimi. Jeden z Niemców, którzy weszli do naszego domu, poznał mojego ojca, gdyż znał go właśnie z pracy w urzędzie. Czy było to kolejne przeznaczenie w naszych
rodzinnych dziejach? Z perspektywy czasu wiem, że tak. Zaczęła się
trwająca długo rewizja. Byliśmy z bratem bardzo wystraszeni, chociaż
nie zdawaliśmy sobie sprawy z powagi sytuacji. Żarna były ukryte.
Dziadek wybudował piwnicę w formie małej przybudówki przy stajni,
w której zrobił drzwi. Wejście było bardzo małe, ale widoczne. Mocno
trzeba było się schylić, aby tam wejść. To właśnie tam trzymaliśmy
żarna. Za ich posiadanie groziła śmierć lub wywózka całej rodziny do
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Owszem, istniało ryzyko, ale
panował głód, dlatego rodzice robili wszystko, aby nas wyżywić. W takiej samej sytuacji były również inne rodziny. Mieliśmy dużą okrągłą
balię używaną przez nas do kąpieli, a przez mamę do prania. Drzwi
do przybudówki znajdowały się w rogu izby. Nie przypuszczając, że
nastąpi rewizja, ojciec postawił właśnie w tym rogu balię. Szczęśliwie
zakryła ona drzwi i Niemcy nie zauważyli ich podczas przeszukania,
zatem żaren nie znaleźli. Zastanawiam się, co mogli przeżywać wtedy
moi rodzice. Po rewizji emocje opadły na kilka chwil. Pod naszym
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domem stanął jednak donosiciel i zawołał do Niemców: — Panowie
szukajcie dalej, te żarna na pewno tam są schowane. Nie zapomnę
tego nigdy. Przeprowadzający rewizję Niemiec, podszedł do ojca i powiedział na tyle głośno, aby usłyszał to donosiciel, iż nic nie znaleziono. Myślę, że gdyby ta rewizja była bardziej dokładna, a ten Niemiec
nie znał ojca, nawet z widzenia, dziś nie opowiadałbym tego. Dorastając, często widziałem tego donosiciela. Z roku na rok coraz bardziej
zdawałem sobie sprawę z tego, co nam zrobił. Czy zemsta byłaby rozwiązaniem? Uważam, że nie. Lepiej podziękować Panu Bogu, że czuwał nad nami, niż przez całe życie nosić w sobie myśl o zemście. Do
końca życia nie ujawnię nazwiska tej osoby, która doniosła na moją
rodzinę.
Wspomina Leokadia Rozmus z domu Stolarz
W sierpniu 1938 roku, gdy ja miałam 1,5 roku, dotknęła mnie
i moją rodzinę wielka tragedia: pod kołami samochodu zginął mój
ojciec. Został on potrącony tuż koło bramy wjazdowej do kopalni
„Matylda”. Całą historię tego wypadku znam z opowiadań, ale zawsze
gdy ją wspominam, odżywają przeżycia mojej rodziny z tamtych dramatycznych chwil. Byli oni bezradni wobec silniejszych od siebie,
zwłaszcza pod względem finansowym. Za kierownicą samochodu,
który potrącił mojego ojca, siedział właściciel fabryki smarów i past
w Trzebini. Sprawa wypadku mojego ojca odbiła się głośnym echem
w Chrzanowie. Z przekazanych mi opowiadań kierujący samochodem był pijany. Kierowca był człowiekiem zamożnym, dla którego
pieniądze nie grały roli. Obojętność wobec nas była straszna. Mama
skierowała sprawę do sądu. Oczywiście, sprawca wypadku miał ze
sobą adwokata - Żyda. Przed wojną Żydzi mieli dużą władzę. Mimo,
że wszystko wskazywało, że winę za wypadek ponosi kierowca, mama
obawiała się wyroku w tej sprawie i również wynajęła adwokata. Dla
naszej rodziny, mimo bólu jaki przeżywaliśmy po stracie taty, dodatkowym wyzwaniem było wynajęcie adwokata, które wiązało się
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z kosztami. Adwokat pochodził z Krakowa. Tylko dzięki cioci, również mieszkającej w Krakowie, udało nam się takiego adwokata znaleźć. Nie wiem, co by mama wtedy zrobiła, gdyby nie pomoc cioci.
Nasz prawnik tak poprowadził sprawę, że adwokat kierowcy nie miał
żadnych argumentów na swoją obronę. W obliczu zbliżającej się wojny, jedynym wyjściem z sytuacji dla winnego kierowcy, aby uchronić
się przed niekorzystnym wyrokiem, było przeciągnięcie procesu. Tak
się też stało. Sprawę przeciągnięto do wybuchu wojny, w wyniku której procesu nie dało się prowadzić i sprawa zakończyła się bez żadnego wyroku.

Leokadia Rozmus pracuje w dziale księgowości
przy maszynie tzw. kombajnie.

Dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, doceniamy siłę, zarówno
fizyczną jak i psychiczną ówczesnych mieszkańców. Mam przykład
mojej mamy. Tragedia po śmierci męża, małe dzieci, ciężka sytuacja
w kraju, a jednak trzeba było żyć i nas wychowywać. Po wojnie mama,
za namową rodziny, chciała wznowić tę sprawę. Pojechała do naszego adwokata w Krakowie, jednak niestety, był on sparaliżowany i nie
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mógł podjąć się prowadzenia procesu. Mama musiała więc zrezygnować i pogodzić się z całą sytuacją. A ja dorastałam i pomagałam mamie. Do taty chodziłam i nadal chodzę na cmentarz. Zawsze z nim
rozmawiałam i rozmawiam. Fizycznie nie miałam go przy sobie, ale
czułam jego duchowe wsparcie. W myślach pocieszałam go, że daliśmy radę, a wiadomość o wyrządzonej mu krzywdzie, rozpowszechnię. Skończyłam szkołę i zaczęłam pracę na kopalni „Matylda” w księgowości zarobkowej. Z początku budynek rachuby mieścił się w tym
budynku, gdzie teraz znajduje się targ, a biuro w hotelu, zajmowanym
obecnie przez Zakład Opiekuńczy. Miałam maszynę do liczenia, którą nazywałam kombajnem ze względu na jej duże rozmiary.

Pracownice kopalni „Matyldy” podczas ćwiczeń na terenie
przykopalnianej hałdy. Fotografia z lat 50. XX wieku.

Były to czasy zimnej wojny, kiedy każdy pracownik musiał
spełnić tzw. obowiązek patriotyczny. Pracownice kopalni „Matylda”
należały do organizacji TOPL /Terenowa Obrona Przeciwlotnicza/.
W tym czasie Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Terenowej Obrony
Przeciwlotniczej na czele z Komendą Główną OPL podporządkowa45
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ną Urzędowi Rady Ministrów. Uchwała Rady Ministrów z 1951 roku,
będąca aktem wykonawczym do ustaw, zobowiązywała wszystkie organy władzy, urzędy, instytucje, zakłady pracy i organizacje społeczne, do przygotowania terenowej obrony przeciwlotniczej. Wszystkie
przedsięwzięcia TOPL w początkowym okresie zostały podporządkowane ochronie ludności i ważnych obiektów przed skutkami bombardowań lotniczych i napadu gazowego, a w latach następnych także
przed rażącym działaniem broni jądrowej. Zgodnie z zarządzeniem
dyrekcji kopalni „Matylda”, co jakiś czas przeprowadzano ćwiczenia.
Stworzono pięć drużyn. Ja byłam drużynową w grupie medycznej.
W mojej drużynie były również pracownice kopalni, które mieszkały
na Kątach: Danuta Radwańska, Czesława Chrząszcz, Danuta Bochenek, Krystyna Boroń, Kazimiera Dzedzyk, Stanisława Chłopek i Irena
Hibner.
Wspomina Liliana Chrząszcz z domu Kamińska
We wrześniu 1952 roku rozpoczął się kolejny etap odbudowy
kopalni „Matylda” na Kątach. 26 kwietnia 1953 roku przystąpiono do
przeprowadzenia kolejnego w historii odwodnienia. 12 września do
podziemi kopalni zeszli pierwsi górnicy, co umożliwiało rozpoczęcie
rekonstrukcji struktury kopalni. Eksploatację rudy wznowiono we
wrześniu 1957 roku. W tym czasie władze państwowe zastanawiały się nad zwiększeniem efektywności pracowników oraz sprawnym
i atrakcyjnym system motywacji. Postanowiono, że dobrym sposobem na zwiększenie wydajności zespołu będzie zorganizowanie wycieczki pracowniczej, która pozwoli na oderwanie się od szarej codzienności i żmudnych, służbowych obowiązków, oferując zabawę
i relaks. Wyjazdy dla pracowników były doskonałym sposobem na
docenianie ich dobrej pracy. Stanowiły też idealny sposób poznania
się i regeneracji sił. Takie wyjazdy sprawdzały się, a pracownicy kopalni chętnie się do nich garnęli. Chcieli uciec od codzienności kojarzącą się z rutyną i monotonią.
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Pracownicy kopalni „Matyldy” przed wycieczkowym "Starem".

Pracowałam na kopalni od 1956 roku. Pracował tu również
mój mąż, Jan Chrząszcz. Mieszkaliśmy w bloku nr 56 a, przy ulicy Śląskiej. Były to bloki wybudowane przede wszystkim dla pracowników
kopalni, więc znaliśmy się bardzo dobrze, a nasze dzieci razem spędzały czas na zabawie. Tworzyliśmy jedną wspólną rodzinę. Mieliśmy
zaufanie do siebie, czego przykładem jest, fakt pozostawiania pociech
pod opieką bardzo sympatycznej pani Wyrwikowej bez obawy o ich
bezpieczeństwo. Mój mąż był sztygarem zmianowym i pracował na
dole kopalni. W tygodniu pracowaliśmy, natomiast w niedzielę czas
przeznaczaliśmy na odpoczynek. To wtedy dyrekcja „Matyldy” organizowała wycieczki do Czorsztyna na spływ Dunajcem, czy do Porąbki. Jeździliśmy ciężarowym Starem, którego przyczepa była przystosowana do przewozu osób. Na niej przymocowano ławki, aby można
było usiąść. Jadąc podziwialiśmy uroki naszej pięknej ojczyzny i oddychaliśmy świeżym, czystym, górskim powietrzem. Jeździli z nami
kierowcy, panowie Oleksiewicz i Matya, również mieszkańcy Kątów.
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Pracownicy kopalni „Matylda" na wycieczce, podczas spływu Dunajcem.

Przy ulicy Śląskiej został wybudowany hotel robotniczy, w budynku obecnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla przewlekle
chorych. W tym hotelu miała siedzibę komisja wyborcza. Jako młoda
matka, z dziećmi w wózku, jeździłam po Kątach na spacery, między
innymi na ulicę Chełmońskiego, gdzie wybudowaliśmy dom, w którym mieszkam do dziś.

****

Pani Chrząszcz przekazała mi kilka zdjęć z pracowniczych
wycieczek. Dodała, że fajnie by było zobaczyć jeszcze raz samochód,
który nas woził. Ona nie posiada niestety takiej pamiątki, jednak udało mi się dotrzeć do zdjęć przedstawiających ów samochód. W tym
celu spotkałem się z rodziną pana Oleksiewicza, który był kierowcą
wspomnianego auta wycieczkowego. To jego córka udostępniła mi
te zdjęcia, na których widzimy zadowolonych pracowników kopalni,
w większości mieszkańców naszego osiedla.
Warto wspomnieć również o koloniach dla dzieci, na które
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również jeżdżono tym samochodem. W taki sposób dowożona była
również żywność i sprzęt. Ponadto w odwiedziny do swoich pociech
samochodem tym zawożono rodziców. Ja nie jeździłem na kolonie
już tym „Starem”, lecz nowszymi, peerelowskimi autobusami. Pamiętam również, że normą na koloniach były odwiedziny, organizowane
zazwyczaj w soboty albo niedziele. To wtedy rodzice przywozili nam
jedzenie i ubrania na zmianę. Zdarzały się sytuacje, że nie mogli przyjechać, choć bardzo się na nich czekało. Widząc wokół siebie inne
dzieci ściskane przez swoich rodziców, niejednemu z nas w oczach
zakręciła się łezka. Musieliśmy jednak uczyć się samodzielności, a takie rozstania stanowiły okazję do wyrobienia szacunku do rodziców.
Niestety, czasy naszego dzieciństwa nie należały do łatwych, wręcz
przeciwnie, były czasem nauki pokory wobec różnych, ciężkich, życiowych sytuacji, których teraz doświadczamy.
Wspomina Henryk Buczek
W czasie II wojny światowej, wraz ze swoim bratem, ciekawość mogłem przypłacić życiem. Ze względu na położenie, droga leśna od ulicy Kopanina w stronę Grobli była często uczęszczana przez
żołnierzy niemieckich. Biegła ona w pobliżu obecnej ulicy Oświęcimskiej, przez las. Między nią a ulicą Oświęcimską znajdowała się
niemiecka artyleria przeciwlotnicza, taka sama jak ta na Wójtowej
Górze. Gdy zaczęły się naloty na rafinerię w Trzebini, również Niemcy ostrzeliwali z tych dział samoloty amerykańskie. Z bratem obserwowałem ten ostrzał ze strychu, przez okienko w szczycie naszego
domu. Mój ojciec służył w II pułku lotniczym, więc dużo opowiadał
nam o samolotach. Został zmobilizowany przed wybuchem wojny,
ale zanim dotarł do swojej jednostki, prawdopodobnie w Puławach,
Niemcy zajęli już te tereny i musiał wracać do domu. Gdy zaczęło się
wyzwolenie Chrzanowa, Niemcy uciekali w stronę Kątów, a następnie
dalej na Śląsk.
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U nas w domu przez krótki okres mieszkali oficerowie niemieccy. My w jednym pokoju, a oni w drugim. Na stole widziałem
porozkładane mapy. W pewnym momencie do domu przybiegł Niemiec z informacją, że Rosjanie są już niedaleko mostu nad ulicą Leśną, należącego do kopalni „Matylda”. Oficerowie zwinęli mapy wraz
z obrusem, zabrali co mogli i zaczęli uciekać w stronę lasu. Wraz z oficerami niemieckimi mieszkał u nas lotnik, Czech. Prawdopodobnie
był w stopniu pułkownika. Opowiadał, że został zestrzelony gdzieś
w naszych okolicach i że ma w sobie 27 odłamków. Nie dostał się do
swojej jednostki i wracał z żołnierzami niemieckimi. Był cały zabandażowany i wtedy, podczas ucieczki, Niemcy go zostawili. Sam zaczął
uciekać, lecz odniesione rany, znacznie mu to utrudniały. Został zastrzelony przez Rosjan na łąkach między ulicą Polną a ulicą Spacerową. Co stało się z jego ciałem, nie wiem. Po kilku minutach jakie
upłynęły od ucieczki Niemców, usłyszałem łamiące się balaski w płocie. Wokół naszego domu rozległy się strzały z karabinów maszynowych. Sowieci strzelali w stronę uciekających Niemców. Gdy na chwilę wstrzymali ogień, dwóch z nich zapukało do okna. Kazali otworzyć
drzwi. Nie chcieli żywności, pytali tylko o Niemców. Usłyszeliśmy od
nich bardzo ważne ostrzeżenie, które na zawsze wyryło się w mojej
pamięci: — Uważajcie, my jesteśmy z Leningradu i z naszej strony
nic Wam nie grozi, ale za nami idzie hołota /takiego słowa użyli/. Oni
gwałcą, kradną i wszy mają. Posiedzieli z nami chwilę w domu, polecili napalić w piecu i po jakimś czasie sobie poszli. Chrzanów był
wolny.
Kilka dni po odejściu Rosjan z naszego domu, obecną ulicą
Śląską w stronę Jaworzna, jechały rosyjskie kolumny wojskowe. Wraz
z bratem chcieliśmy je zobaczyć. Nasz dom znajdował się i nadal znajduje przy byłym przejeździe kolejowym. Wyszliśmy, udając się w stronę ulicy Śląskiej. Po dojściu do przejazdu kolejowego, nagle usłyszeliśmy z lasu strzały z działa. Okazało się, że zostało tam jeszcze jedno
działo i jacyś żołnierze niemieccy zaczęli strzelać w stronę przejeżdża-
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jących ulicą Śląską Rosjan. Jeden pocisk nie doleciał, wybuchł między
ulicą Leśną, Polną, a murem przy kopalni „Matylda” uszkadzając jeden z domów, który stoi do dzisiaj. Nie wiem i nie mogę zrozumieć,
dlaczego strzelano właśnie wtedy, gdy my wyszliśmy z domu. Jakiś
zbieg okoliczności. Pocisk wybuchł w momencie, gdy wraz z bratem
znalazłem się przy przejeździe kolejowym. Podmuch wybuchu przewrócił nas. Byliśmy przerażeni, brudni i obsypani ziemią ze śniegiem.
Mogliśmy przecież zginąć.

Były przejazd kolejowy przy domu Henryka Buczka. Ulica Polna.
W latach 80. XX wieku został rozebrany. Fotografia pochodzi z lat 60. XX wieku.
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Stefania i Kazimierz Sawiczowie.
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Wspomina Grażyna Prosnak z domu Sawicz
Mój dziadek był zarządcą kopalni w Karwinie na Zaolziu. Tam
urodził się mój ojciec, Kazimierz Sawicz. Właściciel zakładu wszedł
w spółkę z udziałowcem kopalni w Jaworznie i, pod koniec lat dwudziestych minionego wieku, rodzina ojca przeniosła się do Jaworzna.
Niedługo potem zmarł dziadek i rodzina Sawiczów przeprowadziła
się do Chrzanowa na Kąty. Tata miał uzdolnienia techniczne. Nauczył
się naprawiać maszyny do szycia. W tamtym czasie był to przydatny
fach. Poznał mieszkającą w pobliżu Stefanię Siewniak. Zostali parą.
W 1939 roku, kiedy wybuchła wojna, uciekali na motorze przed
wkraczającymi Niemcami. Tylko ojcu udało się uciec. Moją mamę
okupanci złapali i wywieźli pociągiem na przymusowe roboty. Pracowała u jednego z bauerów w Brunszwiku. W połowie wojny wróciła.
Miłość przetrwała, spotkali się, wzięli ślub. Na świat przyszły dwie
córki, ja i siostra Bogumiła.

Pogrzeb Józefa Piłsudskiego. Kraków 18 maja 1935 rok.
Fotografia wykonana przez Kazimierza Sawicza.
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Stefania Sawicz z domu Siewniak.
Skrzyżowanie obecnych ulic Brzozowej z Leśną.
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Ojciec od młodych lat pasjonował się fotografią. Jego zdjęcia
dokumentują historię chrzanowskich Kątów. Pierwszy aparat, harmonijkowego Kodaka, mój tata dostał od swojego ojca, czyli mojego
dziadka. Naukę pobierał u Żyda. W wieku szesnastu lat, sam doskonale już sobie radził z robieniem i wywoływaniem zdjęć. Potem kupił
małoobrazkowy aparat marki Leica. A gdy już zdobył uznanie w całej
okolicy, zaczął robić fotki Zorką i Pentaxem. Pomagałam tacie w wywoływaniu zdjęć w jego domowej pracowni. Wiele osób przychodziło
do ojca i prosiło go o uwiecznienie ślubu, chrztu i innych uroczystości rodzinnych. Zwykle odbywały się one w soboty i niedziele,
więc często nie było go w domu. Ciekawość sprawiała, że usiłował
też dokumentować bieżące wydarzenia i stawał się fotoreporterem.
Zrobił między innymi zdjęcia na pogrzebie marszałka Piłsudskiego
w 1935 roku. Zachował się również kalendarz z 1939 roku z odręcznymi notatkami dotyczącymi fotograficznych planów. Wybuch wojny
spowodował jednak ich weryfikację. Po okupacji ojciec zaczął pracować w kinie w Chełmku. W poniedziałki nie wyświetlano tam filmów
w związku z czym, w te dni ojciec miał więcej czasu dla rodziny. Razem z siostrą musiałyśmy mu wtedy pokazywać zeszyty i opowiadać
o wydarzeniach w szkole. Tata miał też uzdolnienia muzyczne. Grał
na skrzypcach. Młodzież go kochała. Prowadził dla nich między innymi kółko fotograficzne. Przy chrzanowskim „Sokole” utworzył także klub rowerzystów. Razem z innymi miłośnikami jednośladów jeździł na wycieczki po całej okolicy. Nieraz były to dalsze wyprawy, jak
choćby do Ojcowa. Oczywiście zostało to udokumentowane na zdjęciach. W zimie, razem ze znajomymi, jeździł na narty do Zakopanego. Zdarzało mu się nawet oddawać skoki na jednej z małych skoczni.
Dawniej taki wypad stanowił prawdziwe wyzwanie, bo podróż koleją
trwała dość długo. Narciarskiego bakcyla połknął w związku z zawarciem znajomości ze Stanisławem Bartmanem, urodzonym pod Tatrami mieszkańcem Kątów. Innym kompanem do dwóch desek, które
ocalały do dzisiaj, stał się pochodzący z Katowic Bronisław Jaśkiewicz, fotograf dokumentujący pracę górników na dole. Intensywna
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działalność ojca sprawiła, że zaczął mieć problemy z chodzeniem. Zachorował na miażdżycę. Zmarł w grudniu 1977 roku w wieku 63 lat.
W kondukcie szły tłumy. Na pogrzebie zagrała orkiestra z bliskiego
jego sercu Chełmka. Ojciec miał pracowite życie. Na szczęście zostało
kilka albumów z czarno-białymi fotografiami.

Kazimierz Sawicz na nartach przy skrzyżowaniu
obecnych ulic Brzozowej z Leśną.
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Butelka w Kopalni Matylda
Od połowy XIX wieku w powiecie chrzanowskim czynna była
głębinowa kopalnia rud ołowiu „Matylda”. Na podstawie dokumentów i opowieści, między innymi mieszkańców Osiedla Kąty, dotyczących tej kopalni, przygotowuję się do wydania odrębnej książki.
W tym opracowaniu opiszę tylko jedną historię – tę związaną z zatopioną butelką.
W 1926 roku podjęto decyzję o odwodnieniu kopalni. Trwały
różnego rodzaju prace z tym związane. W kwietniu 1929 roku wznowiono wydobycie. Panowała radość wśród pracowników, a zwłaszcza
wśród mieszkańców Kątów. Ich ,,matka Matylda” znów dawała pracę,
a górnicy mieli za co utrzymywać swoje rodziny. Niestety radość nie
trwa długo. Podjęto kolejną decyzję o zatopieniu kopalni. Koszty odwodnienia kopalni były wyższe niż koszty wydobycia i sprzedaż rudy.
8 sierpnia 1930 roku zostały wyłączone pompy i kopalnia została zatopiona. Tego dnia na dole kopalni znajdowało się ostatnich dziesięciu górników. Jeden z nich wpadł na pomysł, aby napisać na kartce
papieru życzenia dla przyszłych odwadniaczy „Matyldy”. Robotnicy
napisali życzenia, butelkę zakorkowali, zostawili na podszybiu i wyłączając pompy wyjechali na powierzchnię. Na kartce był napisany
następujący tekst:
7. VII. 1930 r. o godzinie 10.00 kopalnia Matylda została zastawiona i zatopiona.
Ostatnie pozdrowienia dla nowych, przybyłych, którzy będą odwadniać.
Na pamiątkę Nowym Odwadniaczom Życzymy Wam powodzenia i lepszej doli na
„Matyldzie”. Obecni przy zatopieniu życzliwi Towarzysze Robotnicy. Szczęść Boże!
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Karolus Andrzej, Zimoląg Józef, Sidełko Leopold, Kosowski Ludwik, Smolarczyk
Roman, Kamieniarz Franciszek, Michalik Janusz, Ormianin Jan, Mikunda Stanisław, Kulig Bronisław

Robotnicy Kulig i Mikunda ostatni złożyli swoje podpisy na
kartce papieru, butelkę zamknęli starannie i umocowali na podszybiu. Tak ten dzień wspominał Bronisław Kulig:
Byłem wtedy młodym żonkosiem. Kto by pomyślał, że dożyję chwili
odwodnienia kopalni. Ale uważam, że wszystko trzeba opowiedzieć
od początku, inaczej obraz nie będzie jasny, więc było tak: Kopalnia
stanowiła własność koncernu Gische, później około roku 1928 do
spółki przystąpił sławetny amerykański Harriman. Od jego przyjścia
datują się właściwie wszystkie dalsze nieszczęścia. Nie minęły nawet
dwa lata, a zauważono, iż dyrekcja zatrzymuje po cichu niektóre oddziały, demontuje urządzenia i wywozi je na powierzchnię. Od razu
wszystko stało się jasne. Po osadzie gruchnęła wiadomość: — Kopalnię chcą zatopić! Nie na wiele przydały się nieporadne robotnicze
protesty i wysyłane do Warszawy delegacje z interwencjami. Sprawa
kopalni i los 730 górników był przesądzony.
Minęły 23 lata. Na Kątach ludzie widzieli już wiele, ale nie
wierzyli, że uda się skompletować maszyny i wypompować 9 milionów kubików wody. Brakowało przecież urządzeń i fachowców.
Jednak w 1953 roku nastąpiło kolejne odwodnienie kopalni. Trzech
górników, którzy w roku 1930 pisało życzenia dla przyszłych odwadniających, znów pracuje w kopalni. Opowiedzieli historię butelki
tym, którzy zjeżdżają na dół i są przy pompach. Po pewnym czasie
górnicy znaleźli butelkę i szczęśliwi wywieźli ją na powierzchnię.
Rozmawiając z mieszkańcami Osiedla Kąty, a zwłaszcza z rodzinami
byłych pracowników kopalni, między innymi z rodziną pana Stanisława Mikundy, dowiedziałem się, że dziennikarze czasopisma „Dookoła świata” w styczniu 1954 roku przyjechali do pana Stanisława
z prośbą o udzielenie wywiadu o zatopionej, a znalezionej po 23 la-
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tach, butelce. W artykule znajdują się relacje wiarygodnych świadków. Wśród dziesięciu górników, którzy jako ostatni opuszczali dół
kopalni w 1930 roku byli panowie Jan Ormianin i Ludwik Kosowski.
Przy odwadnianiu kopalni pracował syn Jana Ormianina - Eugeniusz
i zięć Stanisław Sojka oraz syn Ludwika Kosowskiego - Stanisław.

Eugeniusz Ormianin		

Ludwik Kosowski		

Jan Ormianin

Stanisław Kosowski
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Stanisław Mikunda		

Stanisław Mikunda

Oto, co pan Stanisław Kosowski zapamiętał z historii zatopionej butelki: Zapamiętałem opowieść ojca o zatapianiu kopalni „Matylda”. Wraz z kolegami, napisał on na kartce życzenia dla przyszłych
pokoleń. Umieścił je w szczelnie zamkniętej butelce, którą pozostawiono we wnęce na telefon na podszybiu ,,Ludwik”. Tata opowiadał
mi dużo o pracy na kopalni, również o ostatnich chwilach przed
jej zatopieniem, które nastąpiło w 1930 roku. Miałem wówczas tylko trzy lata, ale zapamiętałem ten fakt. W 1939 roku ojciec poszedł
na wojnę, a w roku 1943 roku zostało przywiezione jego ciało. Byłem
przy odwodnieniu kopalni i przy znalezieniu słynnej butelki. W dniu
12 września 1953 roku podczas końcowego odwadniania i zejścia
na poziom podszybia szybu ,,Ludwik”, odnaleziono tę butelkę z listą
robotników pracujących przy zatapianiu. Butelkę dostarczono dozorowi warsztatu, który powiadomił dyrektora kopalni, pana Chrząścika. Zarządzono uroczyste otwarcie butelki. Niestety, w związku z faktem, że butelki nie można było otworzyć, musiała ona zostać rozbita.
Odbyła się wtedy impreza, były tradycyjne pieczone ziemniaki.
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Utrwalone i opisane historie
codziennego życia mieszkańców Kątów
Każdy kto udzielał mi wywiadu, przedstawiając swoje wspomnienia, był bardzo wzruszony. Pojawiały się łzy i chwile zadumy.
Mówiono mi: — pisz, pisz jak najwięcej, nikt tego do tej pory nie
zrobił, a przecież, po naszym odejściu, kto wam to wszystko przekaże.
Tyle się u nas działo. Widziałem ile wysiłku wkładają w przypomnienie sobie tych wszystkich ważnych wydarzeń ze swojego życia. Były
to szczególne wspomnienia. Widząc łzy wzruszenia nie zadawałem
pytań, słuchałem, nie ponaglałem. Sam ogromnie się wzruszałem patrząc na twarze starszych ludzi z tak bogatą historią długo skrywaną
w głębi serca, którą dopiero po wielu latach udało się odkryć. Moi
rozmówcy wracali wspomnieniami do tych czasami bardzo tragicznych chwil. Teraz wiem, że każdy zakątek naszej osiedlowej ziemi ma
swoją historię. Spotykałem się również z mieszkańcami, którzy opowiedzieli mi tylko krótkie epizody ze swojego życia, jednak niezwykle
ważne dla naszego osiedla. Z tych wszystkich wspomnień wybrałem
kilka szczególnych wątków.
Legiony Polskie
Nasi mieszkańcy służyli również w Legionach Polskich.
Ich krewni przekazali mi zdjęcia, na których znajdują się legioniści: Jacenty Siewniak, Stanisław Oleksiewicz, Jan Chodorowski.
Najwięcej informacji o przebiegu służby wojskowej uzyskałem
od rodziny Jana Chodorowskiego. Zachowała się jego książecz-
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ka wojskowa, w której są zawarte bardzo cenne informacje, m. in.
w jakim wojsku służył oraz w jakich bitwach brał udział. Możemy
prześledzić również cały szlak bojowy pana Jana.

Książeczka wojskowa Jana Chodorowskiego.

W latach 1915-1917 Jan Chodorowski, jako żołnierz, brał
udział w następujących bitwach i potyczkach:
•
•

•
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6 marca 1915 roku w zdobyciu Tłumacza /miasto na Ukrainie
w obwodzie iwanofrankiwskim/;
13 maja 1915 roku grupa płk Zielińskiego przeprawiła się bez
przeszkód przez most pod Czerniowcami. Grupa płk Januszajtisa, mimo silnych ataków kawalerii rosyjskiej, częściowo mostem,
częściowo wpław, przeprawiła się przez Prut /źródło Wikipedia/;
w lutym 1915 roku miała miejsce ofensywa wojsk austro-węgierskich w kierunku Stanisławowa /miasto na zachodniej Ukrainie,
na przedgórzu Karpat, stolica obwodu iwanofrankiwskiego/, któ-
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•

ra rozpoczęła się przy temperaturze dochodzącej do -28°C /źródło: Wikipedia/;
18-22 stycznia 1915 roku legioniści wzięli udział w walkach pod
Kirlibabą, w dolinie Złotej Bystrzycy. Legioniści polscy, wspierani przez odziały austro-węgierskie, starli się wówczas z wojskami
rosyjskimi w dolinie Bystrzycy, na terenie dzisiejszej północnej
Rumunii /źródło: Wikipedia/. Jan Chodorowski w walkach pod
Kirlibabą został ranny, co również jest odnotowane w jego książeczce wojskowej.

Stanisław Oleksiewicz, mieszkaniec Kątów, w Legionach Polskich, 1915 rok.

Dzieciństwo, szkoła, wakacje
W rodzinnych domach oraz w placówkach oświatowych dzieci, pod okiem opiekunów, uczyły się życia. Osobą, która w XIX wieku
troszczyła się o rozwój człowieka już od najmłodszych jego lat, był bł.
Edmund Bojanowski. Z sercem przepełnionym miłością wypracował
własną i skuteczną metodę wychowawczą. Aby zrealizować zamierzony przez siebie program wychowawczy, założył ochronki /rodzaj
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dzisiejszego przedszkola/, w których dominował duch macierzyński,
potrzebny każdemu dziecku do normalnego rozwoju. Według bł.
Edmunda Bojanowskiego wychowawczynie tak miały postępować
wobec dziecka i takie dobierać metody, aby czuło ono, że jest kochane i szanowane. Wychowawczynie chroniły dzieci od jakiegokolwiek
zepsucia i nadawały całościowy kierunek ich wychowaniu, dbając
o kondycję fizyczną, rozwój intelektualny, postawy etyczne i społeczne. Ochronki stanowiły bezpieczne miejsce dla dzieci pozostających
bez opieki rodziców, którzy zmuszeni do zarobkowania poza domem,
nie mogli przez cały czas sprawować nad nimi opieki.
Ochronka

Ochronka przy ulicy Pszczelnej, 1933 rok.
W środku ks, Wojciech Krzeptowski, prezes Ochronki.
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W Chrzanowie powstało kilka ochronek, w tym jedna na
Osiedlu Kąty, przy ul. Pszczelnej, w latach 20. i 30. XX wieku. Prezesem Ochronki dla małych dzieci pod wezwaniem św. Wojciecha
na Kątach został ksiądz Wojciech Krzeptowski. Placówka została poświęcona w niedzielę 5 listopada1933 roku przez ks. Kanonika Jana
Wolnego, który złożył podziękowania dobroczyńcom - kierownikowi
kopalni Matylda, panu Osadnikowi, a licznie zebrani uczestnicy odśpiewali, przy akompaniamencie orkiestry z „Fabloku”, rotę „Nie rzucim Chryste Świątyń Twych”. Po poświęceniu, zwiedzano pomieszczenia ochronki, wystawę zabawek, pantofli dziecięcych ofiarowanych
przez miasto Zakopane, pomoce ochroniarskie, itd. Wszystkim podobał się przepiękny obraz olejny z wizerunkiem św. Wojciecha, patrona Ochronki, wykonany przez ks. dr. Prażmowskiego z Krakowa.
Zarząd Stowarzyszenia Ochronki podziękował Staroście dr. Łęckiemu z Chrzanowa, panu Inspektorowi Szkolnemu Marszałkowi za
życzliwe ustosunkowanie się do sprawy założenia Ochronki. Zaopiekowanie się młodym pokoleniem w trudnych warunkach życiowych
i stworzenie dla dzieci ośrodka, gdzie będą się kształciły pod opieką
wykwalifikowanej kadry, stanowi istną kwestię. Zrozumieli to obywatele Kątów i gremialnie zapisywali swe dzieci do ochronki. Niestety
z braku miejsca przyjęto około 60 dzieci.
Zachowały się zdjęcia z tamtego okresu. Niestety nikt z obecnych mieszkańców Kątów nie potrafi rozpoznać osób i dzieci, którzy znajdują się na tych zdjęciach. Rozpoznajemy tylko sylwetkę
księdza Wojciecha Krzeptowskiego - prezesa Ochronki. Ksiądz Wojciech Krzeptowski urodził się 1901 roku w Zakopanem, Uczęszczał
do Prywatnego Gimnazjum Realnego w Zakopanem. Jesienią 1921
roku został przyjęty do Seminarium. Studiował filozofię i teologię na
Wydziale Teologicznym UJ ( 1921- 1926). W latach 1938 - 1958 był
proboszczem parafii w Płazie i na tamtejszym cmentarzu został pochowany.
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Dzieci przed budynkiem Ochronki przy ulicy Pszczelnej.
Fotografie wykonane ok. 1934 roku

66

Utrwalone i opisane historie codziennego życia mieszkańców Kątów

Dzieci z Ochronki przy ulicy Leśnej.
Fotografie wykonane w latch 50. XX wieku.
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Ochronka przy ulicy Pszczelnej istniała do końca lat 30. XX
wieku. Po II wojnie światowej wznowiła działalność z siedzibą przy
ulicy Leśnej, obok leśniczówki. Wojenne straty były ogromne. Dorośli musieli zajmować się odbudową swoich domów, jednocześnie pracując, aby utrzymać rodzinę. Ponowne otwarcie ochronki stanowiło
dla nich bardzo duże wsparcie. Mieszkańcy wiedzieli, że podczas gdy
będą w pracy, ich dzieci pozostaną pod dobrą opieką. Maluchy pod
okiem opiekunek uczyły się życia. Przy budynku ochronki był ogródek. Opiekunki przygotowały grządki i wspólnie z dziećmi posiały
nasiona warzyw i zbóż. Jesienią zbierano plony. Słoma ze zboża posłużyła dzieciom jako posłanie w żłobku dla nowo narodzonego Pana
Jezusa podczas obchodzonych świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie
z możliwościami małych dzieci, lekcje w ochronce były przeplatane
gimnastyką i śpiewem.

Budynek Samorządowego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Śląskiej na Kątach.
Początek lat 60. XX wieku.
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Oto wspomnienie mieszkanki Osiedla Kąty, która uczęszczała
do ochronki przy ulicy Leśnej: Ochronka przy ulicy Leśnej powstała
w 1946 roku. Była prowadzona przez siostry zakonne, które idąc rano
do ochronki, zabierały po drodze dzieci. Po przekroczeniu progu placówki, każdy z nas musiał wypić łyżkę tranu i zjeść kawałek chleba.

****

Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku na Kątach powstało przedszkole przy ulicy Śląskiej, które istnieje do dzisiaj. To właśnie w tym
okresie przypada kres działalności ochronki. Dzieci z osiedla zaczęły
uczęszczać do przedszkola.
Każdy z nas – młodszy czy starszy – był kiedyś dzieckiem
i zachował we wspomnieniach okres dzieciństwa, swoich rodziców
i dziadków. Pamiętamy nasze odczucia w oczekiwaniu na przyjście
św. Mikołaja, do którego pisaliśmy listy z prośbą o prezenty. Tak było
sto lat temu, tak jest i dzisiaj. Jest okres wakacji. W czasie krótkiego
urlopu wypoczynkowego rodziców pojawia się problem opieki nad
dziećmi. Dobrze, gdy jest babcia, prababcia, dziadek, czy pradziadek,
którzy są niezastąpieni. To oni w większości oddają swoje serce wnukom i prawnukom. Patrzymy na ich zapracowane ręce, przyglądamy
się z szacunkiem zmarszczkom. A czy przyszła nam kiedyś myśl, aby
zadać pytanie: — Opowiedzcie nam proszę o swoim dzieciństwie,
szkole, wakacjach. Przecież wy też kiedyś byliście dziećmi. Podczas
moich spotkań z mieszkańcami, w czasie przeprowadzania wywiadów dotyczących historii naszego osiedla, stawiałem często takie pytanie. Inaczej nie poznalibyśmy ich tragicznych, wojennych przeżyć.
W czasie II wojny światowej młodzież pozostała wierna swoim rodzinom i idei oddania za nich życia. Dzieci pragnęły zdobywać
wiedzę, a w drodze do szkoły, obawiały się o swoje bezpieczeństwo,
a często nawet życie. Zagrożeniem była niemiecka młodzież, należąca
do organizacji NSDAP Hitlerjugend, która służyła za przybudówkę
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Oddziałów Szturmowych (SA). Hitlerjugend promowała kult silnej
i zdrowej germańskiej rasy oraz kult jednostki. Od 1938 roku do tej
organizacji należała młodzież niemiecka w wieku od dziesięciu lat.
To właśnie oni stanowili jedno z największych zagrożeń dla naszej
młodzieży. Panowie Stanisław Kosowski oraz Jan Maciejczyk, mieszkańcy Osiedla Kąty, którzy w czasie II wojny światowej byli dziećmi,
tak wspominają swoje szkolne czasy.
Wspomina szkołę Stanisław Kosowski
Do szkoły zacząłem chodzić w 1943 roku, ale to były lekcje
przerywane przez Niemców, zarówno w Kościelcu przy ulicy Szpitalnej, przed mostem, w Rynku oraz przy ulicy Oświęcimskiej. Idąc
do szkoły, byliśmy bici i gonieni przez młodzież z Hitlerjugend, której szkoła znajdowała się przy ulicy Śląskiej. Nie mogliśmy reagować.
Rodzice przestrzegali nas, abyśmy ich omijali szerokim łukiem i w razie czego uciekali. Za wyrządzenie im najmniejszej krzywdy groziła
nam i naszym rodzinom wywózka do obozu koncentracyjnego.
Wspomina szkołę Jan Maciejczyk
Do szkoły zacząłem uczęszczać w 1943 roku. Chodziliśmy do
szkoły pod Kasztany, na rogu ulicy Podwale i Szpitalnej. Była to szkoła jednoklasowa. My kończyliśmy, a po nas do klasy wchodziły inne
dzieci. Mama bardzo się o nas bała. Ponieważ groziło nam duże niebezpieczeństwo ze strony Hitlerjugend, czekała na mnie w szkole aż
do zakończenia lekcji. Zazwyczaj wracaliśmy ulicą Śląską i na obecnym rondzie skręcaliśmy w ulicę Oświęcimską. Po prawej stronie
stał dom, który nazywał się domem Stanika. Tam mieszkali Niemcy,
a wśród nich kilku chłopców z Hitlerjugend. Mieli bagneciki /finki/
przypasane do paska, żółte koszule i czarne spodnie. Zaczepiali nas,
rzucali do nas kamieniami, zmuszali nas do ucieczki. Rodzice przestrzegali, aby nie przyszło nam do głowy bić się z nimi. Kiedyś prze-
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chodziliśmy z mamą koło sklepu. Była to chyba cukiernia. Widząc na
wystawie brązowe kulki zapytałem ją, co to jest. Mama, patrząc na
wystawę, a potem na mnie, odpowiedziała: — Synu, to są pączki, ale
nie mogę ci kupić. To jest sklep tylko dla Niemców. Z czasem zaczęliśmy wracać po lekcjach sami. Było nas kilkoro, więc w grupie szło się
raźniej. Rodzice przestrzegali nas, aby podczas nalotów chować się do
rowów.

1947 rok. Pierwsza Komunia Święta Stanisława Kosowskiego,
Jana Maciejczyka i ich kolegów.

****

W 1947 roku młodzież z Chrzanowa, w tym też z Osiedla Kąty,
przystąpiła do I Komunii Świętej. Do pamiątkowego zdjęcia ustawiono się na placu przy obecnej Szkole Podstawowej nr 3. Na zdjęciu są
pan Jan Maciejczyk i pan Stanisław Kosowski. Jan, patrząc na fotografię, wspomina kolegów, którzy już odeszli, mówiąc łamiącym się
głosem: — Widoczny na zdjęciu ksiądz nazywał się Władysław Wala
i był kapelanem wojskowym. Jest również pani Szopowa, nauczyciel71
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ka języka polskiego, matematyki, historii, geografii i gimnastyki.
Niezapomniana „Dwójka”
W latach 60. i 70. XX wieku na chrzanowskich Kątach istniała
filia Szkoły Podstawowej nr 2. Nieistniejącą już dziś „dwójkę” wielu
mieszkańców wspomina z sentymentem. Początkiem XX wieku dzieci z Kątów uczęszczały do zlikwidowanej już Szkoły Podstawowej nr
2 im. Marii Konopnickiej w Chrzanowie oraz do Szkoły Powszechnej nr 3, która była podzielona na dwie części: męską i żeńską. Nauka /jedynie poza lekcjami religii/ odbywała się wspólnie z dziećmi
chrzanowskich Żydów. W czasie nauki religii Żydzi opuszczali klasę. W szkole obowiązywały mundurki, na co dzień dzieci zakładały granatowe fartuszki. Natomiast w niedzielę ubierali strój galowy,
dziewczynki zakładały granatowe spódniczki i białe bluzki ozdobione
marynarskim kołnierzykiem.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 na Kątach. Rok szkolny 1962/1963.
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Budynek filii Szkoły Podstawowej Nr 2 na Kątach przy skrzyżowaniu
ulic Polnej z Leśną. Lata 60. XX wieku i czasy obecne.
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W latach 60. i 70. Szkoła Podstawowa nr 2 miała swoją filię na
Kątach. Jej siedziba znajdowała w budynku przy ulicy Polnej, w którym obecnie mieści się Przedsiębiorstwo Oświatowe WUR Katowice.
Oddział Chrzanów. Nauka w jedynej w tamtym czasie szkole podstawowej na Kątach trwała od pierwszej do trzeciej, czwartej lub piątej
klasy, w zależności od liczby dzieci oraz czynników ekonomicznych.
Po ukończeniu nauki w filii szkoły na Katach, uczniowie przechodzili do budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 w Chrzanowie,
gdzie kończyli kolejne klasy. Oddziały na Kątach liczyły po około 15
uczniów. Sale były przytulne, w każdej stał piec kaflowy, który zimą
dawał przyjemne ciepło. Niestety, z roku na rok uczniów było coraz
mniej. W pewnym momencie utrzymywanie szkoły stało się nieopłacalne i mimo, że poziom nauki był wysoki, władze zdecydowały się
na jej likwidację. Wspominając o dzieciach i młodzieży z Osiedla
Kąty, uczęszczających do „dwójki”, warto dodać, iż wiedza, jaką zdobyli w jej filii stanowiła doskonałą bazę do dalszego kształcenia. Wiele
osób zostało inżynierami, nauczycielami, ekonomistami i lekarzami.
Obecnie dzieci z Kątów chodzą do Szkoły Podstawowej nr 1 lub do
Szkoły Podstawowej nr 3, a ich rodzice i dziadkowie z sentymentem
wspominają „dwójkę” i jej filię na Kątach.
Linia kolejowa
W 1900 roku powstało połączenie kolejowe Chrzanowa ze
Szczakową przebiegające przez Kąty. Była to linia nr 126. Odcinek
torów od Szczakowej do Chrzanowa liczył 22,5 km. Było to bardzo
ważne połączenie dla Chrzanowa, ale przede wszystkim dla znajdującej się na Kątach głębinowej kopalni rud ołowiu „Matylda”. Tor
kolejowy stanowił podstawę funkcjonowania kopalni, gdyż tą drogą
transportowano kopalniany urobek w każdy rejon Polski. To samo
dotyczy materiałów zaopatrzeniowych do kopalni. Na „Matyldzie”
wydobywano rudę ołowiu oraz pokaźną ilość galmanów.
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Stacja Kolejowa Kąty /przyobecnej ulicy Partyzantów/,
zlikwidowana w latch 80. XX wieku.
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Oprócz głównego produktu, jakim była ruda, powstawał też
produkt uboczny, czyli muł, szlam i kamień. Wywożono go na hałdę, znajdującą się przy ulicy Leśnej i Polnej w stronę ulicy Kopanina.
Hałda, wkomponowana w krajobraz Kątów, była niestety siedliskiem
wielu chemicznych pierwiastków, szkodliwych dla zdrowia. Po prawej stronie ulicy Leśnej, idąc od ulicy Śląskiej, można dzisiaj zobaczyć mur oporowy z kamieni. Jest to pozostałość po dawnym ogrodzeniu kopalni, które pochodzi z lat 50. ubiegłego wieku. Ustawiono
go na starym murze oporowym z lat 1874-1887. Po tej stronie istnieje
niewielka pozostałość po hałdzie, właśnie z lat 1874-1887, w okresie
pogłębiania szybu. Miejsce po prawej stronie ulicy Leśnej szybko wypełniało się produktem ubocznym powstałym przy wydobyciu rudy
ołowiu, więc trzeba było pozyskać na odpady pokopalniane również
teren po lewej stronie ulicy Leśnej. W tym celu, około 1900 roku, wybudowano most nad torowiskiem i ulicą Leśną, co jest udokumentowane na poniższej fotografii.

Most nad ulicą Leśną i torem kolejowym. Lata 70. XX wieku.
Po lewej stronie boisko na Kątach.
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Most nad ulicą Leśną i torem kolejowym.

Hałda kopalni „Matylda” przy ulicy Leśnej.
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Między starą, a nową częścią hałdy, również na moście, został
zbudowany tor, którym transportowane były odpady pokopalniane
w specjalnych wagonikach z małą lokomotywą wąskotorową. Linia
kolejowa nr 126 została zamknięta w 1981 roku, a w latach 90. rozebrany został odcinek torów z Jaworzna do Chrzanowa. Lewą część
hałdy, jeszcze przed likwidacją toru kolejowego, zagospodarowano
pod budowę dróg. Rozebrano natomiast most nad ulicą Leśną i starym torowiskiem. Na tym można by zakończyć historię hałdy i mostu. Pozostały zdjęcia i wspomnienia. Jest jednak coś jeszcze. Po lewej
i prawej stronie ulicy Leśnej widać betonowe fundamenty, na których stały filary podtrzymujące most. Wychodząc na pozostałości po
hałdzie z przełomu XIX i XX wieku, wśród drzew, zobaczymy część
oryginalnych filarów, które nie zostały wywiezione. Liczą one kilkadziesiąt, a może i ponad 100 lat i były świadkami dobrych i złych
okresów funkcjonowania kopalni oraz różnych wydarzeń z życia
mieszkańców naszego osiedla.
W rejonie Chrzanowa i Jaworzna typowym sposobem walki
partyzanckiej z okupantem była tzw. bitwa o szyny. Działały tu aktywnie oddziały partyzanckie Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, wyspecjalizowane głównie w dywersji kolejowej. Partyzanci wysadzali
tory, wykolejali pociągi z transportami wojskowymi wroga, itd. Mało
kto wie, że właśnie taką akcję dywersyjną oddziały partyzanckie przeprowadziły na Kątach. Dla naszych ojców i dziadków mogło się to
skończyć tragicznie. Kolej, biegnąca przez Osiedle Kąty w Chrzanowie, stanowiła dla Niemców punkt strategiczny i była jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków kolejowych na Śląsk. W 1944 roku
stała się celem partyzantów. Wtedy to, w okolicy dzisiejszych działek
rekreacyjnych (Kąty II), partyzanci przeprowadzili akcję sabotażową
rozkręcając tory i doprowadzając do wykolejenia się pociągu towarowego. Tak wspominają to naoczni świadkowie, którzy wówczas byli
jeszcze dziećmi.
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Wieść o wykolejeniu pociągu szybko rozeszła się po osiedlu.
Byliśmy dziećmi i jak to dzieci, szybko pobiegliśmy na miejsce zdarzenia. Z szyn wykoleił się tylko parowóz. Wagony wypełnione były
pisakiem, deskami i materiałami budowlanymi. Staliśmy z boku, gdy
przyjechali Niemcy i naradzali się, co zrobić. Najpierw skręcili tory,
aby mógł przyjechać ciężki sprzęt, który wstawił parowóz z powrotem na szyny. Nieświadomi tego, co będzie działo się dalej, obserwowaliśmy, jak pociąg rusza i odjeżdża. W tym czasie przyjechała
ciężarówka, na której siedziała spora grupa żołnierzy niemieckich.
Widzieliśmy ich agresywne zachowanie. Padł rozkaz: — Kąty mają
być zdziesiątkowane. Dziesiątkowanie, które oficjalnie nazywa się
decymacją, było karą powszechnie stosowaną przez nazistów. Był to
środek represji odwetowej wobec ludności cywilnej na terenach okupowanych przez Niemców. Polegał on na rozstrzelaniu co dziesiątego mieszkańca, w tym przypadku, co dziesiątego mieszkańca Kątów.
Trudno dzisiaj oceniać tę sytuację. Naoczni świadkowie byli wówczas
dziećmi i z pewnością inaczej to odbierali, niż dorośli. Był to koszmar
wojny, tragedia miejscowej ludności. Na szczęście nie doszło wtedy
do zdziesiątkowania mieszkańców osiedla, za którymi wstawił się leśniczy, pan Ślęczek, który po negocjacjach z Niemcami i poręczeniu
swoją głową, przekonał okupanta, że mieszkańcy nie mieli nic wspólnego z wykolejeniem pociągu.
Dorożki
Dorożka jest to lekki 1-o lub 2-konny pojazd, służący do wynajmu w celach zarobkowych, który pojawił się w połowie XIX wieku
i był używany jako środek transportu miejskiego. Pojazd ten wyposażony był w składany dach, znajdujący się nad częścią pasażerską.
Przednie siedzenie przeznaczone było dla woźnicy i zwykle było
odkryte. Stosowana jest również inna nazwa dorożki, a mianowicie
fiakr. Usługi dorożkarskie świadczyło miasto, jeśli posiadało takie
pojazdy na wynajem, lub jeśli mieli je prywatni właściciele. Dorożki
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oczekiwały na pasażerów na wyznaczonych postojach, a ich rolę przejęły później taksówki. Taka komunikacja funkcjonowała w Krakowie
o czym możemy się dowiedzieć z wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Zaczarowana dorożka”. Wiersz jest zapisem wrażeń
poety z nocnej wycieczki po Krakowie fiakrem o numerze 13, należącym do znajomego poety, Jana Kaczary. Nie tylko Kraków miał swoje
zaczarowane dorożki. Chrzanów, zawsze związany z Krakowem, czerpał z niego pewne wzorce. Tak było również w przypadku dorożek.
Zajmując się zbieraniem informacji historycznych o Osiedlu Kąty,
otrzymałem zdjęcia dorożek jeżdżących po ziemi chrzanowskiej. Do
dzisiaj żyją osoby, które korzystały z usług tego pojazdu podczas ceremonii zaślubin lub udając się do kościoła św. Mikołaja na chrzest
dziecka. Ja poznałem historię dorożki nr 5 z Chrzanowa, której właścicielem był mieszkaniec Kątów, Edward Bochenek. O zaczarowanej
dorożce z Kątów opowiedział mi jego syn, Wiesław.
Wspomina Wiesław Bochenek
Zacznę od lat 50. i 60. XX wieku. W tym czasie mój ojciec pracował jako woźnica, a w wolnych chwilach w swoim gospodarstwie
rolnym z żoną Marią i synami: Zdzisławem, Marianem, Edwardem
i ze mną. Hodowaliśmy bydło, drób i przede wszystkim konie. Uprawialiśmy ziemię pod warzywa, ziemniaki i inne rośliny okopowe,
a także zboże, w tym dużo owsa, którego tata potrzebował dla swoich
koni. Pracy było bardzo dużo, a mimo to ojciec miał czas na swoją
pasję, którą stanowiła dorożka z numerem bocznym 5. Powóz był zadbany, z tyłu wyposażony w duże koła, z przodu w mniejsze, nad którymi zamocowano błotniki chroniąc w ten sposób pasażerów. Dorożka posiadała dach składany wykonany ze skóry, który w razie deszczu
można było rozłożyć. Pojazd przeznaczony był dla 5 osób i posiadał
hamulce, których używano, kręcąc korbką. Z przodu, w specjalne
uchwyty, wkładano piękne lampy oświetleniowe, które zachowały się
do dnia dzisiejszego. W tamtym czasie dorożką wyjeżdżano na różne
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uroczystości takie, jak wesela, czy chrzciny. Piękne czasy ojca i jego
dorożki zakończyły się wraz z nadejściem motoryzacji. Dorożka była
przechowywana w wozowni, która w latach 70. uległa spaleniu. Ojciec bardzo to przeżył i chciał ją odremontować, ale na to niestety nie
starczyło już czasu i zdrowia. Ojciec zmarł w 1980 roku. Na Kątach
żyje dziś jeszcze wiele osób, które były przewożone przez mojego ojca
dorożką.

Drewniane koło zapasowe oraz oryginalne lampy, które zachowały się
po spalonej dorożce o numerze 5 Edwarda Bochenka.
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Dorożki na Kątach lata 50. XX wieku.
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****

Wielką stratą dla Kątów był pożar w wozowni pana Edwarda
i spalenie się dorożki z numerem 5. Jak wspomniał jego syn, Wiesław, z pożaru udało się uratować oryginalne lampy oświetleniowe,
do których wkładano specjalne świece. Taka świeca zachowała się
w jednej z lamp. Zachowało się również drewniane koło zapasowe.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie odbyła się specjalna
sesja zdjęciowa, na której uratowane części dorożki zostały sfotografowane. Zdjęcia są do wglądu. Od wielu lat, na krakowskim rynku
można zobaczyć dorożki stanowiące jego turystyczną atrakcję. Może
i w Chrzanowie doczekamy się jeszcze dorożek, jako kolejnej atrakcji
turystycznej naszego miasta.
Boisko i piłka nożna na Kątach
Coraz mniej jest w Chrzanowie boisk trawiastych do gry
w piłkę nożną. Jednym z ostatnich jest to znajdujące się na Kątach,
którego obecnym zarządcą jest chrzanowski Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Warto poznać historię powstania tego boiska
oraz kilka ciekawostek z nim związanych.
W latach 20. i 30. XX wieku w Polsce, tak jak na świecie, panował kryzys. Duże bezrobocie dotykało również mieszkańców Chrzanowa. Aby temu chociaż w minimalny sposób zapobiec, władze kopalni „Matylda” podjęły decyzję o budowie boiska dając zatrudnienie
mieszkańcom Kątów i pracownikom kopalni. Dzięki nim powstało
boisko trawiaste o pełnym wymiarze, z profesjonalną bieżnią, której
ślady widzimy do dziś. Podczas II wojny światowej zarządcą kopalni i boiska byli Niemcy. Poza murawą, kazali wybudować strzelnicę,
na której ćwiczyli żołnierze niemieccy. Podczas ćwiczeń na strzelnicy
boisko było zamknięte, ale w pozostałym czasie Niemcy udostępniali
je okolicznej młodzieży. Z opowiadań wiem, że na boisku i wokół nie-
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go, rosła w tym czasie gęsta i bujna trawa, na której Niemcy pozwalali
wypasać mieszkańcom zwierzęta. Postawili tylko jeden warunek: odchody po zwierzętach powinny być zawsze dokładnie posprzątane.

Młodzież z Kątów na boisku podczas okupacji hitlerowskiej,
w tle żołnierze niemieccy.

Przed II wojną światową boisko na Kątach było większe
niż dzisiaj. Miało wymiary 107 na 70 metrów. Po wojnie rozpoczął
działalność klub ,,Zryw Kąty”, który istniał od 1946 do 1948 roku.
W klubie była sekcja piłkarska grającą w B-klasie. Likwidacja klubu
związana jest prawdopodobnie z działalnością ówczesnych kąckich
działaczy PPR, którzy nie wyrazili zgody na jego dalsze funkcjonowanie. Rok później powstał na Kątach nowy klub ,,Górnik Chrzanów”, w którym grał pan Stanisław Kosowski wspominający tamte
czasy: Grałem w tym klubie na początku w juniorach. Pięć lat później
znalazłem się w zespole seniorów, w którym byłem lewym obrońcą
i kapitanem. Najwyżej graliśmy w klasie B. Mecze odbywały się tylko w niedziele. Przychodziło na nie sporo kibiców. Rozgrywki od84
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bywały się w sąsiednich miejscowościach: Szczakowej, Ciężkowicach,
Azotce, Libiążu, Krzeszowicach i Rudawie. Na początku jeździliśmy
furmanką, a potem ciągnikiem z przyczepą. Sami składaliśmy się na
pokrycie kosztów przejazdu. Na boisko przychodziliśmy codziennie.
Nie mieliśmy trenera, ani odpowiedniego sprzętu, ale każdy był chętny do gry. Po kolejnym odwodnieniu i powstaniu kopalni „Matylda”
jej dyrekcja wzięła klub pod swoje skrzydła. W połowie lat 50. XX
wieku Władysław Więckowski, dyrektor techniczny kopalni, w której
też pracowałem, zakupił dla zespołu seniorów trzynaście par butów
uszytych na miarę. Niestety, część z nich ktoś skradł z szatni udostępnionej przez zakład, położonej trzysta metrów od boiska. Klub
istniał do 1960 roku. Został rozwiązany z powodu coraz mniejszej
liczby chętnych. Sprzęt sportowy przekazano do „Fabloku”.
W 2000 roku został reaktywowany "Zryw Kąty”. Klub działał
do 2014 roku i został rozwiązany ze względów finansowych. Kolejno
zmieniali się zarządcy boiska, ale nikt nie ma wątpliwości, że musi
ono istnieć nadal i służyć nie tylko mieszkańcom Osiedla Kąty, ale
także Chrzanowa i okolic. Tak było za czasów naszych dziadków i ojców. A jak było za moich młodzieńczych czasów? Książka Adama Bahdaja „Do przerwy 0:1” stanowi pełną humoru powieść o przygodach
wychowanych przez ulicę chłopców z warszawskiej Woli. Jest książką
ambitną, zawierającą morał i przesłanie zachęcające do zwyciężania
własnych problemów oraz do uprawiania sportu. To właśnie ta pozycja stała się dla nas i naszych starszych kolegów inspiracją do gry
w piłkę.
W latach 70. XX wieku istniały na Kątach trzy boiska. Dwa
z nich zrobiliśmy sami, a jedno to właśnie boisko przy basenie. Jedno
wykonane przez nas boisko znajdowało się przy obecnej ulicy Spacerowej i nosiło potoczną nazwę „boisko pod lasem”. Drugie było
położone przy obecnej ulicy Fałata, za placem zabaw. Nazywaliśmy
je boiskiem za młockarnią, gdyż właśnie w miejscu obecnego placu
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zabaw, stała młockarnia, służąca do oddzielania ziaren zboża od kłosów. Na tych boiskach spędzaliśmy większość wakacji. Istniały trzy
dzikie drużyny: Kąty I, Kąty II i Bloki, które rozgrywały różne turnieje z nagrodami. Nigdy nie dochodziło między nami do ostrej rywalizacji, a podczas meczy, na przykład z Osiedlem Stara Huta, skład
naszej drużyny stanowiła młodzież z całego Osiedla Kąty. Zawsze
łączyła nas przyjaźń i tak zostało do dzisiaj, co mile wspominamy.
Ze studni mieszkającego najbliżej boiska mieszkańca Kątów braliśmy
wiadro z wodą i kubek, gasząc pragnienie w czasie meczów. Atrakcję
stanowiły także źródła wodne przy boisku na basenie, które również
dostarczały nam wody w czasie rozgrywek. Pamiętam do dzisiaj smak
tej zimnej, zdrowej wody. Niestety, jej źródła zostały zasypane.

Drużyna ,,Żonatych”
podczas meczu piłki nożnej ,,Kawalerzy kontra Żonaci”, 1979 rok.
Od lewej w pierwszym rzędzie: Wiesław Lichota, pan Szkaradek,
Adam Pamuła, Jan Sojka, Władysław Rożkowicz.
Od lewej w drugim rzędzie stoją: Emil Dzierwa, Stanisław Śliwkowski,
Jacek Dulowski, Józef Mili, Andrzej Matyaszewski,
Kazimierz Rożkowicz, Zenon Wróbel.
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Drużyna ,,Kawalerów”
podczas meczu piłki nożnej ,,Kawalerzy kontra Żonaci”, 1979 rok.
Bramkarz: Zygmunt Dzedzyk.
Od lewej w pierwszym rzędzie: Marek Onak, Stanisław Szczygieł,
Wiesław Wajdzik, Jacek Bochenek, Marek Boroń, Krzysztof Siewniak.
Od lewej w drugim rzędzie stoją: Jacek Chielewski, Marek Bochenek,
Roman Madejski, Paweł Smolik, Waldemar Prokop, Ryszard Wróbel.

W 1979 roku, gdy byliśmy już kawalerami, a nasi starsi koledzy pozakładali rodziny, narodził się pomysł rozegrania meczu piłki
nożnej Kawalerzy kontra Żonaci. To właśnie wtedy został rozegrany
pierwszy taki mecz, w którym padł remis 2:2. Niestety, wielu z piłkarzy nie ma już wśród nas, jednak zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Leśniczy Paweł Ślęczek
Podczas rozmów z mieszkańcami często wspominano leśniczego Pawła Ślęczka, jednak żaden z moich rozmówców nie posiadał
fotografii, na których można by było go zobaczyć. Po pewnym czasie, udało mi się jednak dotrzeć do osób, będących w posiadaniu jego
zdjęć oraz informacji o jego rodzinie i dalszych kolejach życia. Bardzo
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dziękuję pani Genowefie Jamrozik i koledze Ryszardowi za poświęcony czas i przekazane informacje.
Przy ulicy Kopanina mieszka mój kolega Ryszard. Pewnego
dnia zadzwonił do mnie z informacją, że posiada zdjęcia, na których
prawdopodobnie znajduje się pan Ślęczek. Wyznaczyliśmy datę spotkania. Okazało się, że dziadek Ryszarda był gajowym właśnie w latach 30. i 40. XX wieku. Mieszkał wraz z rodziną w leśniczówce na
Groblach. Przed wojną gajowy pełnił funkcję strażnika części lasu,
odpowiadając za powierzony mu obchód, stanowiący część leśnictwa.
Chronił las przed szkodnikami i był leśnikiem pierwszego kontaktu. Ryszard pokazał mi zdjęcia, na których rozpoznał tylko dziadka.
Pomyślałem „szkoda”, a wtedy on dodał, że w Balinie mieszka jego
ciocia. Nie zastanawialiśmy się długo, wsiedliśmy do samochodu i ze
zdjęciami pojechaliśmy do Balina. Obaj z Ryszardem doznaliśmy podobnych odczuć, być może takich, jakich doświadczają prawdziwi
historycy, sięgający do różnych źródeł, którzy w obliczu ciekawego
odkrycia nie zwlekają podejmując natychmiastowe działania. W Balinie spotkaliśmy się z ciocią Ryszarda, która okazała się bardzo miłą,
92-letnią starszą panią. Była to Genowefa Jamrozik, która opowiedziała nam historię swojego życia i rozpoznała wszystkie postacie na
zdjęciach przywiezionych przez nas.
Ojcem pani Genowefy Jamrozik, a zarazem dziadkiem Ryszarda, był Jan Baster, który był gajowym i mieszkał z rodziną w leśniczówce na Groblach. Budynki te zachowały się do dziś. W tamtym
okresie zarządcami lasów położonych w okolicach Kątów, Byczyny
i Jaworzna była Spółka Akcyjna Giesche, która sprawowała także
nadzór nad kopalnią „Matylda” oraz Gwarectwem Jaworznickim. Na
terenach lasów im podległych leśniczych mianowali wtedy zarządcy
Spółki Giesche oraz Gwarectwa Jaworznickiego. Leśniczy i gajowi odwiedzali się, współpracowali i przyjaźnili ze sobą.
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Gajowy Jan Baster był szanowanym człowiekiem i cenionym
fachowcem w swej branży. Praktykowali u niego gajowi z różnych
okolic, a las, nad którym powierzono mu pieczę, był bardzo czysty.

Stoją od lewej: gajowy Kania, gajowy Bożek, gajowy Jan Baster.
Siedzą od lewej: gajowy Pyszny, leśniczy Paweł Ślęczek,
gajowy Roman Jamrozik.
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Ludzie grabili tam ściółkę, kosili trawę, zbierali susz. Leśniczy
prowadził wzorową szkółkę leśną o nazwie „Baster Szkółka”. Jan Baster opiekował się także stawami Groble. W czasie swej kariery zawodowej miał kilku zwierzchników, do których, do 1934 roku, należał
leśniczy Ślęczek. Wtedy to został on zdymisjonowany przez Spółkę
Giesche, która powołała na jego miejsce pana Podsiadłę, pełniącego
funkcję leśniczego do roku 1937. Potem nastąpiła kolejna zmiana,
w wyniku której mianowano pana Barę do momentu wybuchu wojny.
Po zajęciu Chrzanowa przez Niemców, w roku 1939, na stanowisko
leśniczego powrócił pan Ślęczek, który był leśniczym do zakończenia
wojny. Zdjęcia, będące w posiadaniu Ryszarda, przedstawiają kilka
osób, związanych z postacią Jana Bastera. Pani Genowefa Jamrozik
przybliżyła nam historię każdej z nich.
Pan Ślęczek miał na imię Paweł. Był Ślązakiem. Jego żona nosiła imię Anna. Mieli troje dzieci: dwie córki Urszulę i Annę oraz syna
Zbigniewa. Mieszkali w leśniczówce na Kątach. P. Ślęczek był dobrym
człowiekiem, co potwierdzają mieszkańcy Kątów, z którymi rozmawiałem. Podczas II wojny światowej, pomimo współpracy z Niemcami, uratował wielu mieszkańców naszego osiedla. W 1934 roku został
odwołany ze stanowiska leśniczego z powodu obaw zarządców Spółki
Giesche o rozsprzedanie lasu. Leśniczy stracił zaufanie u zarządców
Spółki prawdopodobnie z powodu nadużywania alkoholu. Niemcy
nadali mu z powrotem tę funkcję w 1939 roku. Aby zachować swoje
stanowiska, podwładni gajowi musieli podpisać tzw. listę narodową
Deutsche Volksliste, w wyniku czego zostawali Volksdeutscherami.
Jan Baster nie podpisał tej listy i w maju 1940 roku, wraz z rodziną,
musiał opuścić leśniczówkę na Groblach przeprowadzając się na ulicę
Kopanina w Chrzanowie. Od tego czasu kontakt z nim się urwał.
Na zdjęciach mamy również innych gajowych, kolegów pana
Bastera: pana Jana Kanię z Balina i pana Bożka, którego imienia nie
znamy. Prawdopodobnie byli oni gajowymi z Gwarectwa Jaworznic-
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kiego. Im także dano do podpisania Volkslistę. Jan Kania nie podpisał jej w związku z czym stracił posadę. Wspominałem wcześniej,
że do Jana Bastera przyjeżdżali praktykanci, którzy widnieją także na
zdjęciach. Ślązak pan Pyszny, gajowy, praktykował w latach 1936-37.
Uwielbiał jazdę na koniu i był pilnym uczniem. Cenił mojego ojca
— opowiada pani Genowefa i kontynuuje dalej. Mieliśmy psa myśliwskiego, suczkę Ledę, którą bardzo lubił. Ojciec pozwalał mu zabierać ją do lasu. Pan Pyszny mieszkał prawdopodobnie na Podwalu
w Chrzanowie. Był żonaty. Od roku 1938, po skończeniu praktyki,
nie pokazywał się u mojego ojca. Pojawił się u nas dopiero po wybuchu wojny. Gdy odwiedził nas po raz pierwszy, zobaczyłam na jego
ręce opaskę SS. Zrozumiałam, że został esesmanem, chociaż nie dawał tego po sobie poznać. Wchodząc do naszego domu zawsze ją ściągał. Witał się z mamą i z nami, a potem z tatą szedł do pokoju i tam
długo rozmawiali. Odwiedzał nas do 1940 roku, kiedy to mieszkaliśmy w leśniczówce na Groblach. Po jej opuszczeniu, zamieszkaliśmy
przy ulicy Kopanina zabierając oczywiście ze sobą psa.

Stoi Henryk Wencel, od prawej siedzą gajowi Bożek i Jan Baster, z nimi Leda.
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Dokładnie nie pamiętam, ale prawdopodobnie w 1941 roku
znowu odwiedził nas Pyszny. Prosił ojca o podarowanie mu psa, do
którego bardzo się przywiązał. Dawał ojcu za niego 500 marek niemieckich co stanowiło dość pokaźną kwotę. Leda była psem myśliwskim. Po zwolnieniu z posady gajowego, ojciec musiał podjąć pracę
w Chełmku, więc pies nie miał kontaktu z lasem i dziką zwierzyną. Ojciec dał więc psa panu Pysznemu, za co ten był mu bardzo wdzięczny.
Przed końcem wojny Pyszny również spotkał się z ojcem. Powiedział,
że gdy będzie opuszczał Chrzanów, wypuści psa , który z pewnością
do nas wróci. Będzie to znak, że Pysznego już w Chrzanowie nie ma.
Tak się stało. Pies do nas wrócił tuż przed wyzwoleniem Chrzanowa
i jeszcze długo z nami żył. Co się stało z Pysznym nie wiadomo.
Pani Genowefa wspominała dalej.
Roman Jamrozik był praktykantem u Jana Bastera. Przyjechał
z poznańskiego. Henryk Wencel też praktykował u Jana Bastera. Jego
ojciec był dyrektorem w Zakładach Azotka w Jaworznie. Po wojnie
skończył studia. Prawdopodobnie był leśniczym w Chełmku i Libiążu. Przeżył ogromną tragedię rodzinną, gdyż w bardzo młodym wieku zmarła mu żona.
Na koniec opowiem wam historię związaną z naszą Ledą —
wspomina córka pana Bastera. Siedziałam w domu i wyglądałam
przez okno. Widziałam Ledę, jak biega po posesji i szczeka. W naszą
stronę szedł żołnierz niemiecki. Pies bardzo na niego ujadał. Niemiec,
z obawy, że Leda może go ugryźć, wyciągnął pistolet i chciał ją zastrzelić. Nie wiem, jak Leda wyczuła niebezpieczeństwo, ale uspokoiła się i zaczęła mu służyć. Po chwili namysłu Niemiec schował broń.
Ten obrazek mam ciągle przed oczami.
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Kazimierz Kulig
Chcę przedstawić los jednego z naszych mieszkańców, cichego bohatera kampanii wrześniowej, który oddał życie w walce z niemieckim agresorem. Przed wybuchem II wojny światowej powołanie
do wojska otrzymał m. in. Kazimierz Kulig. Zostawił żonę Bronisławę, siedmioletniego syna Fryderyka i trzyletnią córkę Marię i udał się
do swojej jednostki wojskowej.

Kazimierz Kulig, siedzi u góry po prawej stronie. Lata 30. XX wieku.
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Kazimierz Kulig, siedzi w środku na samym dole. Lata 30. XX wieku.

Wspomina Maria Matya z domu Kulig
Ja nie pamiętam, ale mama opowiadała, że tata jeździł na
szkolenia wojskowe do Tarnowskich Gór. Prawdopodobnie był saperem. Często robił notatki w swoim zeszycie, który oglądałam jeszcze
po wojnie. Po otrzymaniu powołania udał się do Tarnowskich Gór.
Nikt z nas nie przeczuwał tego, co się stanie. Cały czas nie było wiadomości od ojca. Trwała wojna. Na mamę spadł obowiązek wychowania
i utrzymania nas. Podjęła pracę w tzw. ogrodach w Balinie. Pracowała tam przez całą okupację. Mnie i brata zostawiała wtedy u babci, a sama pieszo chodziła do Balina. Praca zaczynała się o 6.00 rano
i trwała do godziny 17.00-18.00. W ogrodach zajmowano się uprawą
warzyw i sadzono kwiaty. Cała hodowla przeznaczona była dla Niemców. Każdego dnia rano przyjeżdżał samochód, ładowano na niego
warzywa i wywożono je do Chrzanowa dla mieszkających tam okupantów, którzy rządzili miastem. Panowała bieda, zresztą nie tylko
u nas. Każdy, kto przeżył tę wojnę, może coś na ten temat powiedzieć.
94

Utrwalone i opisane historie codziennego życia mieszkańców Kątów

Wraz z mamą, oprócz radzenia sobie z biedą, żyliśmy myślą o miejscu pobytu naszego taty oraz niepewnością jego losów: czy żyje oraz
co się z nim dzieje? W ten sposób przeżyliśmy okupację. Po wojnie
mama dostała pracę w „Fabloku”, ale nadal nie było żadnej wiadomości o ojcu. Mimo, że tata brał udział w II wojnie światowej, w obronie
Polski, nie dostaliśmy od państwa żadnej pomocy. Mama robiła co
mogła, aby uzyskać jakąkolwiek informację o tacie. Napisała pismo
do Prezydenta RP Bolesława Bieruta oraz do Czerwonego Krzyża.
Niestety, nie było żadnego odzewu. Kolejnym etapem było napisanie
pisma do Czerwonego Krzyża w Szwajcarii. I wtedy, po raz pierwszy
dostaliśmy odpowiedź: — Zwróćcie się do parafii w Kolbuszowej. Tak
też uczyniliśmy. Nie musieliśmy długo czekać. Parafia przesłała nam
akt zgonu taty, który był dla nas największym ciosem. Z drugiej jednak strony dowiedzieliśmy się wreszcie, co się z nim stało.

Akt zgonu Kazimierza Kuliga.
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Z aktu zgonu wynikało, że Kazimierz Kulig był kapralem 202
Plutonu Pionierów ,,Bielsko”. Został zabity podczas działań wojennych 9 września 1939 roku w bitwie pod Kolbuszową, a pochowany
11 września 1939 roku na tamtejszym cmentarzu, znajdującym się
obecnie w województwie podkarpackim. Mamie nie było dane pojechać na jego grób. W 1981 roku wraz z koleżanką przyjechałyśmy
do Kolbuszowej i udałyśmy się na cmentarz. Dość długo szukałyśmy,
jednak grobu ojca nie mogłyśmy znaleźć. Po cmentarzu spacerował
starszy pan, podeszłam więc do niego i poprosiłam o pomoc. Był bardzo miły i udał się z nami na grób, w którym byli pochowani żołnierze polegli w bitwie pod Kolbuszową. Byłam rozczarowana, gdyż
jadąc do Kolbuszowej wyobrażałam sobie całkiem inaczej grób ojca.
Tymczasem zobaczyłam mogiłę obmurowaną cegłą i porośniętą trawą, położoną pod murem cmentarza, a do niej wbitą tabliczkę z nazwiskami i imionami żołnierzy, którzy zginęli 9 września 1939 roku.
Znajdowało się tam również nazwisko mojego taty.

Obecny pomnik na cmentarzu w Kolbuszowej żołnierzy poległych
w kampanii wrześniowej, w tym Kazimierza Kuliga.
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Zapomniałam o wszystkim. Nie przeszkadzało mi, w jakim
stanie jest grób, w milczeniu chciałam jak najszybciej porozmawiać
z tatą. Opowiedzieć mu, jak bardzo nam go brakowało w naszym życiu. Przecież straciłam go mając trzy lata. Moją rozmowę z tatą przerwał głos nieznajomego pana, który zwrócił się do mnie następującymi słowami: — Proszę pani, jakie tu były ciężkie walki wtedy w 1939
roku, jak dużo zginęło tu żołnierzy, również Niemców. Pokażę wam
grób żołnierzy, którzy zginęli w 1945 roku podczas wyzwolenia Kolbuszowej. Poszliśmy. Zobaczyłam piękny pomnik, ze złotymi nazwiskami zabitych. Zrobiło mi się ogromnie żal. Dlaczego grób mojego
ojca jest w takim stanie, a ten z żołnierzami poległymi w 1945 roku
jest tak zadbany?

****

W 1998 roku na grób dziadka udała się jego wnuczka /córka
Marii/ wraz z rodziną. Ciała żołnierzy poległych w 1939 roku, w tym
również Kazimierza Kuliga, zostały już poddane ekshumacji. Spoczywają w innym miejscu. Jest pomnik, są napisy. Z posiadanych informacji wynika, że nikt do tej pory nie zwrócił się do pani Marii, ani do
innych członków jej rodziny, z prośbą o udzielenie informacji o życiu
Kazimierza Kuliga. Takich faktów nie można zapomnieć, gdyż w ten
sposób nie przetrwa pamięć o naszych walecznych mieszkańcach. Pamiętajmy o cichych bohaterach, mieszkańcach chrzanowskiej ziemi,
takich jak Kazimierz Kulig z Osiedla Kąty, którzy oddali życie za wolną Polskę, a ich ciała spoczywają daleko od rodzinnych stron.
Ludwik Kieras
Ludwik Kieras urodził się 30 września 1901 roku w Chrzanowie. Ojciec Antoni, matka Maria z domu Dworniczek. Mieszkaniec Kątów z dziada pradziada, zamieszkały przy ulicy Pszczelnej. Był
człowiekiem wykształconym, który angażował się społecznie w rozwój Kątów. Pracował w kopalni „Matylda” jako księgowy, a po jej zatopieniu został sekretarzem w chrzanowskim sądzie.
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Komitet Odnowy Kaplicy na Kątach, sierpień 1933 rok. W środku
z dokumentami (czwarty od lewej) stoi Ludwik Kieras - sekretarz Komitetu.
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W kwietniu 1940 roku Gestapo przystąpiło do masowych
aresztowań inteligencji polskiej. Akcja ta, o kryptonimie Akcji AB,
pokazała stopień niemieckiej agresji. Nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna rozpoczęła się falą masowych aresztowań, przeprowadzonych
przez policję bezpieczeństwa we wszystkich dystryktach Generalnego
Gubernatorstwa już pod koniec marca 1940 roku. Obławy i zatrzymania kontynuowano w następnych miesiącach, w szczególności w maju
i czerwcu 1940 roku. Jednym z elementów Akcji AB stały się masowe
deportacje polskich więźniów politycznych do obozów koncentracyjnych w Rzeszy. Wraz z jej rozpoczęciem, Niemcy już w kilka miesięcy
aresztowali około 7 tysięcy osób, w większości działaczy politycznych
i społecznych. Akcja AB dotarła również na teren Kątów. Aresztowani zostali między innymi brat mojej mamy Stanisław Boroń oraz
sekretarz Komitetu Odnowy Kaplicy, działacz społeczny pan Ludwik
Kieras.
Wspomina Aleksandra Szyguła z domu Kieras
Ojciec był człowiekiem wykształconym, był księgowym, ale
przede wszystkim społecznikiem. Pamiętam jak dziś. Miałam siedem lat. Niemcy przyszli po niego 21 maja 1940 roku. Nie spodziewał
się tego. Ktoś go wskazał. Przy naszym domu przy ulicy Pszczelnej
była ścieżka, która prowadziła do ulicy Śląskiej. Obok tej ścieżki rosła dorodna grusza. Niemcy wyprowadzili go z domu. Mama, starsza
siostra i ja stałyśmy w drzwiach i ze łzami w oczach żegnałyśmy go.
Ojciec pod eskortą Niemców doszedł do tej gruszy. Tam się zatrzymał. Odwrócił się w naszą stronę. Nic nie powiedział, nie zrobił żadnego gestu tylko przez chwilę patrzył na nas. Być może zdawał sobie
sprawę, że widzi nas po raz ostatni. Ja też widziałam go wtedy po raz
ostatni. Wywieziono go do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL
Dachau. Został więźniem politycznym. Przebywał tam krótko. Następnie przewieziono go do KL Mauthausen /około 20 km od Linzu w
Austrii/. Został zamordowany 15 września 1941 roku. Zachowały się
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trzy listy napisane do nas przez ojca z obozu KL Mauthausen oraz dokumenty. Myśmy też odpisywały, ale czy listy dochodziły i czy tata je
czytał tego nie wiem. 21 listopada 1941 roku. dostałyśmy pismo informujące o śmierci ojca. Z obozu przyszła paczka z ubraniem taty, które
miał w chwili aresztowania. Pamiętam, że w paczce był płaszcz ojca.
Ubrania te były dla nas jak relikwie. Gdy zaczęłam chodzić do gimnazjum w Szczakowej, mama uszyła mi z palta ojca płaszczyk. Nosiłam
go z dumą. Takie były czasy. Proszę sobie wyobrazić co czułam, gdy
go ubierałam. Ostatni raz widziałam ojca w tym palcie, a później nosiłam go na sobie.
Po zakończeniu wojny pisałyśmy listy do różnych instytucji
w sprawie odszkodowania. Przeżyłyśmy wielkie rozczarowanie, gdy
w 1974 roku otrzymałyśmy pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości od
Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Poinformowano nas w nim, że obowiązujące ustawodawstwo Niemieckiej
Republiki Federalnej nie uznaje roszczeń o odszkodowań za krzywdy
wyrządzone Polakom przez reżim hitlerowski. Dodano, że jeżeli zajdą
w tej sprawie zmiany, wszyscy zainteresowani zostaną o tym zawiadomieni w odpowiednim czasie. Nic nie otrzymałyśmy. Dorastałyśmy
bez ojca, mama bez męża, w bólu po jego stracie. Taki los zgotowało
nam życie.
Tomasz Bochenek, syn Wiesława i Krystyny
Po śmierci bliskich osób zostają nam tylko wspomnienia,
których nawet nieuchronna śmierć nie potrafi zatrzeć. Dzięki temu
nasi bliscy nadal żyją w naszych sercach. W przypadku Tomka śmierć
przyszła szybko, w momencie, kiedy mógł rozsławić nasze miasto
i Osiedle Kąty, z którego pochodził. Tomasz Bochenek urodził się 29
lipca 1981 roku w Chrzanowie. Był miłośnikiem dobrego kina, książki,
ale przede wszystkim muzyki elektronicznej, w szczególności Drum
and bass. Miał w sobie żyłkę artysty, rysował i komponował, jednak
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długo swoją muzykę chował do przysłowiowej szuflady. W 2008 roku
postanowił wziąć udział w konkursie muzycznym, na którym przedstawił swój utwór Devil's Liryc. Jako a.k.a Phase2phase, spośród 200
uczestników konkursu, przeszedł do finałowej dziesiątki, gdzie po
ocenie jury i słuchaczy, zajął pierwsze miejsce. W nagrodę mógł udać
się na międzynarodowy festiwal nowej muzyki i sztuki Bumbershoot
do Seattle w Stanach Zjednoczonych. Utwory z finałowej dziesiątki,
w tym oczywiście także utwór Tomka, znalazły się na płycie. Po tym
wydarzeniu Tomasz Bochenek publikował swoje utwory w Internecie, co zaowocowało znajomością z wieloma ludźmi, mającymi taką
samą pasję. Tomasz zajął się też tzw. DJ-ką i na różnych imprezach
miksował muzykę.

Tomasz Bochenek

Niestety, ciężka choroba przerwała jego twórczość. Zmarł
w wieku 33 lat 5 sierpnia 2014 roku. Zostały po Tomku wspomnienia,
ból i żal oraz wspaniała muzyka.
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Koło Pszczelarzy Kąty
Na Kątach w Chrzanowie żyło bardzo dużo pszczelarzy. Powstało tu także Koło Pszczelarzy Kąty, które należało do Stowarzyszenia Pszczelarzy w Chrzanowie. Nie znam dokładnej daty założenia
Koła, posiadam jednak zdjęcia kąckich pszczelarzy z lat 30. XX wieku.
Pszczelarze spotykali się na wspólnym opłatku podczas Świąt Bożego
Narodzenia. Oto opis jednego z nich. „Dnia 17 stycznia 1937 roku
na Kątach w Chrzanowie odbył się uroczysty Opłatek Stowarzyszenia
Pszczelarzy, którego prezesem był wówczas nadsztygar Wiktor Osadnik, oddany całą duszą idei krzewienia pszczelarstwa. Uroczystym
świętem pszczelarzy jest dzień 7 grudnia, kiedy to imieniny obchodzi
św. Ambroży - patron pszczelarzy. Przy opłatku wręczono prezesowi
piękny podarunek - obraz św. Ambrożego wykonany przez syna pana
Czyczyły, sekretarza pszczelarzy, gorliwego członka zarządu. W miłej
atmosferze odśpiewano kolędy i hymn ambrozjański: „Ciebie Boże
chwalimy- Twoją moc my wysławiamy...”

Koło Pszczelarzy na Kątach, lata 30. XX wieku.
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Koło to istniało jeszcze w latach 60. minionego wieku, a pszczelarze
spotykali się u siebie w domach opowiadając różne historie związane
z pszczołami i dzieląc się doświadczeniami. Wyjeżdżali również na
wspólne wycieczki.

Koło Pszczelarzy na Kątach, lata 60. XX wieku.

Wspomina Henryk Buczek
Podczas II wojny światowej byłem kilkuletnim chłopcem. Mój ojciec Wiktor był pszczelarzem i należał do koła na Kątach. Miał w swoim ogrodzie ule. To właśnie między innymi
w naszym domu spotykali się pszczelarze. Ojciec zabierał mnie
też na spotkania Koła Pszczelarzy Kąty, którego siedziba mieściła się przy ulicy Pszczelnej, noszącej nazwę od siedziby tego
Koła. Zapamiętałem kilka historii opowiadanych przez pszczelarzy. Dwie z nich dotyczyły czasów wojny i okupacji Chrzanowa.
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Żona wysoko postawionego Niemca miała trudności z chodzeniem, z czasem nie mogła się już poruszać. Lekarze zawyrokowali,
że dobrym lekarstwem na jej schorzenie będzie zastosowanie metody
leczenia jadem pszczelim tzw. metodą bezpośrednią. Zapadła decyzja
o sprowadzeniu do chorej pszczelarza, który zgodził się zastosować tę
metodę. Koło pszczelarskie na Kątach było bardzo znane w okolicy
z prężnej działalności, więc to w tym kole wyznaczono pszczelarza do
chorej. Tak też się stało. Zabrał on ze sobą miedzianą siatkę i pszczoły i pod eskortą Niemców udał się do mieszkania kobiety. Pszczelarzem tym była bardzo znana na Kątach osoba, ale jej nazwisko niech
pozostanie tajemnicą. Pszczelarz wykonał zabieg. Gwoli wyjaśnienia
dodam, że metoda leczenia jadem pszczelim może przynieść poprawę zdrowia, lecz jest to długotrwałe leczenie. Nie wiem, czy Niemiec
o tym wiedział, prawdopodobnie nie. Jego żonie spuchły nogi i przez
pewien czas nie było widocznej poprawy. Zniecierpliwiony Niemiec
podejrzewał, że pszczelarz uczynił coś celowo, aby zaszkodzić chorej
i podjął już działania zmierzające do wysłania go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Jedną z rozmów telefonicznych w tej sprawie usłyszała chora żona. Być może był to jakiś znak, ale o własnych
siłach wstała, podeszła do drugiego pokoju i wstawiła się za pszczelarzem. Niemiec uznał, że skoro od dłuższego czasy nie mogła wstać
i poruszać się o własnych siłach, a po zabiegu potrafiła to zrobić, nastąpiła poprawa zdrowia żony i odwołał rozkaz wywiezienia pszczelarza do obozu. Po pewnym czasie stan zdrowia chorej widocznie się
poprawił. Niemiec chciał w jakiś sposób wynagrodzić pszczelarzowi
pomoc w wyleczeniu jego żony. Oferował mu pieniądze. Pszczelarz
jednak odmówił jakiegokolwiek dowodu wdzięczności.
Sam kiedyś byłem pszczelarzem, podobnie jak mój ojciec
Wiktor. W naszym ogrodzie znajdowały się ule, a mieszkające w nich
pszczoły stały na straży naszego ogrodu. Aby nakarmić swoje zwierzęta mieszkańcy Kątów wypasali je na łąkach przy obecnej ulicy
Spacerowej, blisko lasu. Wykopano tam staw, który po napełnieniu
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wodą, służył jako wodopój dla pasącego się bydła. Dzisiaj, na dużej
części tych łąk, wybudowano domy. Staw jednak pozostał, chociaż
jest już zarośnięty trawą, krzewami i drzewami. Była jesień 1944 roku.
Od ulicy Kopanina w stronę lasu, podobnie jak dziś, biegła polna droga. Co jakiś czas żołnierze niemieccy przeprowadzali tam ćwiczenia.
Przyjeżdżając, ustawiali na niej swoje samochody, a przy stawie – wodopoju urządzali stanowisko karabinów maszynowych, skierowanych
w stronę „Matyldy”. Zawsze po takich ćwiczeniach mieszkańcy musieli czyścić staw, gdyż woda była zabrudzona i nie nadawała się do
picia przez bydło. Znajdowało się w niej mnóstwo łusek po nabojach.
Oczywiście podczas ćwiczeń Niemcy nie używali ostrej amunicji.
Jeszcze wtedy nie było tylu domów i przestrzeń wokoło była dobrze
widoczna. Na trasie ćwiczebnego ataku na osiedle i kopalnię stał nasz
dom.
Po jednych z ostatnich ćwiczeń część żołnierzy niemieckich
wracała w stronę swoich samochodów, zaparkowanych koło naszego
domu. Zobaczyli drzewo ze śliwkami, więc pościągali hełmy, odłożyli broń i zaczęli zrywać owoce. Trzeba dodać, że było wtedy bardzo
ciepło, a oni po ćwiczeniach byli spoceni. Każdy pszczelarz wie, że
pszczoły nie lubią zapachu ludzkiego potu, więc jak się można domyślić, zaatakowały żołnierzy. Atak pszczół był tak duży, że żołnierze
w popłochu uciekali w stronę lasu zostawiając hełmy i broń. Ja się
śmiałem, ale ojciec bardzo się wystraszył. Zdawał sobie sprawę, co
może się z nami stać. Aby zachować dowód, że to żołnierze zrywali
śliwki, powkładał owoce do pozostawionych przez nich hełmów, po
czym zabrał je i karabiny i udał się za żołnierzami w stronę stacjonujących samochodów. Tata znał język niemiecki, dzięki czemu łatwiej było mu przekonać żołnierzy do swoich racji, chociaż wiem od
ojca, że było to trudne. Jest to kolejna historia o pszczołach z Kątów
o szczęśliwym zakończeniu, niewiele przecież brakowało, aby była dla
mojej rodziny tragiczna w skutkach.
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Ksiądz Wojciech Bryja
W naszej kapliczce była salka katechetyczna, do której pod
koniec lat 70. XX wieku młodzież z Kątów uczęszczała na lekcje religii. Inicjatorem tej nauki był ks. Wojciech Bryja. Były to wspaniałe
chwile dla nas — młodzieży. Przed nauką religii, w oczekiwaniu na
księdza Wojciecha, patrzyliśmy w stronę Chrzanowa wypatrując charakterystycznej jego sylwetki. Każda pora roku miała swój urok. Jednak zimą nauka była najtrudniejsza. Panował mróz poniżej 10 stopni,
w salce grzał załączony grzejnik, a podczas rozmów widać było, jak
z naszych ust wydobywa się para. Byliśmy wtuleni jeden w drugiego, aby było cieplej, a ksiądz Wojciech opowiadał o narodzeniu Jezusa. Każdy z nas czuł się tak, jakby był przy tych narodzinach. Można
śmiało powiedzieć, że z młodzieży z Kątów ksiądz Wojciech stworzył
bardzo zgraną grupę, co później przyczyniło się do tego, że na jego
apel wszyscy zgłaszaliśmy się do budowy nowego kościoła.
Ksiądz Wojciech Bryja przygotowywał nas do sakramentu
bierzmowania. Jak już wspomniałem, uczyliśmy się religii w ekstremalnych warunkach, jednak szczęśliwi i pełni wiary. W 1977 roku
nastąpił oczekiwany przez nas dzień, w którym mieliśmy przyjąć
Sakrament Bierzmowania. Do końca nie wiedzieliśmy, który biskup
będzie go nam udzielał. W kościele św. Mikołaja w Chrzanowie zgromadziliśmy się oczekując na jego przyjazd. Ku naszemu zaskoczeniu
przyjechał kardynał Karol Wojtyła, ówczesny Arcybiskup Metropolita Krakowski. Byliśmy pod wielkim wrażeniem. To z jego rąk przyjmowaliśmy Sakrament Bierzmowania. Nikt z nas nie spodziewał się,
że za rok to on zostanie papieżem, a później świętym. Do końca życia
będziemy dumni z faktu, że Sakrament Bierzmowania udzielał nam
przyszły papież.
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Kapliczka św. Floriana
Zanim na Osiedlu Kąty powstała kaplica oraz punkt katechetyczny, a w czerwcu 2002 roku odrębna parafia pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożego, mieszkańcy należeli do parafii św. Mikołaja w
Chrzanowie. Kąty posiadały jedynie kapliczkę. W niej też co roku odprawiano majówki. Można było usiąść w środku, chroniąc się przed
deszczem czy burzą i odmawiać Litanię Loretańską. Tradycją było,
że właśnie spod kapliczki co roku wyruszała procesja Bożego Ciała.
Mieszkańcy Kątów szli razem, by na placu przy kościele św. Mikołaja w centrum miasta, dołączyć do wspólnej procesji z pozostałymi
mieszkańcami Chrzanowa.

Procesja Bożego przy kościele św. Mikołaja w Chrzanowie.
Wśród uczestników procesji mieszkańcy Kątów.

Teraz, gdy Kąty mają już swoją parafię, procesja Bożego Ciała
kroczy do czterech ołtarzy na osiedlu ulicami: Polną, Leśną, Brzozową i Śląską. Na Osiedlu Kąty był zwyczaj, że zawsze po święceniu
przy kapliczce św. Floriana, za którą rozciągały się puste pola, robili-
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śmy zdjęcia. Dzisiaj kiedy jesteśmy już dorośli nadal robimy zdjęcia,
z tym, że już przy nowym kościele. Kapliczka stała się symbolem naszej lokalnej historii. W 1896 roku przy ulicy Śląskiej na Kątach, na
miejscu spalonej, została wybudowana nowa kapliczka. W 1933 roku
mieszkańcy Kątów zdecydowali o konieczności przeprowadzenia jej
remontu. Został powołany Komitet Odnowy Kaplicy, której sekretarzem mianowano Ludwika Kierasa. 6 sierpnia 1933 roku nastąpiło
poświęcenie kaplicy, dokonane przez ks. proboszcza Kamieńskiego
w obecności miejscowego duchowieństwa. Wśród wielkiej rzeszy zebranych byli przedstawiciele władz Chrzanowa, m. in.: starosta Sulisz, burmistrza Grzelewski, Loewenfeld, prof. Urbańczyk. Uroczyste
przemówienie ks. Proboszcza, pobożne pieśni zgromadzonych, świetna orkiestra z „Fabloku”, oraz przepiękny widok odnowionej kaplicy,
wszystko to przyczyniło się do utrzymania podniosłego nastroju w
czasie uroczystości. Ludność Kątów, mimo zastoju w pracy i braku
zarobków, nie żałowała datków na przyozdobienie ubogiej kaplicy,
która kosztowała 1200 zł. Komitet działał energicznie od lutego 1933
roku i potrafił nie tylko przeprowadzić roboty, ale zebrać potrzebne
fundusze. Wśród zasłużonych członków byli panowie. Mikunda i
Gwoździewicz. Roboty architektoniczne wykonał p. Mąsior, malowanie sposobem kazeinowym p. Resik, instalację elektryczną p. Syska.
Odnowiona kaplica jest dziełem mieszkańców Kątów i świadectwem
ich wiary, „nie dającym posłuchu bałamutnym ,,Badaczom Pisma
św.”, czy agentom komunistycznym” - jak pisał dziennikarz „Dzwonu
Niedzielnego”.
Ozdobą wnętrza kaplicy jest ołtarz i figura Matki Boskiej
z pińczowskiego kamienia, za którą widnieje przepiękny witraż
ufundowany przez rodzinę Loewenfeldów z Chrzanowa. W dowód
wdzięczności za zaangażowanie i wkład pracy jaką włożył w remont
kaplicy Ludwik Kieras, ksiądz Wojciech Krzeptowski ofiarował mu
zdjęcie przedstawiające mieszkańców Kątów na tle remontowanej kaplicy w 1933 roku ze swoim wpisem.
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Oryginalna dedykacja księdza Wojciecha Krzeptowskiego
dla Ludwika Kierasa z 1933 roku.
Pochodzi z fotografii Komitetu Odnowy Kaplicy na Kątach (str. 98).

Rok 1896 wraz z datą remontu 1933 został umieszczony w fasadzie kapliczki. W oszklonej wnęce nad wejściem do niej umieszczona jest figurka św. Floriana. Czy została ona umieszczona w 1896
roku, czy w 1933 roku podczas remontu kapliczki? Być może nasi
przodkowie chcieli w jakiś sposób uczcić pamięć strażaków, może nawet tych, którzy gasili pożar płonącej kapliczki przed 1896 rokiem?
Tak czy inaczej, patrząc na naszą obecną kapliczkę, wspominajmy
dzielnych kąckich strażaków.
Straż pożarna na Kątach
Strażacy działają w ramach zawodowych jednostek (np. PSP
czy straży zakładowych lub wolontariatu (OSP). Osiedle Kąty również posiadało Ochotniczą Straż Pożarną. Do 1925 roku Kąty były
bowiem gminą i ówcześni jej włodarze dostrzegali potrzebę utworzenia takiej jednostki. Powstanie OSP było zatem konsekwencją zwiększenia ochrony mienia mieszkańców rozwijającej się gminy, a później
także osiedla. Występowały pożary, które szybko rozprzestrzeniały się
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w zwartej, drewnianej zabudowie i nieraz pochłaniały cały dobytek
mieszkańców. Ochrona przeciwpożarowa musiała więc przybrać formę zorganizowaną.

Ochotnicza Straż Pożarna Kąty przed siedzibą przy ulicy Studziennej.
Lata 30. XX wieku.
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Ćwiczenia Zakładowej Straży Pożarniczej Kopalni „Matylda”. Ćwiczenia odbywały się przy ulicy Polnej, przy kanale Matylda. Fotografie z lat 60. XX wieku.
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Pierwsza siedziba OSP na Kątach mieściła się przy ulicy Studziennej. W tym miejscu znajdował się również budynek Urzędu
Gminy Kąty. Wejście do niego znajdowało się od strony ulicy Śląskiej,
natomiast do siedziby OSP - od strony ulicy Studziennej. Obecnie jest
to teren prywatny.
W czasie okupacji jednostka OSP Kąty przestała działać,
a pod koniec wojny na jej miejscu znajdowała się niemiecka stołówka. Żołnierze, którzy okupowali osiedle i zamieszkiwali w naszych
rodzinnych domach właśnie tam się stołowali. Po wojnie powstała
jednostka straży pożarnej na terenie kopalni „Matylda”, a jej komendantem został pan Kadłuczka z Balina. Warto przypomnieć, że w posiadaniu OSP na Kątach przy ulicy Studziennej była zabytkowa pompa – sikawka, która następnie została przeniesiona do nowej siedziby
strażaków, na teren kopalni „Matylda”. Przez długi czas służyła jako
eksponat. Co się z nią później stało, nie wiadomo. Prawdopodobnie
została przeniesiona do muzeum maszyn górniczych w Zabrzu.

****

Przekazując w Państwa ręce tę próbę spisania dziejów osiedla na chrzanowskich Kątach mam nadzieję, że przyczyni się ona do
umocnienia lokalnego patriotyzmu i miłości do naszej małej ojczyzny. Nie powinniśmy się wstydzić swoich korzeni i z wdzięcznością
wspominać rodzinne strony. Wierzę, że moja próba opisania dziejów
naszego Osiedla, będzie w przyszłości uzupełniana o nowe wiadomości, a współczesnej historii nie będą się wstydzić przyszłe pokolenia.
Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim osobom, które udzielały mi wywiadów, na których podstawie mogłem podjąć się spisania
dziejów życia mieszkańców Osiedla Kąty w Chrzanowie.
Roman Madejski
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