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OPRAC. HAliNA ŁADOń

drewniana perła w Rodakach

Wiele informacji na  temat kościółka i  jego otocze-
nia znajduje się już na  stronach internetowych, ale jest 
jeszcze wiele informacji, które nie były publikowane, 
a  są  ważne może kiedyś będą bardzo przydatne bada-
czom historii.

dRewniana peRła 
W Rodakach
na małopolsKim szlaKu aRchiteKtuRy dRewnianej

KościółeK św. maRKa wybudowany w 1601 R.

Kościółek drewniany pw. św. Marka w  Rodakach 
przez wiele lat był kościołem filialnym parafii Chechło. 
Rangę zabytku otrzymał w  grudniu 1960r. na  podsta-
wie pisma z  dnia 31  grudnia 1960r. o  numerze KL.V-
-WK-101/46/60  Nr  rejestru A-285 (ponownie pod  

Kościółek św. Marka w Rodakach (2003 r.)
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nr A-1590/95 decyzją z 20.06.1995r.) Pismo zostało skiero-
wane do  Urzędu Parafialnego w  Chechle przez Wydział 
Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w  Krakowie, który na  mocy ustawy z  dnia 25  stycznia 
1953r. i  w  nawiązaniu do  Rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z  1920r o  opiece nad zabytkami, nadał 
kościołowi rangę zabytku. 

W  uzasadnieniu konserwatora czytamy:„...uznaję koś-
ciółek za  zabytek jako posiadający wartość artystyczną, 
kulturalną, historyczną, i  archeologiczną, podlegający 
ochronie prawa”. 

Równocześnie określono, że granice zabytku i jego oto-
czenie rozciągają się na budynek kościelny wraz z wypo-
sażeniem wnętrza oraz najbliższym otoczeniem wyzna-
czonym przez ogrodzenie i  starodrzew (wyposażenie 
kościoła – obrazy, elementy zdobnicze itp. zinwentary-
zowane zostały w  oddzielnym dokumencie). W  dalszej 
części uzasadnienia czytamy:„..kościółek jest cennym 
przykładem drewnianego budownictwa sakralnego 
z przełomu XVI/XVII wieku”. 

W  Kronice Długosza zachowały się wiadomości z  1386r 
o  królewskiej wsi Rodaki, która w  1581r. przechodzi 
na własność Bonerów – właścicieli Ogrodzieńca, Smolenia 
i Rabsztyna. W 1325r. Rodaki i Ryczówek należały do para-
fii Chechło, posiadały jednak własne drewniane kościółki 
– kapliczki. 

Drewniana gotycka figura św. Mikołaja pochodzi 
z  1598r. prawdopodobnie do  Rodak została przeniesiona 
(może odkupiona?) z innego kościoła po upadku powstania 
styczniowego. W roku 1984 po renowacji rzeźba św. Miko-
łaja wraz z całym ołtarzem, a epitafium księdza Krzysztofa 
Zawalskiego z 1673r. i bardzo cenny krucyfiks nieznanego 
mistrza zostały przeniesione po  odnowieniu do  nowego 
kościoła w 1985r. 

informacje dotyczące konserwacji 
ołtarza św. Mikołaja:

Pracami konserwatorskimi kierował architekt Konstanty 
Polit z Krakowa. Na odwrocie figury św. Mikołaja odnale-
ziono daty poprzednich renowacji – 1709r. i 1817r. Po usu-
nięciu wcześniejszych zamalowań, ustalono oryginalną 
kolorystykę ołtarza. 

Obecnie ołtarz ma przywrócona pierwotną kolorystykę. 
Konstrukcja ołtarza wykonana z  drewna sosnowego, 
figura z  drewna lipowego. Na  ołtarzu znajdują się figury 
św. Heleny i św. Barbary. Renowacja ołtarza św. Mikołaja 
w 1984r.

informacje dotyczące konserwacji 
epitafium

Prace wykonano od  06.1984r. do  15.11.1985r. Obraz 
„Ukrzyżowanie” malowany na  desce. Data 1673r wpisana 
w  tekście pod obrazem. Epitafium ks. Zawalskiego było 
zawieszone na  ścianie drewnianego kościółka od  strony 
południowej.

Dokumentacja dotycząca konserwowanych obiek-
tów znajduje się w  biurze Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Katowicach oraz w Pracowni Sztuk Plastycz-
nych Kraków Rynek Główny 11. W  Rodakach posiadamy 
bardzo szczegółowe opisy – kserokopie tych dokumentów.

W  roku 1991 Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Oddział Wojewódzki w Katowicach (w związku ze zmia-
nami administracyjnymi dokumentacja znajdowała się 
w  woj. katowickim) sporządziła opis obiektów znajdu-
jących się w  kościółku, między innymi spis obrazów 
i  innych zabytkowych przedmiotów, których obecnie 
nie ma  w  kościółku, nieznane jest miejsce ich przecho-
wywania.

Głównymi obiektami w  zabytkowej świątyni są  trzy 
ołtarze (czwarty obraz z figurą św. Mikołaja znajduje się 
w  nowym kościele parafialnym), tak opisane w  doku-
mencie konserwatorskim:

1. Ołtarz główny – drewniany, późnobarokowy, z pierw-
szej połowy XVIII wieku. Część cokołowa z  dwoma 
występami stanowiącymi podstawy dla kolumn kondyg-
nacji głównej, ozdobiona prymitywnymi ornamentami 
regencyjnymi. W  polu środkowym prostokątny obraz 
św. Marka ujęty parą kolumn. Po bokach rzeźby świętego 
Augustyna i  Wojciecha. W  zwieńczeniu obraz świętego 
Wawrzyńca w  snycerskiej ramie z  okiem opatrzności. 
Na  odcinkach belkowania dwie rzeźby aniołów. Całość 
pomalowana na niebiesko, elementy dekoracyjne i orna-
menty pobrązowione. 

2.  Ołtarz boczny lewy – drewniany, późnobarokowy, 
z  pierwszej połowy XVIII wieku. W  polu środkowym 
przesunięty ku dołowi ludowy obraz „Matka Boska Czę-
stochowska”. Nad nim wstawiona wtórnie, drukowana 
replika tegoż obrazu i  dwie szafki na  wota. Po  bokach 
para kanelowanych pilastrów i wolutowe wsporniki pod 
rzeźby, ujęte rzeźbiarskimi uszkami. Zwieńczenie w for-
mie nastawy z  płaskorzeźbą gołębicy, ujętej odcinkami 
belkowania na  konsolach w  kształcie wazonów. Całość 
popielata. Pilastry, ornamenty i gzymsy białe. 
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3. Ołtarz boczny prawy – drewniany, późnobarokowy, 
z  pierwszej połowy XVIII wieku z  elementami wcześ-
niejszymi z  XVIIw. Antepodium ozdobione polichromią 
o motywach roślinnych. W predelli owalna polichromia 
„Adam i Ewa” flankowana dwiema konsolami pod figury. 
W  polu środkowym prostokątny obraz „Święta Kata-
rzyna”, ujęty malowanymi pilestrami i uszakami z malo-
wanymi postaciami biskupów. Zwieńczenie w  formie 
nastawy zakończonej spłaszczonym łukiem, zawierają-
cej obraz „Świętego Marcina”, flankowanej malowanymi, 
wyciętymi po  konturze postaciami aniołków. Całość 
popielato – biała. 

*W  grudniu 1950r. została przeprowadzona renowacja 
fisharmonii w  kościółku św. Marka. Prace wykonał Wła-
dysław Konieczniak z Rodak.

*20.XII.1954r zakupiono 60  kop gontów od  Wojciecha 
Lisa w  Łobzowie na  pokrycie dachu kościółka. We  wrześ-
niu 1956r. pokryto dach kościółka nowymi gontami czyli 
jeszcze przed założeniem parafii – zakup gontów sfinan-
sował Wojewódzki Konserwator Zabytków w  Krakowie. 
Zabiegał o  to  Julian Zieliński – ówczesny przewodniczący 
komitetu opiekuńczego kościółka

*Kolejna wymiana gontów na  dachu kościółka miała 
miejsce w  roku 1978r.- inicjatywa proboszcza parafii 
Rodaki ks. Stefana Walusińskiego, a ostatnia w 2006r. pod-
czas kapitalnego remontu kościółka

Kilka informacji ku przypomnieniu!
Od  ponad 400 lat mieszkańcy Rodak dbali o  zabyt-

kowy kościółek, tak też jest nadal. Wykonane w ostat-
nich latach remonty kościółka, dzwonnicy i ogrodzenia 
to  wielka sprawa. Obowiązek dbałości o  zabytek spada 
w przyszłości na następne pokolenia

Od  wielu lat mieszkańców Rodak trapił fatalny stan 
techniczny ogrodzenia przy kościółku, a  ściślej mówiąc 
mur kamienny. Ta  część muru znajdująca się od  strony 
jezdni była wielkim zagrożeniem. Popękany mur 
kamienny na  glinianej zaprawie przesunął się w  kie-
runku jezdni, z popękanego, wybrzuszonego muru zaczęły 
wysypywać się kamienie. W  2001r. podjęto decyzję 
o rozbiórce muru. Rozpoczęła się batalia administracyjna. 
Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Kra-
kowie wydał zezwolenie na przebudowę muru 18 kwiet-
nia 2001r. był to  najważniejszy dokument, następnie 
zezwolenie starostwa, opinia Zarządu Dróg Powiatowych 
w Olkuszu. Wszystko udało się załatwić pomyślnie. Naj-

Na powyższych zdjęciach widoczna budowa ogrodzenia wokół 
kościółka.
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pierw zlikwidowano nieestetyczny ciek wodny przy dro-
dze. Ciężka praca przy wykopie i  zakładaniu dren oraz 
budowa parkingu i  schodów pochłonęła wiele godzin, 
pracowali między innymi: Józef Domagała, Jan Mogiła, 
Michał Leśniak, Kazimierz Gaj, Wiesław Kardynał, Kazi-
mierz Domagała, Władysław Trzewiczek, Marian Surma, 
Grzegorz Łabuś, Grzegorz Francik, Alfred Majewski, Piotr 
Czerwiński, Jan Szczęch, Zygmunt Pandel, Antoni Ciem-
cioch, Mateusz Ciemcioch. Przesunięto ogrodzenie o  ok. 
dwa metry odsuwając ogrodzenie od  drogi w  kierunku 
kościółka. Z  rozebranego muru wykorzystano kamie-
nie do  obłożenia skarpy, na  której zasadzono krzewy 
irgi. Na  miejscu zabezpieczonego cieku wodnego nało-
żono pas asfaltu. Wszystkie prace wykonali mieszkańcy 
Rodak, bezinteresownie. Asfalt położyła firma drogowa 
z  Olkusza. Prace były bardzo trudne, wykonano nie 
tylko odwodnienie, ale również wyłożono kostką bru-
kową parking i schody oraz poprawiono stan techniczny 
wiekowej bramy (tę  pracę wykonał Stanisław Gawron). 
Nadzór nad pracami sprawowały Halina Ładoń – radna 
i  Walentyna Kardynał – sołtys. Prace zajęły dziesiątki 
godzin ludziom dobrej woli. Wreszcie, już późną jesienią 
2001r. wykonano z  drewnianych bali nowe ogrodzenie 
takie, jakie było przed wiekami zgodnie z  ryciną, którą 
odnaleziono w albumie „Zabytki Sakralne w Polsce”. Bale 
pokryto gontem. Prace wykonali górale, którzy z  okolic 
Zakopanego przywieźli potrzebne bale i  gonty. Całość 
ogrodzenia łącznie z robocizną sfinansowano ze składek 
mieszkańców. Koszt ogrodzenia to 4.000zł. Nadzór inspek-
torski sprawowali specjaliści z Krakowa. Na wykonywane 
prace była zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków i pozwolenie Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Kierowane prośby do  Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o pomoc w sprawie fatalnego stanu technicz-
nego kościółka i  dzwonnicy sprawiły, że  konserwator 
Andrzej Gaczoł osobiście odwiedził kościółek. Z  wizytą 
przyjechał razem z byłym Wojewodą Tadeuszem Pieka-
rzem i  zaprzyjaźnionym Tadeuszem Gawronem – przy-
jacielem Rodak. Konserwator zdecydował, że  na  jego 
zlecenie będzie opracowana „Opinia konstrukcyjno – 
budowlana o  stanie zachowania zabytkowego kościoła 
drewnianego i  dzwonnicy”. Opinia została sporządzona 
w  listopadzie 2001r. i  była podstawą do  dalszych dzia-
łań w  kierunku poszukiwania środków finansowych 
na remont kościółka i dzwonnicy. 

W roku 2003 udało się nawiązać kontakt z firmą z Kra-
kowa (ten kontakt też dzięki Tadeuszowi Gawronowi), 
która bezpłatnie sporządziła niezbędną dokumentację 
do przeprowadzenia remontu kościółka i dzwonnicy. Był 

Remont dzwonnicy.(2004 r.)
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to  „Projekt prac remontowo – konserwatorskich”. Inna 
krakowska firma sporządziła również bezpłatnie kosz-
torys i  przedmiar robót. 30  października 2003r. Woje-
wódzki Konserwator Jan Janczykowski wydał „Zezwo-
lenie konserwatorskie Nr  354/03  na  prace remontowo 
konserwatorskie przy kościółku i  dzwonnicy. Zatwier-
dzony następnie przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu 
26  lutego 2004r. dawał wielką nadzieję. Równocześnie 
sporządzony został również bezpłatnie przez inną kra-
kowską firmę kosztorys. 

Wiadomo, że kościółek wymagał w tym czasie natych-
miastowego remontu ze względu na bardzo zły stan tech-
niczny. Kościółek przechylił się na  jedną stronę, zacho-
dziła obawa, że  się rozpadnie. Nie było jednak nadziei 
na  szybki remont, dlatego trwały gorączkowe poszu-
kiwania pomocy finansowej w  różnych instytucjach. 
Kierowano wnioski do  Ministerstwa Kultury, Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji, Konserwa-
tora Zabytków, Funduszu Kościelnego itp. Przechylenie 
kościółka nastąpiło częściowo w  roku 1997, a  następ-
nie w  2001r. Wtedy to  podniosły się wody jurajskie 
i  podmyły fundamenty kościółka, które położone były 
na  zaprawie wapiennej. Zaczęły wypadać kamienie. 
Przechył kościółka był znaczny.

Mieszkańcy odbudowali dzwonnicę 
przy zabytkowym kościółku

Na  początku 2004r ogłoszony został przez Fundację 
Wspomagania Wsi w  Warszawie konkurs o  tematyce 
„Kultura bliska”. Ponieważ mieliśmy dokumentację spo-
rządziliśmy wniosek o dotację. Fundacja nagrodziła nasz 
projekt, otrzymaliśmy dotację w  wysokości 10  tysięcy 
zł. Projekt wysłany na  konkurs miał tytuł „Dzwonnica 
w krainie białego puchu”, tytuł nie przypadkowy. Wtedy 
to  realizowany był w  Rodakach projekt pt. „Zielona Gęś 
w  krainie białego puchu” również nagrodzony przez 
FWW. Autorka obu projektów Halina Ładoń poszła więc 
„za ciosem”, udało się. Można powiedzieć, że to „puch” ujął 
jurorów konkursu.

XIX – wieczna dzwonnica przy kościółku była w  bar-
dzo złym stanie, fundamenty na  zaprawie wapiennej 
kruszyły się, deski elewacyjne pogniły, cała konstrukcja 
dzwonnicy była przechylona, słupy zgniły przy ziemi, 
cała budowla pochylała się w  czasie silnych wiatrów, 
groziła zawaleniem, istniało więc duże zagrożenie. Nie 
było możliwości wykonania remontu z  własnych środ-
ków. Nikt zresztą o  to  nie zabiegał. Przyznana dotacja 

była impulsem do  działań. Prace rozpoczęto w  maju 
2004r. Rozebrano dzwonnicę łącznie z  fundamentami, 
które i  tak się rozsypywały.

W  czerwcu z  pieniędzy pochodzących z  projektu 
zakupiono wszystkie potrzebne materiały: słupy, belki, 
deski i  gonty, wszystko zostało zagruntowane środ-
kiem chemicznym. W lipcu i sierpniu trwały prace przy 
kopaniu ław fundamentowych ok. 80  cm  głębokości, 
następnie wykonano zbrojoną płytę oraz wybudowano 
fundamenty. W/w  prace wykonali mieszkańcy w  czy-
nie społecznym. Fundamenty wykonał Stefan Pan-
del (mieszkaniec ul. Bagiennej w  Rodakach) z  nowych 
kamieni wapiennych, które podarowali Wanda i  Jan 
Polakowie. Razem z  nim pracowali między innymi: 
Alfred Majewski, Józef Domagała, Jan Mogiła, Stani-
sław Gomułka, Wiesław Kardynał, Grzegorz Francik, 
Mieczysław Binek, Józef Pandel, Tomasz Słota, Czesław 
Mudyna, Michał Lubach, Aleksander Brodziński, Ciąg-
niki do przewozu gruzu, ziemi i kamieni użyczyli: Józef 
Domagała, Stefan Pandel, Stanisław Gomułka, Stefan 
Załoga. Energię ze  swoich domów udostępnili: Antoni 
Ciemcioch i Marian Surma. Betoniarkę wypożyczył Jan 
Mogiła. 

Pod koniec sierpnia górale z  Murzasichle k/Zakopa-
nego wybudowali dzwonnicę, identyczną jak ta  stara 
zgodnie z  rysunkami i  dokumentacją fotograficzną, 
nad całością czuwała autorka projektu Halina Ładoń. 
Wszystkie pomiary belek, desek i  słupów zostały 
zachowane, dzwonnica jest identyczna jedyna zmiana 
nastąpiła w  pokryciu dachu, zamiast blachy pokryto 
dzwonnicę gontami. Projekt otrzymał dofinansowa-
nie z  FWW 10  tys. a  o  koszty kształtowały się nastę-
pująco: heblowanie i  odpowiednie przycięcie desek, 
zakup belek, gontów i  słupów to  koszt – 5.300zł, praca 
górali – 3.000 zł, impregnaty – 300 zł. Wykonano także 
w ramach projektu zasilanie oświetlenia zewnętrznego 
kościółka i  dzwonnicy koszt: 1,400 zł. W  ramach tego 
działania konieczna była zgoda Powiatowego Zarządu 
Dróg w związku z koniecznością przeprowadzenia dru-
tów energetycznych nad jezdnią. 

Zabrakło jednak pieniędzy na zakup lamp do oświetle-
nia placu kościelnego, przewody energetyczne są dopro-
wadzone. Założono skrzynkę i  prowizorycznie jeden 
reflektor. Po  zakończeniu prac przy dzwonnicy, miesz-
kańcy posadzili drzewka daglezji od  północnej strony 
placu kościelnego, a  przy parkingu tuje. Sadzili: Zbi-
gniew Paszyński, Henryk Krzykawski, Halina Ładoń, 
Walentyna Kardynał.

drewniana perła w Rodakach 
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Remont kościółka

Ponieważ w  ciągu dwóch lat od  zatwierdzenia doku-
mentacji należało rozpocząć prace przy remoncie koś-
ciółka, radna wsi Halina Ładoń prosiła usilnie władze 
gminy Klucze, aby w  momencie zatwierdzania budżetu 
na 2006r znalazła się kwota niezbędna do przeprowadze-
nia tegoż remontu. Skierowała pisma na ręce ówczesnej 
Przewodniczącej Rady Gminy i  Wójta Gminy o  nastę-
pującej treści, fragmenty pisma: „Mieszkańcy Rodak 
z wielkim niepokojem oczekują na wiadomość, czy władze 
samorządowe gminy Klucze przeznaczą środki finansowe 
na  remont drewnianego kościółka w  budżecie na  2006r. 
Od  wielu lat starania o  fundusze nie przynoszą żadnych 
rezultatów Pisma kierowane były do  wielu instytucji 
w państwie. Do kogo więc mamy zwrócić się o pomoc? Nie 
byliśmy opieszali, szukaliśmy od lat środków. Zwracam się 
więc z gorącą prośbą do Pani Przewodniczącej Rady Gminy 
i wszystkich Państwa Radnych o poparcie mojego wniosku. 
Ochrona dziedzictwa kultury jest zadaniem ogólnonaro-
dowym i  wielopokoleniowym, powinna być realizowana 
ponad wszelkimi podziałami społecznymi i  politycznymi. 
Stan techniczny kościółka na dzień dzisiejszy jest tragiczny. 
Mieszkańcy posiadają pełną dokumentację, która pozwala 
przystąpić do  remontu. Remont powinien być rozpoczęty 
w 2006r. W przeciwnym razie dokumentację trzeba będzie 
załatwiać od nowa.

Pragnę zaznaczyć, że  finansowanie remontu zabytku 
przez samorząd jest dopuszczalne i  możliwe. Z  tego przy-
wileju korzysta sąsiednia gmina, która stworzyła własną 
strategię odnowy zabytków. Proszę więc wszystkich Pań-
stwa o  zrozumienie i  zgodę na  realizację tego ważnego 
zadania. Zabytek tego typu jest jedynym w naszej gminie, 
znajduje się na  Szlaku Architektury Drewnianej. Turyści 
odwiedzający go  z  pożałowaniem patrzą na  rozpadający 
się obiekt stanowiący przykład dawnej architektury drew-
nianej. Uważam, że  w  chwili obecnej potrzebna jest tylko 
dobra wola władz naszej gminy. Serdecznie dziękuję tym, 
którzy rozumieją ogromne trudności z  jakimi borykają 
się mieszkańcy Rodak w    kwestii pozyskania funduszy 
na w/w cel. Dodać pragnę, że wioska Rodaki realizuje pro-
gram z  zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, który 
uzyskał najwyższą ocenę w kraju.”.

ileż było radości, gdy podczas głosowania nad budże-
tem na  2006r. radni zaakceptowali kwotę 250 tysięcy 
z przeznaczeniem na remont kościółka.

Wszystkimi sprawami związanymi z  remontem 
czyli przetargiem i  wyborem firmy zajmował się 
Urząd Gminy. Jedyną ofertę po  ogłoszeniu przetargu 
złożyła firma DES Henryka i  Anny Dowgier z  Kra-
kowa i  to  właśnie ta  firma wykonywała remont pod 
czujnym okiem konserwatora. Prace przygotowaw-
cze do remontu między innymi: zwożenie materiałów, 
sprzętu, rusztowań, kwaterunku dla pracowników 
firmy itp. rozpoczęto 16  sierpnia 2006r. a  5  września 
tegoż roku rozpoczęto remont kapitalny. Zakres prac 
obejmował: podwindowanie kościółka za  pomocą 
podnośników hydraulicznych do  wysokości umożli-
wiającej prawidłowe wypoziomowanie obiektu oraz 

Kościółek św. Marka. (2006 r.)

Kościółek św. Marka. (2014 r.)
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wykonanie nowych fundamentów, montaż nowych 
belek zrębowych i  podwalin w  miejsce usuniętych 
wcześniej zniszczonych elementów, wykonanie żel-
betowej belki fundamentowej ułożonej na  wykona-
nych wcześniej fundamentach punktowych – belki 
ułożone zostały poniżej terenu, a  pozostałą wyso-
kość wypełnił mur kamienny. Dalsze prace to  obicie 
kościółka nowymi deskami, pokrycie dachu gontem, 
szczegółowy remont wieżyczki na  dachu kościółka 
(tzw. sygnaturki), wymiana konstrukcji sobót, impre-
gnacja wszystkich drewnianych elementów środkami 
przeciwpożarowymi i  bakteriobójczymi. Dalsze prace 
to: wymiana podłogi, wykonanie instalacji elektrycz-
nej, instalacji przeciwpożarowej i  antywłamaniowej. 
Remont przeprowadzali fachowcy, którzy posiadają 
uprawnienia do  pracy przy obiektach zabytkowych. 
Remont trwał 3  miesiące. 6  grudnia 2006r odbył się 
odbiór techniczny kościółka po remoncie. 

Kościółek wygląda jak prawdziwa perła. Mieszkańcy 
są dumni, że wreszcie stało się coś na co oczekiwali dzie-
siątki lat. Podczas odbioru technicznego Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Krakowie Jan Janczykowski 
zobowiązał Ks. Stefana Walusińskiego proboszcza para-
fii do złożenia stosownego wniosku w sprawie renowa-
cji kolejnych dwóch zabytkowych (bocznych) ołtarzy 
z  kościółka. Wniosek miał być złożony do  7  stycznia 
2007r. Wniosek został złożony. Dwa boczne ołtarze 
zostały odnowione. W 2001r. został odnowiony ołtarz 
główny z obrazem św. Marka patrona kościółka. Nato-
miast ołtarz z  postacią św. Mikołaja odnawiany był 
w  1984r, według konserwatora zabytków obecnie 
jest już konieczne poddanie tej figury i  całego ołtarza 
ponownej konserwacji. Zabytkowy ołtarz św. Mikołaja 
znajduje się teraz w nowym kościele parafialnym.

CiEKAWOStKA: Na  zewnętrznej ścianie kościółka 
od strony ulicy znajduje się mała kapliczka, w której przez 
dziesiątki lat znajdowała się zabytkowa rzeźba Chrystusa 
upadającego pod krzyżem. Ktoś zabrał tę rzeźbę, nie wia-
domo dokładnie kiedy i w jaki sposób (zniknęła ok. 1998r.). 
Do kapliczki wstawiono figurki świętych. W 2012r. miesz-
kaniec Rodak, artysta rzeźbiarz mieszkający obecnie 
w Będzinie – Julian Gomułka wyrzeźbił postać Chrystusa. 
Zrobił to  anonimowo i  bezinteresownie. Ale nie mogę 
o  tym nie wspomnieć. Jest to mój kolega z  lat szkolnych, 
któremu jestem bardzo wdzięczna, że podjął się tak trud-
nej pracy mimo wielu swoich obowiązków. Uzupełniona 
kapliczka o tę rzeźbę bardzo cieszy. 

Zapomnieli o kościółku w Rodakach

Z okazji 10 –lecia Diecezji Sosnowieckiej ukazał się album, 
bogato ozdobiony zdjęciami, zawierający informacje doty-
czące historii diecezji, ale także opisy bieżących wydarzeń 
i zabytków. W artykule „Budownictwo sakralne” opisano 
wiele zabytków, w tym zabytków sakralnej architektury 
drewnianej. Wszystko bardzo ciekawe, ale zaniepokoił 
mnie fakt, że wśród zaprezentowanych drewnianych koś-
ciółków zabrakło kościółka z Rodak. Można więc przypusz-
czać, że nie figuruje on w ogóle w dokumentacji archiwal-
nej Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Mam nadzieję, że  jest 
to  tylko przeoczenie autora. Rozmawiałam telefonicznie 
z  jednym z autorów albumu Piotrem Lorencem, który nie 
wiedział jak to się stało, prawdopodobnie jednak przeocze-
nie. W artykule autor podaje, że na terenie diecezji są tylko 
cztery drewniane kościółki pochodzące z  XVII i  XVIII 
wieku a mianowicie: w   Wolbromiu, Dłużcu, Ulinie Wiel-
kiej i  Bobrownikach. Kościółek w  Rodakach byłby więc 
piątym i w dodatku najstarszym. Zwracaliśmy się do Kurii 
o pomoc finansową na remont kościółka, ale skoro nie ist-
niał w dokumentacji to też nie mógł liczyć na wsparcie.

Kościółek na Małopolskim Szlaku 
Architektury Drewnianej

Kościółek drewniany w  Rodakach włączony został 
do Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej w 2001r. 
Obok kościółka znajduje się tablica informująca o tym fak-
cie. Na  szlaku łącznie znajduje się około 250 obiektów 
w tym kościoły, cerkwie, dworki, pałace, zagrody łemkow-
skie, skanseny, kaplice. Najwięcej jednak kościołów drew-
nianych i  innych obiektów znajduje się na Podhalu. Szlak 
Architektury Drewnianej składa się z kilku pętli.Kościółek 
w Rodakach znajduje się na trasie nr  i Region Jurajsko – 
Nadwiślański (jurajsko – oświęcimski). Trasa ma długość 
340 km, prowadzi przez tereny Wyżyny Krakowsko – Czę-
stochowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, a  także przez część 
obszarów należących do Pogórza Wielickiego. Trasa szlaku 
ma charakter okrężny, zaczyna się i kończy w Krakowie. 
W powiecie olkuskim znalazły się na SAD kościoły w Roda-
kach i Dłużcu. Na trasie regionu jurajsko – oświęcimskiego 
znajduje się 28 obiektów i zespołów budownictwa drew-
nianego. Najliczniejszą grupę zabytków tworzą budowle 
sakralne. W panoramie polskiego budownictwa drewnia-
nego czołową pozycję zajmowały zawsze kościoły, dosko-
nałe dzieła ciesielstwa. Obecnie możemy o nich mówić jako 
fenomenie na  skalę europejską. Doceniając piękno giną-

drewniana perła w Rodakach 
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cego już budownictwa drewnianego tak ściśle związanego 
z  naszą tradycją i  pejzażem jesteśmy dumni, że  w  naszej 
miejscowości zachował się ten piękny zabytek. Zapraszamy 
do wędrówek Szlakiem Architektury Drewnianej.

Z  wielką radością przyjęliśmy informację przekazaną 
przez Małopolską Organizację Turystyczną w  Krako-
wie, że   planowany jest w  kościółku w  Rodakach Kon-
cert Muzyki Dawnej. Ustalono termin, koncert odbył się 
1  czerwca 2014r. Koncerty są  organizowane w  ramach 
cyklu: „Muzyka Zaklęta w Drewnie 2014”.

Kilka słów o kapitalnym remoncie kamiennego muru, 
który otacza kościółek od strony wschodniej, południo-
wej i północnej

Kamienny mur otaczający kościółek był w bardzo złym 
stanie, omszone kamienie wypadały coraz liczniej. Pod-
czas dwóch kolejnych wizyt w  Rodakach w  związku 
z remontem kościółka, Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków w Krakowie Jan Janczykowski stwierdził, że mur nie-
zwłocznie musi być rozebrany i odbudowany na nowo, 
gdyż w obecnym stanie zagraża bezpieczeństwu. Obiecał 
również na ten cel środki finansowe w budżecie urzędu 
konserwatorskiego. Ksiądz Stefan Walusiński jako gospo-
darz parafii złożył w  tej sprawie stosowny wniosek 
w urzędzie konserwatorskim. Zgodnie z obietnicą pienią-
dze zostały zarezerwowane. Rozpoczęto procedury prze-
targowe. Przetarg wygrała firma remontowo – budowlana 
z  Dąbrowy Tarnowskiej. Do  prac przystąpiono wiosną 
2010 r. Koszt przebudowy muru to kwota 164.845 zł. 

Wszystkie kamienie z rozebranego muru zostały wyko-
rzystane do budowy nowego. Mur budowano na zaprawie 
cementowo – wapiennej. Pozostały po budowie gruz prze-
wieziono na sąsiednią działkę zgodnie z życzeniem właś-
cicielki. Ma on być wykorzystany do utwardzenia wjazdu 
na działkę. Jest jednak pewien problem, sąsiednia działka 
znajduje się w strefie konserwatorskiej i w związku z tym 
właścicielka działki nie może na niej dokonywać żadnych 
zmian. Stoi na niej bardzo stary rozwalający się budynek 
mieszkalny i  stare zabudowania gospodarcze, które psują 
całe piękno odrestaurowanych zabytków. Czy jest szansa, 
aby to  zmienić? Aby ograniczyć strefę konserwatorską 
należy dokonać zmian w studium zagospodarowania prze-
strzennego oraz w planie przestrzennej zabudowy. W tej 
sprawie właścicielka działki musi wystąpić z wnioskiem 
do Wójta Gminy Klucze. W najbliższej przyszłości Gmina 
przystąpi do opracowywania nowego planu zagospoda-
rowania.

Opracowała: Halina Ładoń.
Kościółek św. Marka i  dzwonnica (2015)



11

świadkowie historii

             
Chechło nie jest najstarszą miejscowością na  terenie 

gminy Klucze, ale to  w  Chechle zachowało się najwię-
cej świadków historii, które naprawdę warto zobaczyć. 
Już sam widok kościoła, otoczonego kamiennym murem, 
w  którym tkwią cztery baszty i  dzwonnica, będąca nie-
gdyś bramą wjazdową, już zaciekawia. Kojarzy się prze-
cież z  jakąś budowlą obronną. Do  tego jeszcze ten rok 
1830 na dzwonnicy. 

Wchodząc na teren cmentarza przykościelnego trudno 
nie zauważyć wielowiekowej lipy o obwodzie pnia wyno-
szącym 560 cm. (fot.1) Czy jest w gminie starszy pomnik 
przyrody żywej? Warto by  było zapytać o  wiek tego 
drzewa jakiegoś dendrologa. Ta  lipa jest ostatnią, jaka 
pozostała jeszcze, z  tych które otaczały niegdyś drew-
niany kościółek modrzewiowy. Wokół tego kościółka był 
cmentarz grzebalny, zlikwidowany przed budową nowej 
świątyni. Przy przekopywaniu cmentarza zebrano cztery 
wozy szczątków, które zostały przeniesione na cmentarz 
grzebalny i uroczyście złożone przy baszcie południowo 
zachodniej. Ponoć kamienne elementy nagrobków wrzu-
cono pod fundamenty nowego kościoła. Wydaje się 
to prawdopodobne, bo w wykopie przy bocznym wejściu 
do  kościoła, w  rok 2001 natrafiono na  kamienną płytę 
wyglądającą na  element nagrobka. Płyta ta  jest zdepo-
nowana na cmentarzu grzebalnym. 

Mury nowej świątyni powstawały wokół drewnianego 
kościółka, a  rok zakończenia budowy (1895) widnieje 
nad wejściem do  kruchty. Tak więc nieprawdą jest, jak 
podaje się za  ks. Wiśniewskim, że  pierwszy murowany 
kościół w Chechle powstał w 1807 roku. Opis bogatego 
wnętrza kościoła wymagałby szerokiego opisu, dlatego 
ograniczę się do  zwrócenia uwagi na  zabytkowy obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym. Obraz 
jest namalowany na  desce lipowej, a  na  odwrocie wid-
nieje napis wykonany inkaustem i  być może gęsim pió-
rem, o treści:

R.D. ANDREAS WLOSKOWIC PLEBANVS CHEHELEN-
SIS HOC ALTARE CONSTRVERE ET  DEPINGINE TECIT  
A.D. 1638 MAR.7.

świadKowie histoRii.

Jak pisał Kantor Mirski, niegdyś do tego obrazu ciągnęły 
rzesze wiernych z  odległych stron, nawet z  maleńkiej 
wioszczyny jaką były wówczas Katowice. Sanktuarium 
to  jednak z czasem zamarło, i  tak już zostało. W kościele 
warto też zwrócić uwagę na organy piszczałkowe z roku 
1905, które wykonała C.K.  nadworna Fabryka Organów 
Braci Rieger w Jagerndorf (Austryacki) Opus 1319. 

Z cmentarza przykościelnego wchodzi się bezpośrednio 
na  cmentarz grzebalny. A  tu  już przy wejściu, po  lewej 
stronie trzeba będzie dłużej się zatrzymać. Jest tu półko-
lumna kamienna (fot.2), na  której niegdyś umieszczona 
była latarnia cmentarna, kowalskiej roboty. Pamiętam ją, 
bo jako mały chłopiec wspinałem się na palcach, aby tam 
umieścić zapaloną świeczkę. Na tej kolumnie jest wyryty 
herb Szreniawa pomiędzy inicjałami K.K , K.H. i P.C. oraz 
rok 1789 i  Prosi o westchnienie. Ks. Wiśniewski w opisie 
cmentarza przy jednym K dopisał Kmita.

W  linii muru cmentarnego stoi pięć pomników (fot.3). 
Wszystkie należą do  szlachetnie urodzonych. Napisy 
na  nich już prawie nieczytelne, ale obok stoi tablica 
z wiernym opisem. 

Na  pierwszym herb Prus i  Zaręba oraz napis. Pomnik 
trzech rodzonych braci Narcyza Prus Wiśniewskiego 
sędziego sądu apelacyjnego Królestwa Polskiego zm. 
W  r.1873 w  wieku lat 64  Xiędza Hieronima Wiśniew-
skiego prob. par. Pobiednik zm. r.  1873 w  wieku lat 
65  Xiędza Mikołaja Wiśniewskiego kanonika prob. 
par. w  Chechle przez lat 52  w  wieku lat 80  a  w  kapł. lat 
55  dotąd z  łaski Boga żyjącego. Pomnik ten postawiony 
jest w r. 1877 Zmarł dnia 26 wrześ. 1878 r. 

Na drugim herb Szreniawa i Ciołek oraz napis. W tym 
grobie złożone jest ciało właścicielki dóbr tutejszych Che-
chło Franciszki Xawery Gutowskiej pełnej uwielbienia 
i  szacunku a  u  świata mało znanych cnót których świa-
dectwo jako należną cześć ku  wiecznej pamięci na  tym 
smutnym grobowcu złożył przyjaciel i  świadek całego 
doczesnego życia zmarłej w dniu 27 marca 1865 r.   Zdro-
waś Maryja.

Na  trzecim herb Prus i  napis. Tu  złożone są  zwłoki 
Xiędza Franciszka Wiśniewskiego kan. kielec. prob. par. 

OPRAC. ANDRZEJ KRAWCZYK
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fot. 1

fot. 2

fot. 3

fot. 4

fot. 5

fot. 6
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Będzin któren doczesne swe życie tu  w  Chechle dnia 
5  stycz. 1861 r.  zakończył. Pozostali bracia i  przyjaciele 
proszą o westchnienie do Boga za duszę jego.

Na czwartym herb Prus i napis. DOM. Tu spoczywają 
zwłoki Tadeusza Wiśniewskiego na Tyrawszczyźnie wsi 
Wysokie dziedzica w dniu 2 września 1829 r. zmarłego. 
Przywiązani synowie i córka proszą przechodnia o wes-
tch. do Boga za ukochanego swego ojca.

Na  piątym herb Szreniawa i  Ciołek oraz napis: – 
Tu  spoczywają zwłoki Franciszka Xawerego w  r.1851 
dnia 8 marca i Antoniny z Kmitów w r. 1852 dn. 27 marca 
zmarłych małżonków Gutowskich dóbr tutejszych Che-
chło właścicieli oraz Anny Korulskiej w  dn.28  paź. 1851 
r. zm. Przywiązana córka pierwszych i wdzięczna siostra 
ostatniej prosi pobożnych o westchnienie za nimi do Boga.

W  pobliżu, na  stojaku, dwie płyty nagrobne z    nieist-
niejących już grobowców (fot.4).

Pierwsza z  herbem Szreniawa. W  tym przybytku 
wieczności spoczywają zwłoki Wojciecha z  Woli Kmity 
dziedzica dóbr Grabowa, prezesa rady obywatelskiej Woj. 
Krak. Męża od żony, ojca od 6 dzieci ukochanego. W wieku 
63 życia w dn.10  lut. 1835 r. z bolesnym dla całej rodziny 
żalem zmarłego, dla którego uczczenia wieczną pamięcią 
Salomea z Błaszyńskich Kmitowa nieutulona w żalu mał-
żonka ten pomnik stawia a  Ciebie przechodniu o  westch. 
za  jego duszę prosi. 

Druga. W  tem smutnem ustroniu spoczywają zwłoki 
Faustyny z  Krzemieńskich Teodora Kmity ukochanej 
małżonki matki siedmiorga dziatek. Nieubłaganym wyro-
kiem śmierci w  kwiecie jeszcze młodości bo  lat dopiero 
36 mającej do wieczności z łona swej rodziny i przyjaciół 
w  dn. 31  marca 1848 r.  powołanej, której bolesną stratę 
niepocieszony Mąż z  osieroconymi opłakuje dziatkami 
i  na  wieczną pamiątkę ten skromny położył Pomnik, 
a  przechodnia za  duszę najdroższej Żony wzorowej 
i dobrej Matki o westchnienie prosi.

Pod basztą południowo wschodnią są  dwie mogiły, 
które też warto odwiedzić bo  wiążą się z  historią, ale 
najnowszą. 

Na   jednej mogile jest tablica o  treści „ZOFIA DUCH 
ŻONA GENERAŁA DYWIZJI śp BRONISŁAWA DUCHA 
ZMARŁA W  WIELKIEJ BRYTANII 5-VI-1996 r  PRZE-
ŻYWSZY 89  LAT” (fot.5), a  na  drugiej tablica o  treści „ 
ZBIGNIEW JERZY DUCH MAGISTER FARMACJI ŻYŁ 
LAT 84  ZM.W  LONDYNIE 18.IX.2014” (fot.6). To  syn, 
a  sam Generał, zgodnie z  jego życzeniem, spoczywa 
na  cmentarzu pod Monte Casino, pośród swoich żoł-
nierzy.

W  niedalekiej odległości stoi okazały pomnik prze-
mysłowca Władysława Turskiego, pochodzącego 
z  Ryczówka, bardzo zasłużonego darczyńcę podczas 
budowy kościoła w Chechle. Z  tej to przyczyny w  kruch-
cie wisi upamiętniająca go tablica ze zdjęciem.

Jeżeli przejdziemy na  prawą stronę cmentarza, to  pod 
murem, w   rzędzie, cztery jednakowe nagrobki uczniów 
podstawówki w  Chechle (fot.7), którzy próbowali roz-
broić bombę na pobliskim poligonie 31 marca 1979 r.  Ich 
tragiczna śmierć spowodowała, że poligon lotniczy prze-
stał funkcjonować.

Idąc dalej staniemy przy nagrobku z  czerwonego pia-
skowca (fot.8), a  na  tablicy odczytamy „Alekxandrowi 
Celińskiemu dziedzicowi dóbr Rodaki w  dn. 10  grud.1852 
r.  zmarł. Przywiązana żona pamiątkę tę  kładzie”. Nieco 
dalej, grób szefa batalionu AK   „Surowiec” wachmistrza 
ps. „Grab” (fot.9).

Teraz wracamy na alejkę, którą wchodzimy na przecho-
dzący w poprzek cmentarza garb. Jeszcze w XVII wieku 
sięgały tu  piaski Pustyni Błędowskiej. Po  lewej stronie 
jest grób znanego w gminie kapelmistrza Leona Polaczka 
(fot.10). Był on od końca XIX wieku organistą w Chechle 
i kapelmistrzem parafialnej orkiestry dętej. Od 1926 roku 
pracował już w  papierni Klucze. Nieco wyżej grób jego 
ojca Ludwika zmarłego w 1899 roku, i małżonki Ludwika 
– Kornelii z  domu Kozakiewicz, zmarłej w  1932 roku. 
Nieco dalej płyta nagrobna z  szarego piaskowca na  gro-
bie Karoliny z  Wysockich Dobrzyńskiej lat 66. I  tylko 
tyle. Z  akt zgonu wyczytałem, że  Karolina urodziła się 
w  Warszawie, mieszkała w osadzie przy papierni w Klu-
czach, zmarła w  1899 r,  a  pochował ją  syn. Była wdową 
po  mężu Ignacym. Zejście Karoliny, z  tego łez padołu, 
zgłosili do aktu zgonu świadkowie – Feliks Broszkiewicz 
i Franciszek Kłosowski.   

Za  tym grobem niewielki kurhanik kryjący dwie 
krypty. Obecnie to  miejsce polowego ołtarza (fot.11) 
powstałego w roku 2001. Wcześniej stały na kurhaniku, 
pośród wiekowych robinii, dwa krzyże przeniesione póź-
niej do podnóża krypt od strony północnej. Napisy wid-
niejące na cokołach:

na  pierwszym: Traugott Knaut Ritter gut stesitzer auf 
Kwaśniów geb.:d.24 May 1800 gest:d. 25 July 1861.

na  drugim: Eduard Knaut geb:d.25  Febr uar 1829 
gest:d.12 Januar 1859. 

Z  akt śmierci wiem, że  Traugott to  ojciec, właściciel 
Kwaśniowa, a  Eduard to  jego syn, dzierżawca Cieślina. 
Ciekawe dlaczego ks. Wiśniewski w  opisie cmentarza 

świadkowie historii
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pominął te  tak dawne nagrobki. Jeszcze dodatkowa 
wiadomość – małżonka Traugotta Antonina pochodziła 
z Grochulskich. 

Obok ołtarza polowego, który jest usytuowany na kur-
haniku, na  końcu bocznej alejki, tablica poświęcona 
PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW CHECHŁA OFIAR DRUGIEJ 
WOJNY ŚWIATOWEJ (fot.12), uroczyście odsłonięta 
3  maja 2010 roku. Na  tablicy nazwiska 33  mieszkań-
ców Chechła, którzy stracili życie w okresie od 1.IX.1939 
do  9.  V.  1945 roku. Przy tejże alejce zbiorowa mogiła 
czterech partyzantów Hardego (fot.13), którzy zginęli 
w  walce na  Błojcu 16.VI.1944r. Na  tablicy umieszczone 
jest też nazwisko partyzanta o  psełdonimie „Bimber”, 
który został śmiertelnie postrzelony przez patrol nie-
miecki w  Bydlinie. Spoczywa on  na  tym cmentarzu ale 
w osobnej mogile. Z łącznej liczby 15 partyzantów z Che-
chła, którzy byli u  Hardego, 14  spoczywa na  tym cmen-
tarzu, a  jeden na cmentarzu w Kluczach. 

Gdy teraz przejdziemy na  drugą stronę głównej alejki 
zobaczymy dwa duże, ale proste nagrobki (foto.14).

Ksiądz Wincenty Nowakowski kanonik kapituły Sando-
mierskiej prob. par. Chechło żył lat 59 zmarł d.28 lipca 1903 
r. Zdrowaś Marya za spokój jego duszy. 

Ksiądz Roman Dębski wikariusz parafii Chechło żył lat 
28 zm. d. 14  lutego 1900 r.   Zdrowaś Marya za spokój jego 
duszy.

Obok stoi solidny pomnik z piaskowca (foto.15) – Maria 
z  Mierzejewskich Łukawska lat 30   zmarła 30  kwietnia 
1901 roku.

Tak dotarliśmy, w  swej wędrówce, do  krańca tej naj-
starszej części chechelskiej nekropolii, która kończyła się 
na  skraju pustyni, wówczas jeszcze bez nazwy. To  były 
po prostu piochy.

Na  zakończenie jeszcze tylko jedna informacja. 
Na  początku cmentarza spotkaliśmy groby czterech 
chłopców, którzy zginęli 31.III.1979., a  na  samym końcu 
cmentarza moglibyśmy spróbować odnaleźć zapomniane 
groby pięciu chłopców podstawówki z  Rodak, którzy 
zginęli 19.III. 1945 roku, zabawiając się znalezionym gra-
natem obronnym. A  gdyby tak tym chłopcom usypać 
na  cmentarzu w  Rodakach choćby symboliczną mogiłę? 
– jako takie symboliczne memento. 

Cmentarz chechelski można też zwiedzać pod adresem 
internetowym: www.polskie-cmentarze.com/Chechło

 
Andrzej Krawczyk

fot. 13

fot. 14

fot. 15
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OPRAC. JANuSZ DZiAtŁOWiCZ

Całe szczęście człowieka polega na  tym, że  może cie-
szyć się uznaniem innych – powiedział już na początku 
XVii wieku francuski matematyk i filozof Blaise Pascal. 
Szczęście to od dzisiaj jest również i Pana udziałem. Cie-
szę się że  mogę powitać Pana w  gronie odznaczonych 
insygniami „Who is  Who”. Przekazanie tego w  pełni 
zasłużonego odznaczenia to symbol uznania i  szacunku 
dla Pańskich osobistych zasług oraz odniesionych suk-
cesów. Symbol, który może Pan nosić z  dumą – napi-
sał Ralph Hubner – prezes Towarzystwa Who is  Who 
z  siedzibą w  Wiedniu, 10  września 2007 roku, w  liście 
do  Jerzego Mrówki – mieszkańca Klucz, instruktora 
muzycznego, pracującego w miejscowym Domu Kultury. 

„Kto jest kim” jest encyklopedią biograficzną z  życio-
rysami znanych Polek i  Polaków działających na  polu 
gospodarki, polityki, nauki, kultury i  sportu. Dokument 
potwierdzający wpis do  „Encyklopedii Osobistości Who 
is  Who w  Polsce”, insygnia oraz dyplom otrzymał właś-
nie Pan Jerzy – Kluczowianin z  krwi i  kości – jak sam 
powiedział. Przez 38  lat pracował w  Domu Kultury 
w  Kluczach tworząc i  prowadząc zespoły młodzieżowe 
jak i  nieco starsze „To  tak jakbym prowadził zajęcia dla 

muzyKowanie pana juRKa- 
mandoliniści.

trzech pokoleń, bo  na  mandolinach grali najmłodsi ucz-
niowie, w zespołach estradowych nieco starsi, a w kapeli 
seniorzy” – żartował, gdy otrzymał to wyróżnienie. 

Sam uczyłem się grać na mandolinie 45 lat temu pod Jego 
czujnym okiem a  właściwie uchem. Te  same „wprawki” 
ćwiczyło się dziesiątki razy, by  wyćwiczyć palce, które 
dociskały struny mandoliny. Nie było mowy, by  zagrać 
coś źle, bo czujne ucho Pana Jerzego wychwyciło każdy 
fałsz. Spośród setek uczniów kluczewskiej Szkoły Pod-
stawowej, wybierał tych, w  których widział choć odro-

Jerzy Mrówka (6.06.1937- 31.08.2015) Certyfikat Who is Who.Legitymacja Who is Who w Polsce.
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binę talentu, chęci i zapału do nauki gry na jakimś instru-
mencie, tych którzy chcieli nauczyć się grać a pamiętam, 
że  wielu z  nas chciało wówczas grać. Nauczył nas lubić 
muzykę. Jego zasługą jest to, że  wielu z  tych co  kiedyś 
zaczynali, uczestniczy dalej w  życiu kulturalnym Klucz, 
śpiewając bądź grając do dziś.    

Minął rok jak odszedł. Był znany wszystkim. Również 
i  On  znał niemal wszystkich, gdyż urodził się  w  Klu-
czach 6 czerwca 1937 roku. Tu przeżył 78 lat, z tego ponad 
60  przy dźwiękach muzyki. Był synem Janiny z  domu 
Krzykawska i  Jana Mrówki. Ojciec pochodził z  Rodak, 
a mama z Klucz. Gdy się pobrali zamieszkali w Kluczach 
u  babci Pauliny Krzykawskiej na  ul. Pocztowej. Mówiło 
się na  tą  część Klucz: „w  uliczkach”. Ojciec pracował 
w Fabryce Papieru na tzw. „klejowni” przy III Maszynie, 
a mama wychowywała dzieci i wspólnie prowadzili nie-
duże gospodarstwo. Pola nie mieli dużo. Później wybu-
dowali swój dom na ul. Bogucińskiej – pod skałą „Piecki” 
i tam zamieszkali. Jurek był najstarszy z czworga rodzeń-
stwa. Młodsi to: Stanisław, Stefania i  Jan. W  Kluczach 
chodził do szkoły podstawowej.  

Choć w Jego domu rodzinnym nie było tradycji muzycz-
nych, to  muzyki miał pociąg od  najmłodszych lat. Miał 
16  lat jak poszedł do  pracy w  ówczesnej Fabryce Celu-
lozy i  Papieru im. Jarosława Dąbrowskiego w  Kluczach. 
Chodził równocześnie do Olkusza, do Technikum Mecha-
nicznego i   tam zdobył kwalifikacje jako ślusarz. Pracu-
jąc na  różnych stanowiskach zetknął się z  muzykami 
fabrycznej Orkiestry Dętej. Oni to  przygrywali w sobot-
nie wieczory do  tańca, na  skwerku przed powstałą tam 
Szkołą Przemysłową. Od  początku zainteresował się 
akordeonem i  przy różnych okazjach zaczął nieśmiało 
przygrywać na nim będąc samoukiem. Widząc Jego chęć 
grania, ciocia- Bąchór Władysława kupiła mu w prezen-
cie akordeon. Bardzo się z tego cieszył, że mógł na co dzień 
grać na nim w domu..

 Gdy w  1951 roku powstała w  Kluczach gromadzka 
świetlica „Pod Dębem” zaczął tam chodzić, jak cała 
ówczesna kluczewska młodzież, gdyż było to  jedyne 
miejsce, gdzie wtedy się spotykano, gdzie wtedy się 
wspólnie bawiono, gdzie nawiązywały się pierwsze zna-
jomości, gdzie rozwijały się pierwsze miłości. Od początku 
uczył się grać na  akordeonie, najpierw ze  słuchu. Nieraz 
chodził do  kapelmistrza z  orkiestry na  próbę. Miał słuch 
muzyczny, bo  jak ktoś grał, to  od  razu mówił, że  fałszuje 
lub gra dobrze.  W  świetlicy „Pod Dębem” zaczął grywać 
przy różnych okazjach, gdzie pani kierownik tej świet-
licy – Janina Kluczewska, pochodząca z  Krążka k/  Bole-

sławia, stworzyła zespół ludowy – tańczący i śpiewający. 
Była ładną dziewczyną i  wykształconą. Ona to  chodziła 
do  Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w  Kluczach, 
wystarała się o  akordeon do  świetlicy i  stroje dla zespołu. 
Repertuar stanowiły przeważnie piosenki ludowe, które 
ona wybierała i  prowadziła próby. Była jak na  owe czasy 
bardzo zaangażowaną osobą w  działalność kulturalną, 
przewspaniała organizatorka i propagatorka miejscowych 
talentów. Członkiem tego zespołu byłam również i  ja. Tam 
w  każdą sobotę były potańcówki, zabawy. Przychodziło 
nas tam bardzo dużo, bo tak naprawdę nie było gdzie. Tylko 
Jurek grał nam na  harmonii, a  myśmy tańczyli. Było nas 
tam ze 40 osób. Oczywiście skład się z czasem nieco zmie-
nia ale było nas dużo.  

Po powstaniu w ówczesnej świetlicy przy Fabryce Papieru 
„Klubu” młodzieżowego ok. 1953 roku, świetlica „Pod Dębem” 
już nie funkcjonowała zbyt długo bo chyba do 1955 roku. 
Nowo powstały klub fabryczny, gdzie kierownikiem był 
Mieczysław Sięk, rozwijał się szybko przy dużym finan-
sowym zaangażowaniu fabryki. Powstał też tam ok. 1959 
r. zespół estradowy, który z czasem również zmieniał swój 
skład. Śpiewali  w  nim Janusz Mrówka, Marian Kurow-
ski, Adam Sowiński, Majcherkiewicz Władysław i Witold 
Lemański. W zależności od rodzaju występu i  repertuaru, 
śpiewali w duetach, w triach i kwartecie, ale trzeba przy-
znać, że śpiewali bardzo ładnie. A przygrywał im Jurek.

W świetlicy tej mieściło się kino „Przemsza”, była tam też 
biblioteka, czytelnia i klub młodzieżowy, gdzie można było 
się spotkać i posłuchać nawet muzyki poważnej, bo nie każdy 
miał adapter. Kierownikiem biblioteki była pani Janina Suł-
kowska – bardzo elegancka pani, wykształcona i  inteligen-
tna- tak ją zapamiętałam. Zapamiętałam i to, że bardzo lubiła 
Jurka za to, że udzielał się na polu kulturalnym, grał, chodził 
do szkoły muzycznej, przygrywał przy różnych okazjach 
i praktycznie bez niego, czyli bez oprawy muzycznej, nasze 
występy nie wyglądałyby tak dobrze. Wtedy cała młodzież 
przeniosła się do tamtej świetlicy. Tam też przeniosło się całe 
życie kulturalne ówczesnych Klucz. Tam się bawiliśmy, tam 
spędzaliśmy wolny czas a często i  fabryczna orkiestra dęta 
nam grała w sobotnie wieczory do tańca – wspomina Pani 
Elżbieta, żona Pana Jerzego.

Lata 50- te to lata wielkiej odbudowy kraju ze zniszczeń 
wojennych. Wiele rzeczy działo się spontanicznie, w eufo-
rii, w glorii ówczesnej propagandy ale i z chęcią wielkich 
zmian. Wówczas nie trzeba było wiele, nie dbano o takie 
wygody jak dziś. Cieszono się nawet z małych osiągnięć 
a  wspólna praca i  wspólne osiągnięcia mobilizowały 
do dalszych wysiłków. 
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Zespół świetlicy „Pod Dębem” śpiewając i  tańcząc jeź-
dził po okolicznych miejscowościach dając mieszkańcom 
odrobinę rozrywki. Dzięki Janinie Kluczewskiej, jej pracy 
i wysiłkowi jaki włożyła w stworzenie tej świetlicy i  licz-
nemu udziałowi w niej miejscowej młodzieży, działalność 
tej świetlicy była zauważona prze ówczesne władze powia-
towe. Ze swoim repertuarem zespół i Pan Jerzy Mrówka, 
wtedy jako „społeczny instruktor muzyczny” zajął I miej-
sce na  eliminacjach powiatowych w  Olkuszu, a  następ-
nie II miejsce na eliminacjach wojewódzkich w Krakowie 
organizowanych przez LZS, a następnie pojechali na cen-
tralne Dożynki w Lublinie w 1954 roku, by tam pokazać 
swój występ. Rok później działalność zespołu została doce-
niona i  została nagrodzona wyjazdem na  Festiwal Mło-
dzieży i Studentów w Warszawie w sierpniu 1955 r. 

Pojechaliśmy w  grupie około 15  osób pociągiem. Wtedy 
sama jazda pociągiem tak daleko była przeżyciem dla nas 
młodych. Tam występowaliśmy, spotykaliśmy się w  gro-
nie setek tak samo młodych ludzi   z  całej Polski. Byliśmy 
tam tydzień. Był to tydzień pełen wrażeń, śmiechu i rado-
ści. Mieszkaliśmy w  specjalnie ustawionych namiotach. 
Atrakcjami było zobaczenie Stadionu Dziesięciolecia – naj-
większego stadionu oraz Pałacu Kultury i Nauki im Józefa 
Stalina – najwyższego budynku w Polsce, tyle co oddanych 
do  użytku na  Święto Odrodzenia Polski – 22  lipca 1955 
roku – wspomina dziś Pani Henryka, chyba najwyższa 
w zespole, wtedy z długim warkoczem- widoczna na zdję-
ciu z tamtych lat, zrobionym przed świetlicą w Kluczach.  

W  1957 roku mając 20  lat dostał powołanie do  odby-
cia służby wojskowej. Los rzucił Go do Skierniewic. Dwa 
lata służył w  1  Warszawskiej Dywizji Zmechanizowa-
nej im. Tadeusza Kościuszki jako czołgista. Tam też został 
od razu zauważony jako muzykujący żołnierz i  również 
tam przygrywał na akademiach oraz przy różnych innych 
okazjach. Były i  takie przypadki, że  grywali na  okolicz-
nych weselach, oczywiście za zgodą przełożonych. Będąc 
w  wojsku zawiera związek małżeński z  Elżbietą Włoch 
15  czerwca 1958 roku w  kluczewskim kościele a  ślubu 
udzielił ówczesny proboszcz ks. Zbigniew Piotrowski. 
W dniu tym proboszcz udzielił właściwie dwóch ślubów 
jednocześnie, a drugą panią młodą była Jego młodsza sio-
stra – Stefania, wychodząc również za żołnierza, ale z klu-
czewskiej jednostki wojskowej, która stacjonowała kiedyś 
na skraju Pustyni Błędowskiej, za stawem „Czerwonym”. 

Gdy opuścił wojskowe szeregi w  1959 roku powrócił 
do pracy ślusarza w Fabryce Celulozy i Papieru  w Klu-
czach. Niebawem też ukończył kurs zawodowy i uzyskał 
– „ świadectwo czeladnicze i tytuł czeladnika  w rzemiośle: 

Zespół muzyczny „Kościuszkowców”- zasadniczej służby wojskowej 
w Skierniewicach (1957-59), grający na weselu. Pierwszy z lewej 
Jerzy Mrówka

Klucze- Środkowa 8. (ok. 1965 r.)
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ślusarz – specjalność naprawa maszyn” w Izbie Rzemieśl-
niczej w  Krakowie w  czerwcu 1963 roku. Jednocześnie 
uczęszczał do szkoły muzycznej II  stopnia, podwyższając 
swe kwalifikacje muzyczne, mogąc prowadzić młodzie-
żowe zespoły muzyczne.

W latach 60- tych Jurek pracował na fabryce i  „doryw-
czo” grał zarobkowo. Ale to  dodatkowe zajęcie – granie, 
sprawiało, że niemal w każdą sobotę gdzieś grał. Nie było 
tak wielu muzykantów, dlatego ciągle go nie było. Pewnie, 
że zarabiał z myślą o  tym, by nam się żyło lepiej, jako mło-
demu małżeństwu. Musieliśmy się wszystkiego „dorobić”. 
Wówczas nie mieliśmy wielu rzeczy – jak to  na  początku 
– ale to, że grał i zarabiał było dużym ułatwieniem. Z dru-
giej strony mieszkaliśmy z rodzicami dlatego mi było łatwiej. 

Młodzież uczęszczająca do świetlicy „Pod Dębem” w Kluczach (1951-55)

Dziecięcy chór kościelny ((V-VI.1966 r.) 
Z tyłu ks. Zbigniew Piotrowski i Jerzy Mrówka. Przed nimi od 
lewej: Kumela Wiesława, Ryszard Tomsia, Ania Karolczyk, Ewa 
Sierka, Alicja Dąbek, Ela Sapińska, Miecia Lewowska, Czesia 
Supranionek, Basia Hagno, Wacek Supranionek. W środku: Basia 
Lewowska Małgosia Żurek, Ela Wiśniewska, Wacława Liber, 
Szatan Teresa. Klęczą: Kaszuba Hania, Cybulska Jola, Kośla Danuta, 
Leśniak Teresa, Zosia Szeląg,  Halina Adamaszek.

Gdy przyszły święta i były wesela gdzieś daleko to i trzy dni 
go nie było. Taki to wtedy był los żony muzykanta – dodaje 
z uśmiechem Pani Elżbieta. 

W maju i  czerwcu 1966 roku w wyniku usilnych sta-
rań ówczesnego księdza proboszcza Zbigniewa Piotrow-
skiego powstał chór dziecięcy, który właściwie powstał 
by  uświetnić uroczystość poświęcenia kościoła w  Klu-
czach, która to uroczystość miała miejsce 27 czerwca 1966 
roku, a na której był obecny i uroczystą mszę poprowa-
dził ks. bp  Jan Jaroszewicz z  Kielc. Pan Jerzy specjalnie 
przez te dwa miesiące przyjeżdżał z Krakowa w niedzielę, 
by po mszy południowej zrobić próbę i nauczyć 21 dzieci 
zaśpiewać trzy pieśni na dwa głosy.  

Do 1969 roku byłem pracownikiem FCiP w Kluczach a póź-
niej, w związku z ukończeniem szkoły muzycznej, zostałem 
przeniesiony do pracy w miejscowym Zakładowym Domu 
Kultury „Papiernik”, który wybudowano i oddano do użytku 
17 września 1970 roku. Prowadziłem tam zespół mandolini-
stów a z biegiem czasu i  inne zespoły instrumentalne oraz 
wokalne zarówno młodzieżowe jak i z dorosłymi.. Ponadto 
prowadziłem zespoły: mandolinowy w Ryczówku, fletowy 
i  akordeonowy. Odnosi się to  do  lat 80-tych. Garnęły się 
do zespołów niezliczone grupy dzieci i młodzieży – wspo-
minał w  1998 roku na  łamach „Echa Klucz” Pan Jerzy 
Mrówka. 

Wielu z nas, dziś w średnim wieku, pamięta rok 1970, 
kiedy to powstał zespół „Mandolinistów”. Od razu ćwiczy-
liśmy dość intensywnie ponieważ wiedzieliśmy, że nieba-
wem zostanie oddany do  użytku Dom Kultury – prag-
nienie wielu aby tam wystąpić. Dziś mogę powiedzieć 
otwarcie, że  wielu z  nas nie miało pojęcia o  graniu, ale 
Pan Jurek nie odpuszczał. Ciągłe próby. Uczył, tłumaczył, 
korygował, jak trzeba było to  i krzyknął, bo nie wszyscy 
byli od razu zdyscyplinowani. Dla nas to było coś nowego, 
innego, ciekawego. Do domu zadawał następne ćwiczenia 
muzyczne oraz kolejne utwory, by  się z  nimi wstępnie 
zapoznać, a  które będą tematem następnej próby. I  tak 
do wakacji.

Na liście obecności powstałego zespołu „Mandolinistów” 
na pierwszej próbie w dniu 1  marca 1970 roku znalazło 
się 48 osób. Wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Kluczach. 
Najmłodszym był Stasiu D. z II a, najstarszy Ryszard T. z VIII 
a. Poza tym 5 z  III klasy, 10 z  IV, 8 z V, 7 z VI  i aż 16 z VII 
klasy. W tym gronie było aż, a może tylko, 16 dziewczy-
nek. Do  wakacji próby odbywały się co  tydzień. I  już 
w czasie tych czterech miesięcy nauki następowała pierw-
sza selekcja. W wielu z nas po pierwszych trudnościach 
gasł pierwszy, przysłowiowy „słomiany zapał”. Uczyliśmy 
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się wszystkiego od   podstaw: Nauki nut, budowa man-
doliny i  gitary, ćwiczenia na  pustych strunach. Kolejny 
etap to  ćwiczenia z  podręcznika „Szkoła zbiorowego 
nauczania gry na instrumentach szarpanych”- J. Powroź-
nika. Do  wakacji na  21  próbach opanowaliśmy 100 ćwi-
czeń – mandoliniści i 88- gitarzyści. Nasze próby trwały 
po 2- 4 godziny i nie było tak łatwo to opanować.  

Pan Jurek miał swoją wizję zespołu. Podzielił nas – 
zespół na  poszczególne instrumenty: mandolina I,  man-
dolina II, mandola, gitara, gitara basowa. Ileż trzeba było 
mieć cierpliwości, by  taką ilość „talentów” zebranych 
razem opanować. Jaki trzeba mieć słuch, gdy każdy grał 
nieco inną linię melodyczną a  to  nasze granie trzeba 
było razem zsynchronizować – nie mówiąc o  tym, 
żeby wychwycić kto gra dobrze a  kto fałszuje. Dziś tak 
to wspominam – piszący te wspomnienia mandolinista. 

Po  wakacjach we  wrześniu 1970 „Mandoliniści” przy-
stępują do  jeszcze intensywniejszych prób- niejedno-
krotnie dwa razy w  tygodniu. Opanowują „Szkołę gry 
na  instrumentach szarpanych” do  ćwiczenia 254- man-
doliniści i 129- gitarzyści. Poza tym dyrygent postanawia 
opracować trzy utwory dla prezentacji zespołu i  przy-
gotować zespół do  pierwszego występu. Były to: melo-
dia hawajska – „Aloa Oe”, „Jutro znów będę” i  „Polka”. 
Do  naszego debiutu coraz bliżej. Napięcie wzrastało, 
trema też. 5  października odbyła się próba generalna. 
6 października 1970 roku nasz pierwszy występ na aka-
demii powiatowej z okazji „53 Rocznicy Wielkiej Rewolu-
cji Październikowej” na  scenie Zakładowego Domu Kul-
tury „Papiernik” w  Kluczach. Na  uroczystość zjechało 
wielu przedstawicieli urzędów, władz, organizacji oraz 
członkowie PZPR z  Komitetem Powiatowym w  Olku-
szu na czele, gdyż to on był organizatorem tej uroczystej 
akademii. Tłumnie przybyli również mieszkańcy Klucz 
oraz pracownicy miejscowej Fabryki Celulozy i Papieru. 
Było nas 37. Ubrani byliśmy wszyscy w  białe koszule 
i  bluzki z  czarnymi wstążkami wiązanymi pod szyją. 
Chłopcy w  czarnych spodniach a  dziewczynki w  czar-
nych spódniczkach. Mieliśmy od  10  do  15  lat i  byliśmy 
z siebie dumni, a nasi rodzice szczęśliwi, że mają tak uta-
lentowane dzieci. Wtedy może nieliczni tylko zauważyli 
czyja to była zasługa.  

Po  tym pierwszym występie, a  jak się później okazało 
po każdym, na pierwszej próbie, było małe podsumowa-
nie, ocena gry poszczególnych sekcji, zwrócenie uwagi 
na błędy i fałsze. Kto zagrał dobrze, kto zagrał źle itd. Nic 
nie uszło Jego uwadze. 

Do  końca roku szkolnego wzbogaciliśmy swój reper-

MANDOLINIŚCI  przed DK w Kluczach.(1975 r.) I rząd: Sadurski 
Andrzej, Teresa Polan , Swędzioł (?),  Kozak Zbigniew- akordeon, Li-
dia Sierka, Darowska Bożena, Kozak Lidia, Adamaszek Mirosława. 
Wyżej: Magdalena Majda, Mrówka Grażyna, Andrzej Mucha, Sier-
ka Mariola, Jan Tomsia, Ilona Mędrek, Mrówka Jerzy, Patenowska 
Bożena, Kita Bożena, Lewowska Małgorzata, Jachewicz Wioletta, 
Kocjan Halina.

Próba zespołu mandolinowego w świetlicy DK „Papiernik”, gdzie 
dziś mieści się Gminna Biblioteka Publiczna.

DK w Kluczach- kawiarnia. 1975 r. I rząd: Lidia Sierka, Bożena Kita, 
Ilona Mędrek, Grażyna Mrówka, Zbigniew Kozak- akordeon.
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tuar i  nauczyliśmy się jeszcze grać „Sto lat” i  „Orkiestra 
wojskowa”, „Wesoły wieśniak”, „Pieśń o Bałtyku” i „Rosyj-
skie melodie ludowe”, by  następnie wystąpić: 20  listo-
pada – z  okazji „Dnia Nauczyciela”, 16  stycznia 1971 r.  – 
„Choinka Noworoczna” dla dzieci, 8 marca z okazji „Dnia 
Kobiet”, 7  kwietnia występ w  Sanatorium w  Rabsztynie 
(Jaroszowiec) z okazji „Dnia Służby Zdrowia”, 27 kwietnia 
– zakładowa Akademia 1-  Majowa, 16  czerwca występ 
na  „Pożegnanie klas ósmych” Szkoły Podstawowej 
i 23 czerwca na zakończenie roku szkolnego.

Po  wakacjach na  pierwszej próbie zespołu mandolini-
stów 7  września przyszło 18  mandolinistów. Można się 
było tego spodziewać - odejścia niektórych, ale że aż tylu. 
Z tego też powodu Pan Jerzy Mrówka postanowił założyć 
drugi zespół mandolinowy, w  którego składzie znalazło 
się nowych- 16 dzieci z Klucz, ale tym razem aż 14 dziew-
czynek. I  tu  znów zaczęła się ciężka praca z  „nowicju-
szami mandoliny”- nauka czytania nut, te same ćwiczenia 
na  pustych strunach co  ćwiczył kiedyś pierwszy zespół, 
te  same ćwiczenia z  podręcznika J.  Powroźnika. Pierw-
szy zespół przygotowywał już tylko kolejne utwory takie 
jak: Rosyjski taniec ludowy, Kurant, Bandura, Korowód, 
O  zamku królewskim w  Warszawie, czy też poloneza 
Michała Ogińskiego- Pożegnanie Ojczyzny. Ten ostatni 
to był długi i naprawdę trudny do zagrania utwór.

Po  pół roku ćwiczeń i  ci  drudzy byli na  tyle przygo-
towani by  wystąpić przed publicznością. Ich pierw-
szy występ był 8  marca 1972 roku na  akademii z  oka-
zji Dnia Kobiet a  zarazem spotkanie z  kandydatami 
na  posłów do  sejmu PRL. Kandydatami tymi byli: Sta-
nisława Kosowska i  Stanisław Bartnik. Organizatorem 
był Komitet Zakładowy PZPR a  wszystko to  działo się 
w  Zakładowym Domu Kultury w  Kluczach. Wtedy był 
to  pierwszy wspólny występ obu składów „Mandolini-
stów” w liczbie 33. W ten sposób Pan Jurek doprowadził 
do tego, że odchodzący z zespołu, kończąc „podstawówkę”, 
byli uzupełniani z drugiego składu, by zachować ciągłość 
gry zespołu. 

W  styczniu 1972 roku zrodziła się inicjatywa cyklicz-
nych występów pod wspólną nazwą: „Mikrofon dla 
Ciebie” gdzie były prezentowane zespoły młodzieżowe 
i  dziecięce ze  środowiska lokalnego. „Mandoliniści” 
byli nieodzowna częścią tych występów, cieszyli się 
powszechną popularnością, podobnie jak i  inni wyko-
nawcy a  wiejskie świetlice były wypełnione po  brzegi. 
9 stycznia w Ryczówku, 14- ego w Cieślinie, 22 stycznia- 
noworoczna „Choinka” w  ZDK w  Kluczach, 8  marca- 
coroczny „Dzień Kobiet”, 26  marca- Chechło, 29  kwiet-

Rodaki- 9.01.1972 r.

Cieślin- 16.01.1972 r.

Chechło- 26.03.1972 r.
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nia- Kwaśniów itd. 
Miedzy występami oczywiście próby, wiele godzin ćwi-

czeń i opanowywanie nowego repertuaru do przeglądów 
i konkursów. Taki przegląd, a zarazem eliminacje w „Prze-
glądzie Zespołów Dziecięcych”, miał miejsce w  Olkuszu 
7 maja 1972 roku zorganizowany przez Wydział Oświaty 
Powiatowej Rady Narodowej. Tam zajmując I  miejsce 
zapewniliśmy sobie wyjazd na  „Wojewódzki Przegląd 
Młodzieżowych Zespołów Artystycznych” w  Krakowie, 
który miał się odbyć w dniu 10 czerwca.

- Miałem wtedy 13 lat. Kraków – chyba w hali „Korony”. 
Dla dziecka, to  była ogromna hala sportowa a  na  środku 
scena. Występują kolejne zespoły. Chwila przerwy 
na  zmianę zespołu i  teraz my. Zagraliśmy utwór pt: 
„O  zamku królewskim w  Warszawie”, „Pieśń wieczorną” 
– Stanisława Moniuszki i  poloneza Michała K. Ogińskiego 
pt: „Pożegnanie Ojczyzny”. Jeden z  najbardziej znanych 
polonezów, skomponowany w  1794 roku. Często grany 
i  tańczony na  studniówkach i  komersach, niegdyś grany 
na  nabrzeżu portowym w  Gdyni, żegnając transatlan-
tyk MS  „Stefan Batory” wypływający w  rejs do  Ame-
ryki. Pierwsze próby nauki tego poloneza zaczęliśmy już 
w  grudniu 1971 roku – czyli pół roku wcześniej ale warto 
było. To  było dla nas niesamowite przeżycie. Nasz zespół 
zagrał to z takim impetem, energicznie  i „czysto”, że jurorzy 
od  razu zwrócili na  nas uwagę. Siła zespołu polegała też 
na tym, że zagraliśmy wtedy bez mikrofonów i wzmacnia-
czy, a słychać nas było w całej hali. Było nas wtedy na sce-
nie 30. To  się bardzo spodobało jury i  zajęliśmy wówczas 
jakieś wysokie miejsce – nie wiem czy nie w  pierwszej 
trójce – wspomina Janusz – mandolina I.

Zespół „Mandolinowy” Zakładowego Domu Kultury 
w Kluczach grał jeszcze wiele lat. W jego składzie znalazło 
się wielu dzisiejszych 40- latków. Były w historii zespołu 
występy dla TV Katowice w  lutym 1975 roku. W Ogro-
dzieńcu, Chrzanowie, Szczakowej, Wolbromiu i w Krup-
skim Młynie zorganizowanym 3 czerwca 1977 roku przez 
Zarząd Główny Związku Zawodowego Chemików. Lecz 
trzeba przyznać, że zainteresowanie młodzieży graniem 
w  zespole spadało z  roku na  rok. W  1976 uczestniczyło 
w próbach i  tworzyło zespół około 20 osób a rok później 
już tylko jedenaście i  to wszyscy uczniowie klas ósmych, 
którzy to  w  następnym roku skończyli Szkołę Podsta-
wową w Kluczach i poszli do szkół średnich. 

Pan Jerzy Mrówka reaktywował zespół „Mandolinowy” 
jeszcze raz w 1982 roku. Wtedy to zapisało się do zespołu 
15 osób, uczniów klas III, IV i V –tych. Ponownie zaczęła się 
Jego praca od podstaw z młodymi adeptami gry na mando-
linie. Entuzjazmu, chęci i wytrwałości młodym muzykom 
wystarczyło na  dwa lata, by   z  końcem roku szkolnego 
1984 występem w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach 
zespół „Mandolinowy” pod batutą Jerzego Mrówki zakoń-
czył działalność, głównie ze względu na zmniejszającą się 
liczbę uczęszczających na próby zespołu. 

„Mandoliniści”- to było 15 lat ciężkiej pracy z młodzieżą, 
która przyniosła też i wiele zadowolenia Panu Jerzemu. 
Dziesiątki wspomnień po  latach i  rozmów o  tym jak 
to  było. Minęło 45  lat od  tamtych chwil, tamtych dni, 
kiedy to ślusarz z zawodu, a muzyk z zamiłowania pod-
jął decyzję o  założeniu zespołu „Mandolinistów”. Pozo-
stały wyróżnienia i pamięć tych, którym było dane uczyć 
się wtedy grać. Niech i  to wspomnienie będzie wyrazem 
naszej pamięci o człowieku niezwykle skromnym i jedno-
cześnie niezwykłym. Pozostały zdjęcia – najczęściej nie-
opisane. Niech więc to wspomnienie będzie ich opisem.

W  trakcie tych 60  lat swego muzykowania wiele lat 
poświęcił pracy z młodzieżowymi zespołami estradowymi, 
działającymi pod patronatem Domu Kultury w Kluczach, 
a 35 lat pod Jego kierownictwem muzycznym grała i śpie-
wała kluczewska kapela „Jasie”, ubarwiając swym folklo-
rystycznym wizerunkiem wiele przeglądów i pokazów. 
O tym również pamiętamy i postaramy się i ten etap dzia-
łalności muzycznej Pana Jerzego Mrówki niebawem przy-
pomnieć.      

   Opracował: Janusz Dziatłowicz

P.S. Fotografie pochodzą z archiwum rodzinnego i „Kro-
niki” Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach za udostęp-
nienie których dziękuję.

Klucze- 4.05.1973 r.
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18 maja 1990 roku o godz. 15.15 po raz ostatni zadzwo-
nił dzwonek  w Szkole Podstawowej w Kluczach przy  
ul. Bolesławskiej. Istniała 60 lat.

Foto-histoRia

1980 r.

1960 r. 2008 r.



Święto zmarłych.

Ogarnia cię chwila refleksji
otacza chwila zadumy
kiedy przekraczasz cmentarne bramy
stojące w rzędach zimne marmury

Miasto kamiennych nagrobków
sina mgła po nich się snuje
zaświecę lampkę nadziei
postoję w cichej zadumie

Jasno tu dzisiaj w tym mieście
pełnym nagrobków i krzyży
dziś kwiaty na nich zakwitły
pamięć wskrzeszają żywi

Ciepło od zniczy się unosi
lecz czasem chłodem zawieje
to przelatują bose anioły
ogrzać się mają nadzieję
 
W święto zmarłych i dzień zaduszny
płomień zniczy niebo otwiera
duszom co w ogniu się czyszczą
potem jadą windą do nieba.

Feliksa Helena Zimniak
z tomiku „W moim sercu zawsze wiosna”.


