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Muzykowanie Pana Jurka – Kapela Jasie

OPRAC. JANUSZ DZIATŁOWICZ

MUZYKOWANIE PANA JURKA
KAPELA JASIE
– CZ. II

W Kluczach k/ Olkusza działa od 1975 roku kapela
JASIE, ciesząca się dużym uznanie słuchaczy. Bogactwem
tych stron jest starodawny, ale wciąż żywy folklor, w którym wciąż dominuje nuta krakowska. Żywy temperament
polek, oberków i krakowiaków sprawia, że słucha się tego
zespołu z przyjemnością…		
Tymi słowami rozpoczął swoją audycję „Muzyka folklorem malowana”, prezentowanej w Radiu Katowice red.
Stefan Jarecki w lutym 1988 roku.
Ale nim do tego nagrania doszło, wiele się wydarzyło.
Powstała czterdzieści lat temu i grała przez trzydzieści
pięć lat. Oto dalsze dzieje ich działalności artystycznej.
Oto wspomnienie o ludziach, którzy stworzyli Kapelę
wyjątkową i niepowtarzalną - Kapelę JASIE.
Trzeci rok swej działalności artystycznej kapela JASIE
rozpoczęła w 10 osobowym składzie: Mieczysław Aleksandrowicz, Franciszek Baran, Janus Felicja, Kardas Stanisław, Wesołowski Wacław, Klich Jan, Jaworski Tadeusz, Wincenty Zub, oraz soliści: Janina Walnik i Jan
Czerwiński. W połowie roku jednak odeszli z zespołu:
Jaworski Tadeusz i Kardas Stanisław, co spowodowało
konieczność poszukania następców.
Kierownik kapeli- Pan Jerzy Mrówka miał już doświadczenie w prowadzeniu kapeli i miał wizję artystycznego
jej wizerunku. W tym też 1978 roku poszerza skład
zespołu o muzykanta z Olkusza- Jana Klicha, skrzypka,
który prezentował wysoki poziom wiedzy i umiejętności gry na instrumencie. Z Olkusza pochodzi również Jan
Jakubowski – gawędziarz ludowy, bajarz, prezentujący
humorystyczne monologi.
Założone cele to opracowanie nowego programu dla
nowego, nieco odmienionego składu kapeli i zaprezentowania go na wyjazdowych koncertach, celem zebrania i wymiany doświadczeń. Już wtedy Pan Jarzy zdawał sobie sprawę z tego, że aby zaistnieć w środowisku
artystycznym, na arenie folklorystycznej, trzeba było

Jerzy Mrówka –
Instruktor muzyczny,
kier. kapeli JASIE1990 r.

stworzyć kapelę prezentującą wysoki poziom artystyczny, o jakiej zapewne od dawna marzył. Doceniał
talent muzykantów i solistów, z którymi los go połączył
i poczuł siłę, która drzemała w nich. Pierwsze sukcesy
spowodowały przypływ energii do zespołu, kapela nabierała doświadczenia i zaczęła się kreować. Stała się rozpoznawalna w nie tylko w powiecie.
Opracowanie nowego programu artystycznego wymagało wielu prób, poświęcenia wielu godzin, by stworzyć
coś nowego, zaprezentować nowy repertuar, by zachwycić publiczność zarówno w miejscowym środowisku jak
i na przeglądach i festiwalach folklorystycznych.
Już w styczniu „zabrano” się do opracowania piosenki
„O Kacperku”. Trwało to miesiąc, by ten oberek zabrzmiał
w repertuarze kapeli JASIE. Słowa- Janina Walnik. Śpiewany w duecie przez Janka i Jankę.
Luty i marzec wypełniony był opracowaniem nowego
programu występu w Domu Kultury w skład którego
weszła m.in. polka, oberek, piosenki „Jak jo se zaśpiewom”, czy „Parzyła baba lebide”, który to występ odbył
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się 14 kwietnia 1978 r. pod hasłem- „Dla ludzi dobrej
roboty”. Z tym to programem kapela zaprezentowała się
w Ryczówku (16.04.) i w Kwaśniowie (18.04.) w koncercie „Z wizytą u Was”. Były to niejako próby generalne
przed występem w Świeciu (8.05.), w tamtejszym Domu
Kultury na zaproszenie prężnie rozwijających się tamtejszych Zakładów Celulozowo- Papierniczych, w koncercie
dla załogi. Po powrocie były kolejne występy: w Bydlinie
na świecie ludowym, a następnie w Jaroszowcu ubarwiając muzycznie i pokazując miejscowy folklor na zorganizowanym wówczas sympozjum dla urbanistów.
Te wielomiesięczne próby i występy miały jednak
cel nadrzędny- czyli pokazanie się jak najlepiej tylko
można, na zbliżających się przeglądach folklorystycznych w Będzinie i w Pszczynie. Pojechali i zdobyli uznanie jury i aplauz publiczności.
Jury V Przeglądu Zespołów Regionalnych, Zespołów Śpiewaczych, Kapel Ludowych i Solistów- „Sobótki
Zagłębiowskie” w dniu 21 maja 1978 r. na swym posiedzeniu w Domu Kultury w Będzinie w kategorii kapel
ludowych przyznało II m-ce i nagrodę 1 tyś. zł. dla kluczewskiej kapeli JASIE. Pierwsze miejsce zajęła kapela
„Jaworznik” z Będzina. „Zaprezentowane na estradzie
Szkoły Muzycznej w Będzinie i ZDK kopalni Węgla
Kamiennego „Jowisz” zespoły regionalne, kapele i soliści
wyróżniali się bardzo dobrym poziomem artystycznym,
ambitnym programem i godną odnotowania dbałością
o wyraz estetyczny i wierność tradycji kultury ludowej
prezentowanego regionu.”- zapisano w pokonkursowym
protokole.
Po powrocie zdążyli tylko dać koncert na stadionie
w Kluczach (4.06.) z okazji „Dnia Chemika”, by udać się
na występy do Pszczyny (17.06.) na zaproszenie tamtejszego Towarzystwa Ziemi Pszczyńskiej organizującego
II „Spotkanie pod brzymem”- tamtejszy przegląd zespołów folklorystycznych.
Okres wakacji i jesieni 1978 roku kapela JASIE dała
wiele „koncertów dla środowiska”- jak to zwykł mówić
kierownik kapeli Pan Jerzy Mrówka. Były dla pracowników i junaków z OHP w Jaroszowcu, papierników z Klucz,
dla mieszkańców Gminy Klucze z okazji święta 22 lipca,
dla letników z PKP w Ośrodku Wczasów Wagonowych w Jaroszowcu i dla budowlańców z Kluczewskich
Zakładów Ceramiki Budowlanej „Sylikaty”. Czas między
występami kapela spędziła na wielogodzinnych próbach,
opracowaniu kolejnych utworów zarówno muzycznych
jak i przyśpiewek, a soliści kapeli- Janina i Jan „szlifowali

4

Jasło- 30.05.1976 r. I Przegląd Kapel Ludowych Polski Południowej
– późniejsze „Jasielskie okółki”. Gola Kazimierz - trąbka, Tadek Jaworski, - klarnet, Janus Felicja – skrzypce, Mieczysław Aleksandrowicz- akordeon, Zub Wincenty- bęben.

Dzień Kobiet- DK w Kluczach (1978 r.)

Pszczyna-17.06.1978 r. „II Spotkania pod brzymem”.
Od lewej: Franciszek Baran, Klich Jan, Felicja Janus, Wincenty Zub,
Janina Walnik, Wacław Wesołowski, Jan Czerwiński
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Janina Walnik i Jan Czerwiński. Klucze „Papiernik”- Koncert pt.
„Bal we własnej zagrodzie”. 31.III.1976.

swój warsztat”. Przed nimi kolejne wyzwania, artystyczne
wzmagania, kolejne znaczące przeglądy folklorystyczne:
w Jaśle- „Jasielskie okółki” 27 maja i Pszczynie- III „Spotkania pod brzymem” 17 czerwca. Wydaje się, że to spowodowało, że kapela mniej pokazywała się „w środowisku”, a swą pracę podporządkowała wyłącznie wzrostowi
swego poziomu artystycznego.
Mimo to w 1979 roku pokazali swój talent m.in. w MDK
Olkusz, DK „Hutnik” w Jaroszowcu i DK w Charsznicy.
Byli obecni ponownie na „Sobótkach Zagłębiowskich”
w Będzinie, na koncercie „Realizacji czynu 35- lecia PRL”
w Dąbrowie Górniczej- Ząbkowicach organizowanego
przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Chemików.
Kibicowali 18 sierpnia zawodnikom Ogólnopolskiej Spartakiady Chemików zorganizowanej w Kluczach, gdzie
rywalizowały reprezentacje zakładów papierniczych
na miejscowym stadionie.
Od czerwca trzecią solistką w kapeli była też Leokadia Stemplowska. Jej śpiewanie w kapeli trwało jednak
tylko pół roku. Po jej odejściu panią Leokadię zastąpiła
córka Pani Janiny- Urszula, która to zaczęła uczęszczać

na próby kapeli razem z mamą. Tak po latach wspomina
tamte czasy:
–Moje pierwsze zetknięcie się z kapelą JASIE, współpraca i pierwsze występy miały miejsce nieco wcześniej,
nim zostałam jej członkiem, czyli w maju 1980 roku. Jak
wszystkim wiadomo, moja mama- Janina Walnik była
solistką kapeli JASIE od początku jej istnienia i siłą rzeczy,
mimo woli, byłam uczestniczką jej prób i ćwiczeń w domu
rodzinnym. Już wcześniej zabierała mnie na próby kapeli.
Byłam może za młoda, miałam dopiero 14 lat i chodziłam
do szóstej klasy. Należałam wówczas do chóru szkolnego,
prowadzonego przez panią Bogusławę Banach.
Swoje pierwsze próby z kapelą rozpoczęłam, gdy
w zespole była jeszcze pani Stemplowska Leokadia,
bo ją pamiętam. Była to jesień 1979 roku. Zasiadałam
wtedy na widowni, oglądałam próby i słuchałam tego,
co śpiewali. Pamiętam takie piosenki Jana Czerwińskiego
jak: „Przebiję się nożem”, „Dopierom zaczął do dziewczyny
chodzić”, czy „Siwy koń”. Tak, że styczność z kapelą miałam wcześniej nim zaczęłam w niej śpiewać. Przyznam,
że podobała mi się ta ludowa muzyka. Duży wpływ
na moją decyzję o współpracy z kapelą miała też sama
kapela, czyli jej członkowie. Otoczyli mnie niebywałą
troską. Gdy mi coś na początku nie wychodziło, to mnie
pocieszali, mówili- nie przejmuj się, nic się nie stało, że jeszcze nie raz się pomylisz, bo przecież to co my śpiewamy,
to śpiewamy na żywo, nieraz bardzo spontanicznie. Byłam
tam najmłodsza i traktowali mnie niemal jak swoje dziecko, dbali o to bym się nie zrażała pierwszymi niepowodzeniami. I przyznam, że to mi pomogło przezwyciężyć
pierwsze emocje i tremę na pierwszych moich występach. Sama atmosfera w zespole była bardzo rodzinna,
serdeczna, wszyscy się wspierali, by wspólnie stworzyć
dobry zespół i to im się udało. Klarnecista Franciszek
Baran żartobliwie nazywał mnie „omastą” lub „okrasą”
kapeli. Bardzo dużą wyrozumiałości miał dla mnie również Pan Jerzy Mrówka- kierownik kapeli JASIE. Przy
wprowadzaniu nowych piosenek najpierw mówił, abym
zaśpiewała sama bez kapeli w tonacji wygodnej dla mnie,
potem kapela „dostrajała” się do moich możliwości. Czasem
musiałam trochę się wysilić, aby na przykład zaśpiewać
w nieco wyższej tonacji, co dawało ogólny- lepszy efekt.
Pan Mrówka potrafił doskonale ocenić możliwości innych
i wyciągnąć to, co dawało pozytywny efekt. Dużo udzielał
mi wskazówek jak ma być śpiewany dany tekst, zwracał
uwagę na dykcję i sposób śpiewania, aby piosenka była
śpiewana dziarsko i po ludowemu, a nie monotonnie.
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Pamiętam pierwszy tekst, gdyż moje śpiewanie, mój
repertuar był nieco inny niż pozostałych. Był dostosowany do mojego wieku. I takie utwory wyszukiwał
mi Pan Jerzy Mrówka. Pierwszym jednak była „Krakowianka ci jam”. Mama ją napisała dla mnie:

JASIE 1979 r. Stoją: Baran Franciszek, Kuśmierczyk Edward,
Klich Jan, Janus Felicja, Wesołowski Wacław, Aleksandrowicz
Mieczysław. siedzą: Walnik Janina, Jakubowski Jan (gawędziarz),
Urszula Walnik, Czerwiński Jan, Stemplowska Leokadia.

JASIE- Olkusz 1980 r- od lewej: Baran Franciszek, Walnik Janina,
Czerwiński Jan, Urszula Walnik, Arkadiusz Gdula, Felicja Janus,
Kućmierczyk Edward, Wesołowski Wacław, Aleksandrowicz
Mieczysław.

JASIE- Klucze 1978 r. Franciszek Baran, Jan Czerwiński, Mieczysław
Aleksandrowicz, Jan Zub. Siedzą: Janina Walnik i Felicja Janus.
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Krakowianka jestem z matki,
mam spódnice w różne kwiatki,
i biały fartuszek,
na głowie wianuszek.
I serdaczek z cekinami,
czym nie ładna, spójrzcie sami,
na szyi korale,
mieniące jak fale.
Żebym sobie dobrze żyła
masło jadła, mleko piła,
rosła bym ja rosła
i za Jasia poszła.
Ojciec by mnie wywianował,
matka stówkę, brat jałówkę,
Pan Bóg dzieciąteczkiem,
dziadek mająteczkiem.
Cztery kury bym chowała,
i jajka bym sprzedawała,
domek bym kupiła,
Jasieńka lubiła.
A jak będzie Jasiu gdyrał,
mnie nie słuchał, poniewierał,
łeb bym mu wymietła,
do mamy uciekła.
Przez buraki, przez ziemniaki,
diabli wiedzą, jaką miedzą,
będę uciekała
i już nie wracała.
Pierwszy mój występ miał miejsce w kluczewskim Domu
Kultury z okazji „Dnia Kobiet”-8 marca, a mogło to być
w 1980 r. Miałam wtedy wielką tremę i praktycznie nigdy
jej się nie pozbyłam. Była ona różna w zależności od rodzaju
występu. Wiadomo, większe emocje towarzyszą oficjalnym przeglądom muzycznym, gdzie chodzi o zajęcie jakiegoś miejsca, a inne emocje towarzyszą okolicznościowym
występom. Na początku mojego uczestnictwa w kapeli
JASIE do śpiewania i tańczenia miałam partnera, o czym
mało kto dziś pamięta. Był nim Arkadiusz Gdula z Klucz
– mój rówieśnik. Występował z nami krótko, później wyjechał z Klucz, ale wtedy śpiewaliśmy taką piosenkę:
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On do mnie:
Ty dziewucho, ty psiajucho,
ty ze mnie szydzisz,
wtedy ty mnie kochasz bardzo,
kiedy mnie widzisz.
Ja do niego:
Ty chłopaku, krakowiaku,
po co mnie zwodzisz,
raz na tydzień i w niedzielę
tak do mnie chodzisz. [...]
Było kilka zwrotek tej piosenki. Próby kapeli odbywały
się nieraz w garderobie, gdzie znajdowały się nasze stroje
i różne rekwizyty do występów, a nieraz na scenie Domu
Kultury. Zwłaszcza te na scenie dawały wiele, zwłaszcza
dla mnie. Dawały mi takiego obycia się ze sceną, spojrzenia z innej perspektywy na widownię. Na scenie stawaliśmy w określonym układzie, w zależności od potrzeb
repertuarowych. Można powiedzieć, że każdy miał swoje
miejsce. Najpierw zaczynali muzykanci. Grali wstępprzygrywkę, a potem linię melodyczną zwrotki, a mysoliści „wchodziliśmy” w odpowiednim momencie. I najważniejsze to, by nie zapomnieć tekstu. Niby proste, ale
trema płatała nieraz psikusa.
Próby trwały ok. 3 godz., nieraz i dłużej, gdy była taka
potrzeba. Teksty, melodię, tradycję przekazywali na tych
próbach sami członkowie kapeli, gdyż byli oni o wiele
starsi ode mnie i sami wiele pamiętali, wielokrotnie
śpiewając na ówczesnych weselach, czy innych uroczystościach. Wiele znała moja mama, podobnie jak Pan Jan
Czerwiński, który nieraz przygrywał na organkach. Ale
pamiętam, że skrzypek Jan Konieczniak z Kwaśniowa
sam pisał wiele utworów, również na potrzeby kapeli.
Także skrzypek Jan Klich znał bardzo dużo różnych
polek, oberków i krakowiaków. Oni wszyscy byli żywą
tradycją, żywym folklorem.
W 1979 roku- gdy jeszcze nie śpiewałam- pojechaliśmy
do Pszczyny na przegląd zespołów folklorystycznych.
To się nazywało: „Spotkania pod brzymem”- (pod modrzewiem). Nasza kapela zaistniała tam po raz pierwszy
w 1978 roku, i już została zauważona. Jak ja przyszłam
do zespołu to znów tam występowaliśmy. Na początku
występowałam z kapelą, tańczyłam, ale nie byłam zgłoszona jako solistka. Dopiero w 1986 roku zostałam zgłoszona jako solistka, razem z mamą. Tam to przeszłyśmy
eliminacje, zdobywając wyróżnienia. Jeśli dobrze pamiętam, to śpiewałam piosenkę pt. „Starego mi dają”. Było

JASIE- DK „Papiernik” 1980 r. Siedzą: Janina Walnik, Jerzy Mrówka,
Urszula Walnik, Jan Czerwiński. z tyłu od lewej- Kuśmierczyk
Edward- trąbka, Jan Jakubowski- gawędziarz, tu z klarnetem,
Klich Jan- skrzypce, Felicja Janus- skrzypce , Wesołowski Wacławakordeon, Aleksandrowicz Mieczysław- kontrabas.

JASIE- Klucze 8.III.1981 r.

DK w Kluczach 8.III.1982 r. Apoloniusz Sierka na trąbce, Klich Jan,
Janus Felicja, Wesołowski Wacław, Aleksandrowicz M., Czerwiński
Jan, Urszula Walnik.
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to zorganizowane w skansenie w Pszczynie. Scena przed
chatą, a wokół ławeczki dla widzów, dalej jury.
Starygo mi dają, jo starygo nie chce
Niechże tyn stary dziod koło mnie nie drepce.
Starygo mi dają, jo starygo musze,
Wejrzyj Boże oknym, wyrwij z dziada dusze.
Leci pies przez owies bez jednego ucha
Dobrze tymu chłopu, co mo babe zucha.
Na targany słomie staro babka spała,
Łeb jej w słome obloz, potem se skubała.
Nie bede, nie bede w studni wody brała,
Nie bede, nie bede chłopoków kochała.
Biorąc udział w tym i podobnych przeglądach, będąc
zgłoszoną jako solistka i występując w tej kategorii, byłam zdana sama na siebie, musiałam zaśpiewać
jak najlepiej umiem. Śpiewając z kapelą było łatwiej,
bo w grupie można było ukryć pewne pomyłki. Na niektórych występach zarówno mamie mojej, jak i panu
Janowi Czerwińskiemu- głównym solistom udzielała się
pewna spontaniczność, która jak mi się wydaje, wynikała z ogromnego doświadczenia estradowego, a ta ich
naturalność, swoboda ruchu na scenie i wyśpiewywane
teksty były atutem kapeli JASIE. Tym zdobywali serca
publiczności.
Takie przeglądy były w różnych kategoriach, a jedną
z nich była prezentacja obrzędów ludowych z danego
regionu. I pamiętam, że taki pierwszy obrzęd, który
przedstawił wtedy zespół z Krzywopłot. Chyba to był
zespół tamtejszego Koła Gospodyń. I mimo, że nie zdobył nagrody, to wszystkim się bardzo podobał. Przedstawił obrzęd związany z pracami polowymi – „Żniwa”.
Pamiętam też z tego obrzędu taką scenkę, jak dziecko się
bawiło tocząc „fajerkę „ z pieca na „pogrzebacu” i to była
jego zabawka. W innej scence pokazali- jak matka pracując w polu zostawiała na chwilę niemowlę, które
miała ze sobą w kocu zawieszonym pomiędzy dwoma
(trzema) grubymi kijami, gdzie malutkie dziecko spało,
a matka pracowała. Jak się później dowiedziałam były
to „gajdy”- coś na wzór dzisiejszego hamaku. Te scenki
zagrali bardzo naturalnie i jakby bez żadnej tremy. Ten
występ zapamiętałam, bo dla mnie to była nowość.
Nad naszym repertuarem, wykonaniem czuwał nasz
kierownik- Pan Jerzy Mrówka. Był również muzykantem jak i naszym choreografem. Był organizatorem
naszych wyjazdów, jak i gospodarzem zespołu. Wystę-
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pując na różnych przeglądach trzeba było jakoś wyglądać i godnie reprezentować Gminę Klucze. Gdy rozpoczynałam swoje występy, to pamiętam, że buty dostałam.
Zapewne były zakupione przez głównego sponsorajakby dziś powiedzieć- Kluczewskie Zakłady Papiernicze, ale mój pierwszy strój- serdak, spódniczka i fartuszek, uszyła mi mama. Oczywiście nasze stroje nie mogły
być obojętnie jakie, byleby kolorowe. Musiały podkreślać naszą przynależność kulturową- czyli krakowską.
I choć wtedy należeliśmy do województwa katowickiego,
to nasz strój był krakowski. Byliśmy wtedy jedyną krakowską kapelą w województwie katowickim i wyraźnie
się odróżnialiśmy strojem od innych zespołów śląskich.
Na jednej fotografii nasza kapela jest ujęta podczas
występów na pszczyńskim rynku podczas parady kapel.
Ja tam tańczę i to chyba był 1980 rok. Dla mnie to wtedy
była wielka atrakcja i przeżycie, bo prócz samych eliminacji, występów, była to też cenna wycieczka poznawcza
do zamku w Pszczynie. Na takich przeglądach eliminacje trwały kilka dni, jury nie było w stanie wszystkich
wysłuchać w jeden dzień, a dopiero laureaci występowali
w koncercie finałowym.
Śpiewałam i tańczyłam ponad siedem lat z kapelą
JASIE. Brałam udział wraz z całą kapelą w nagraniu
audycji dla radia. Przy kapeli mogłam poznać muzykowanie od środka, zobaczyć, dotknąć, spróbować zagrać
na różnych instrumentach. Przyjrzeć się z bliska temu,
ile pracy trzeba włożyć w przygotowania, aby występ
się podobał i żeby rozbawił publiczność. Kapela dawała
radość nie tylko widzom, ale także im samym- członkom
kapeli, którzy grali i śpiewali z zamiłowania, i zarówno
im jak i prowadzącemu kapelę- Panu Jerzemu Mrówce
dodatkowo dawało wiele satysfakcji. W repertuarze było
wiele oberków i polek. Była też polka- „Kluczowianka”,
którą zawsze starali się zagrać. Poprzedzała ją zapowiedź
pana Jana Czerwińskiego: „Teraz będzie polka „Kluczowianka” i będzie tańcował Janek i Janka”. Były też inne
zapowiadane przez mamę np.: „Kapela nom zagro oberka,
a jo se wyhulom Kacperka”. Kacperka dlatego, że śpiewali
razem piosenkę o Kacperku, który był mały, ale bardzo
sprytny – wspomina dziś pani Urszula- solistka w latach
1979- 87
Ona: Miała matka siedmiu synów,
jeden się jej nie udoł,
a jak poszedł na zimnioki,
najwięcej nadłubał.

Muzykowanie Pana Jurka – Kapela Jasie

On- refren:
Mój Boże kochany,
nima mi przygany,
jo jestem Kacperek,
trochę nie udany.
Ona-Zaraz skroboł i gotuwoł,
i w gorku przyprawioł,
a był mały, nie mógł dostać,
ławeczke przystawioł. On- refren
Ona: I dokała z jednej miski,
wszyscy razem jedli,
zalewajki prawie brakło,
zanim matka siedli.
On- refren
Ona: A na drugie to se w żarnach
jęczmienia roztarli,
i prażuchów narobili,
żeby se pożarli. On- refren
Ona: Zalewajka czy prażuchy,
przecież nie specyjoł,
a najlepiej nieudany,
z łyżką się uwijoł.
On- refren
Ona: Tak się rano uwijali,
Ino łyżki trzaskały,
Po trzy razy w gębę brali,
A raz połykali. On- refren
Ona: I bez mięsa i kiełbasy,
tylko gotowane,
zdrowi byli, sto lat żyli,
dzieci tak chowane.
On- refren
		
Rok 1980 kapela JASIE rozpoczęła dwu miesięcznym przygotowywaniem kolejnego- nowego program,
do zaprezentowania się na głównej imprezie roku, czyli
przeglądzie kapel w Pszczynie w maju. Wcześniej jednak
tradycyjnie nie mogło ich zabraknąć na uroczystej akademii z okazji Dnia Kobiet. Koncert odbył się 7 marca
w kluczewskim Domu Kultury. Później pokazali ten program w Olkuszu na przeglądzie folklorystycznym (13.IV.)
i 1 Maja w Jaroszowcu.
Od 1980 roku Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach objął swym patronatem prze-

Na zdjęciach powyżej: kapela koncertuje. Pszczyna- skansen. (1985 r.)
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Na zdjęciach powyżej: I Gminny Przegląd Zespołów
Folklorystycznych- Klucze „Papiernik”- 24.X.1982. JASIE
i KLUCZOWIANKI. Prowadzący- Andrzej Miszczyński.

glądy folklorystyczne i stworzyły nowy festiwal- przegląd zespołów folklorystycznych i przybrał nazwę
„Wiosenne Wici Folklorystyczne”, który miał na celu
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upowszechnienie sztuki ludowej i bogatej tradycji kultywowanej od wieków, zachęcanie do podtrzymywania
rodzimych cech kultury, ochrona i popularyzacja tradycyjnej kultury artystycznej przejawiającej się w śpiewie,
muzyce, tańcu, a także w obrzędach i strojach.
Uczestnicy musieli spełnić określone kryteria, gdyż
„Wiosenne Wici Folklorystyczne” przeznaczone były dla
tych, którzy pokazują zarówno rekwizyty jak i obrzędy
ludowe. Dopuszczone były też do udziału w Wiciach
zespoły, które przedstawiają współczesną twórczość
związaną z regionem. Zespoły i soliści oceniani byli
w trzech kategoriach: kat I.- nosiciele tradycji w postaci
autentycznej, kat. II- rekonstrukcja obyczaju ludowego
służąca kultywowaniu tradycji regionu w formie scenicznej i kat.III- współczesna twórczość wsi wypływająca z lokalnych tradycji, a także wnosząca nowe wartości kulturowe i artystyczne.
Wtedy – 17 maja, do Pszczyny kapela pojechała świetnie przygotowana, a w ich repertuarze znalazły się takie
piosenki ludowe: „Przebije się nożem” i „Hulałem bujałem” w wykonaniu Jana Czerwińskiego. Janina Walnik zaśpiewała: „Żeby mi muzyka grała” i „O dziadkach”
a oboje w duecie zaśpiewali „Kąpała się Kasia w morzu”.
Kapela zagrała jeszcze polkę „Kluczowiankę” i oberka.
W finale wystąpili na pszczyńskim rynku w paradzie
kapel, sami powożeni bryczką. Dwa tygodnie później
pojechali na wschodnie rubieże Polski- na tamtejsze
obchody „Dni Jasła”, w ramach których odbył się V Festiwal Kapel Ludowych, Śpiewaków i Instrumentalistów
„Jasielskie okółki 1980”, prezentując tam swój dorobek
i naszą kulturę, oraz folklor.
Rok później JASIE zaprezentowały się w III Wiosennych Wiciach Folklorystycznych, tym razem na scenie
w Rogoźniku, gmina Bobrowniki. 23 i 24 maja 1981 roku
w Ośrodku Wypoczynkowym Huty „Katowice”.
W pierwszej połowie 1981 roku na terenie gminy,
tylko w Kluczach nie było Koła Gospodyń Wiejskich.
Jednak zrodziła się taka myśl i potrzeba w owym czasie.
8 czerwca zostało zawiązane KGW w Kluczach. Pierwszą przewodniczącą została Maria Karolczyk, a sprawami
kulturalnymi zajęła się pani Otylia Bąchór. Koło liczyło
wtedy 46 pań. Rok później zdecydowano się na złożenie amatorskiego zespołu folklorystycznego pod nazwą
„Kluczowianki”, a w składzie pierwszego chóru znalazło
19 pań, którym przewodniczyła pani Janina Walniksolistka „Kapeli Jasie”. Już 24 października tegoż roku
zespół ten wystąpił w I Gminnym Przeglądzie Amator-
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skich Zespołów Folklorystycznych „Kluczewska Jesień82”. Nie zabrakło tam i kapeli. Zespół ten z czasem (ok.
1988 r.) przekształcił się w zespół obrzędowy. Największe
doświadczenie posiadała w nim pani Janina Walnik i jej
powierzono próby chóru, natomiast fachową opieką otoczył zespół pan Jerzy Mrówka, jako instruktor muzyczny.
25.VIII.1985 r. miały miejsce Gminne Dożynki w Kluczach. Kapela JASIE i „Kluczowianki” wspólnie z innymi
zespołami ubarwiły muzycznie i wokalnie to święto
plonów. Wtedy to Felicja Janus grająca na skrzypcach w kapeli, zagrała ostatni raz i występem na tych
dożynkach zakończyła działalność artystyczną. Miała
wtedy 80 lat- z tego w zespole grała ponad 10. Borykała
się z wieloma chorobami, ale dawała sobie radę, grając
na skrzypcach na wysokim poziomie.
Felicja Janus nie pochodziła z Klucz. Urodziła się
w Maczkach, dziś dzielnica Sosnowca 10.02.1905 roku.
W Maczkach chodziła do szkoły podstawowej i gimnazjum, a prywatnie uczyła się grać na skrzypcach. Już
wtedy rodzice widzieli, że ma talent muzyczny, ale nie
mieli pieniędzy, by mogła się dłużej uczyć grać, by ją posłać
gdzieś do szkoły muzycznej. Przeżyła dwie wojny. Miała
9 lat jak wybuchła I wojna światowa i 34 jak wybuchła
druga. Była „na robotach” w Niemczech. Jej panieńskie
nazwisko to Grzesik. Grzesiki posiadali dom w Kluczach
k/ dawnej szkoły podstawowej, przy rozwidleniu ul.
Pocztowej. To był dom prawdopodobnie jej brata, który
mieszkał na stałe w Olkuszu. Po pierwszym mężu nazywała się – Kolonko- a nie Kolanko, jak ją do dziś wszyscy w Kluczach zapamiętali- podkreśla w rozmowie pan
Ryszard- wnuczek. Jej pierwszy mąż pracował w Belgii
w kopalni, jak wielu Polaków w tamtych czasach. Potem
wrócił do Polski. Zamieszkali w Kluczach „pod skałą”
w domu męża. Pracowała w tutejszej Fabryce Papieru
na „sortowni” jako brygadzistka- majstrowa. Miała dwie
córki. Po śmierci pierwszego męża wyszła drugi raz za mąż
za Michała Janusa z Klucz i zamieszkali wspólnie na Podgórnej. On też pracował w Fabryce Papieru na „celulozowni”. Gdy i on zmarł pozostała do końca sama. Przeniosła
się do pierwszego wybudowanego bloku na kluczewskim
osiedlu i wtedy to zaczęło się jej muzykowanie w kapeli
JASIE. Zmarła 6. 03.1986 roku.
Zaistniała sytuacja zmusiła Pana Jerzego Mrówką
do szukania skrzypka. Niebawem skład kapeli zasilił
Jan Konieczniak z Kwaśniowa (1917 r.)- równie świetny
skrzypek jak i akordeonista, a zarazem piszący ludowe
utwory.

Kapela bardzo chętnie występowała w dalszym ciągu
w „środowisku”, chętnie odpowiadała na zaproszenia,
była obecna na corocznych przeglądach. Owe przeglądy folklorystyczne pochłaniały jednak coraz więcej
czasu, ponieważ ich poziom ciągle wzrastał. Aby nadążyć za zmianami należało swój program dopracowywać
do perfekcji. Dla oceniającego jury liczyły się nawet takie
szczegóły jak rodzaj instrumentów na jakich gra kapela,
skład kapeli, czyli fakt włączenia w coraz większym stopniu do składu zespołów folklorystycznych młodzieżyco tłumaczono wtedy, że jest to zjawisko bardzo cenne,
świadczące o coraz większej popularności zespołów ludowych wśród młodzieży.

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

Koncert w DK „Papiernik” w Kluczach (26.06.1987 r.) z okazji
obchodów „90 lat KZP”

12

Dla tego JASIE przygotowywali się niebywale starannie, a nad wszystkim czuwał niezwykle wyczulony
na aspekt autentyczności miejscowego folkloru Pan
Jerzy Mrówka, zbliżający się wtedy wiekowo do 50- tki.
Zbliżały się „Wici-86”. Ćwiczono m.in.: polkę „Morcinka”, „Hej sobie idę”, „W moim ogródeczku”, oberka
i krakowiaka. Opracowywano choreografię i tańce. Soliści ćwiczyli śpiew, a teksty pisane gwarą nie były łatwe.
W kategorii solistów zgłoszone były: Janina i Urszula,
które przeszły pomyślnie eliminacje i zakwalifikowały
się do konkursu finałowego.
VIII Wiosenne Wici Folklorystyczne odbyły się
w dniach 6-8. VI. 1986 roku w skansenie „Zagroda wsi
pszczyńskiej” w Pszczynie pod patronatem Wydziału
Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Organizatorem zaś: Wojewódzki Ośrodek Kultury, Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Urząd Miasta
Pszczyny i Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
Celem imprezy było kultywowanie tradycji muzykowania, śpiewu, tańca ludowego, obrzędu i zwyczaju.
Popularyzacja śląskiej i zagłębiowskiej twórczości ludowej, oraz autentycznego folkloru zgodnie z tradycjami
własnego regionu. Był to zarazem przegląd dorobku
artystycznego zespołów, kapel, solistów, instrumentalistów i śpiewaków ludowych, oraz indywidualnych par
tanecznych. Przegląd ten miał również za zadanie gromadzenie materiałów do celów naukowych, szkoleniowych i dokumentacyjnych, by to co zostanie pokazane
zachować w pamięci.
Zespoły Kół Gospodyń Wiejskich miały swe osobne eliminacje i zostały zakwalifikowane do udziału w „Wiciach”
w drodze eliminacji tj. w II Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów Artystycznych KGW, który odbył się w dniach
20 i 26 kwietnia 1986 roku w trzech miastach: Mierzęcicach, Olkuszu i Żorach,
Kapela pojechała do Pszczyny w składzie: Janina
i Urszula Walnik, Jan Czerwiński, Jan Konieczniak, Jan
Klich, Robert Karoń, Mosór Aleksander, Apoloniusz
Sierka, Mieczysław Aleksandrowicz, Jakubowski Jan
i oczywiście- Jerzy Mrówka. Kapela miała wtedy następujący program:
- Na wejściu kapela (gra)- krakowiaka, a następnie
polkę z dołu. Urszula Walnik (śpiew)- „Jak jo se wiła wianek zielony”. Kapela (gra)- oberek „Morcinek”. Jan Czerwiki (śpiew)- „Wesoły jo parobeczek”. Kapela (gra)- krakowiak. Duet Janina i Jan (śpiew)- „Miała matka siedmiu
synów”. Kapela (gra)- oberek krakowski. Urszula Wal-
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nik (śpiew)- „Starygo mi dają”. Kapela (gra)- krakowiak.
Janina Walnik (śpiew)- „Recepta na męża”. Kapela (gra)„Polka Konieczniaka” i „Oberek Konieczniaka” i ostatnim
utworem- „na zejście” był krakowiak. Zajęli I miejsce,
a solistki- Janina i Urszula Walnik dostały wyróżnienia.
Tydzień później – 14 czerwca kapela zaprezentowała
się na festynie w chorzowskim Parku Kultury i Wypoczynku z okazji „Święta pracy”. Tam również śpiewał
Janek i Janka:
On: Jestem sobie kluczowianek
Prosty chłopak, ze wsi Janek.
Z kluczowianką zatańcuję,
Kluczowianka mi pasuje.
Ona: Tańcuj, tańcuj, nie pytaj nic,
Nie przetańczysz bo nie masz nic.
Nie przehulasz matce wiana,
Bo go matka nie ma sama.
On: A jak żeś się rozhulała,
Może byś tak buzi dała.
Ona: Nie dam, nie dam wszystkim gościom,
Bo mój Janek tupie złością.
Jo go i tak wykwituję
Innego se przyszykuje.
Jak on pójdzie na dziesiątą,
Jo se po izbie posprzątam.
Potem wyjdę na podwórko
Chodź kochanku, chodź prędziutko.
Janek z roboty przychodzi,
Kto do ciebie Janka chodzi?
Zwiesiłam łeb, nic nie godom,
Wreszcie mówię- Wleków Adam.
On: Wolisz Janka czy Adama
Teroz będziesz siedzieć sama.
A teroz płacz i ślimoj,
Teroz nawet ośmiu trzymoj.
O ambitnych planach estradowych Pana Jerzego
Mrówki, poinformował na łamach prasy Bolesław Huras.
Pisze tak: „ W październiku 1987 roku przy ZDK „Papiernik” powstał 14 osobowy zespół estradowy, w którym
śpiewa pięć solistek i jeden solista, a przygrywają mu dwa
zespoły instrumentalistów- organy, perkusja oraz gitara
basowa i akordowa. Pracują dopiero 7 miesięcy, ale już
kilka razy występowali przed miejscową publicznością prezentując niezły poziom wokalny i artystyczny.
Cztery solistki i trzech instrumentalistów to uczniowie

ZSZ w Kluczach, którzy stanowią samodzielny zespół,
posiadają własny repertuar i cieszą się ogromną popularnością wśród rówieśników. Jerzy Mrówka- instruktor i kierownik zespołu obiecuje, że w najbliższym czasie
ten 14 osobowy zespół estradowy wraz z kapelą JASIE,
30 osobowym Dziecięcym Zespołem Tanecznym, którego
instruktorem jest Andrzej Polan, wystąpi w Cieślinie
i Kwaśniowie Górnym w koncercie pod nazwą- „Z wizytą
u was”. Jeszcze ambitniejsze plany to wywalczenie miejsca w konkursie piosenki polskiej w Opolu i radzieckiej
w Zielonej Górze”.
Wydaje się że ta formacja zespołowa nie przetrwała
długo, gdyż później o niej jest brak informacji. Natomiast
informacji na temat kapeli JASIE i „Kluczowianek jest
dużo. Bawili gości zaproszonych i całą publiczność zgromadzoną w „Papierniku” na Jubileuszu 90 lat Kluczewskich
Zakładów Papierniczych O nich się pisało, a nawet się ich
słyszało. Kapelą JASIE i zespołem śpiewaczym KGW z Kluczach – „Kluczowianki” zainteresowało się PR Katowice.
Cały luty oba zespoły przygotowywały się do tego nagrania, które miało miejsce 26 lutego 1988. roku. Nagrano
piosenki ludowe i legendy z naszego regionu opowiadane
przez „Kluczowianki”. Kapela wystąpiła w składzie ośmioosobowym: Janina Walnik i Jan Czerwiński- to „starzy”
soliści. W tym składzie od czterech miesięcy jest i trzeci
solista, a jest nim pan Leopold Sierka z Klucz, o pięknymdonośnym głosie. Muzykantami zaś: Mieczysław Aleksandrowicz, Jan Klich, Jan Konieczniak, Edward Kuśmierczyk i Tadeusz Mosór. W tym samym składzie 11czerwca
na pszczyńskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych
„Wici” w skansenie wyśpiewali III miejsce. Dlatego „Kluczewska Jesień’ 88”, która odbyła się 27 listopada w ZDK
„Papiernik” w Kluczach, jako „ V Przegląd Zespołów Folklorystycznych” zgromadził liczne rzesze widzów.
„Były to w zasadzie warsztaty folklorystyczne w których nie było zwycięzców i „pokonanych”- informował
ponownie w „Wiadomościach Zagłębia” Bolesław Huraswspół-redaktor „Echa Klucz”. - Dla wszystkich te same
nagrody i dyplomy. W imprezie brało udział pięć zespołów śpiewaczych (Chechło, Hucisko, Klucze, Kwaśniów
Górny, Rodaki), oraz teatr ludowy z Ryczówka i kapela
JASIE. Konsultantami w tym roboczym spotkaniu byli
Bożena Sochacka- kierownik pracowni folklorystycznej
WDK w Katowicach i Stanisław Jarecki- red polskiego
radia w Katowicach, a organizatorem i fundatorem nagród
GOK w Kluczach. Tradycyjnie następne spotkanie wyznaczono sobie za dwa lata.
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Końcem 1988 roku w składzie kapeli prócz Leopolda
Sierki i Tadeusza Mosóra znaleźli się Stefan Zając –
skrzypce (z Bolesławia), Henryk Guzik- klarnet (z Olkusza), Andrzej Sadurski – kontrabas (z Klucz).
W połowie czerwca 1989 r. w Pszczynie, kapela JASIE
zdobyła I nagrodę- ZŁOTE WICI, w Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów, Kapel i Śpiewaków LudowychWICI’89. Ten niewątpliwie sukces był osiągnięty dzięki
wielu godzinom spędzonych na próbach, zapałowi członków zespołu i niewątpliwego ludowego- krakowskiego
uroku folklorystycznego, na co jury zwracało zawsze
uwagę. Sukces ten spowodował, że JASIE pojechały
na XXIII Ogólnopolski Festiwal. Kapel i Śpiewaków Ludowych do Kazimierza Dolnego n.Wisłą i pokazały tam
swój kunszt 29 czerwca.

JASIE i KLUCZOWIANKI pokazały codzienne życie
wsi. Zwykłe czynności, które wykonywało się w gospodarstwie były scenariuszem w scenkach przed karczmą,
w chorzowskim skansenie, na następnych „wiciach- 90”,
które odbyły się 6 czerwca. W większości miejska publiczność z zaciekawieniem oglądała pokaz przed „Chatą
Nieduzioków” otaczając miejsce występu szczelnym kręgiem.
Byli również obecni w chorzowskim skansenie i wspólnie z innymi zespołami- „Ożywili skansen”- pisał Dziennik Zachodni 15 lipca 1991 roku. – „Ludowi artyści
ze wszystkich stron województwa katowickiego śpiewali, grali i prezentowali obrzędy regionalne na estradzie przed karczmą chorzowskiego Parku Etnograficznego. Przez cztery kolejne niedziele ponad trzydzieści

Kapela JASIE i zespół KGW z Klucz- KLUCZOWIANKI- Przegląd Folklorystyczny w Chorzowie. 6.06.1990 r. (foto: KGW Klucze)
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zespołów folklorystycznych uczestniczyło w trzynastym
w ogóle i pierwszym w chorzowskim skansenie, przeglądzie zespołów prezentujących ludową muzykę, pieśni,
tance, zwyczaje obrzędy, a także zajęcia ludności wiejskiej ukazane zgodnie z tradycją regionu.
Jurorzy: Krystyna Kaczko- etnograf, Elżbieta Matejachoreograf i Stanisław Jarecki- muzyk, folklorysta, wyłonili reprezentantów województwa na przyszłoroczne
eliminacje krajowe. Do Kazimierza n. Wisłą, na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych pojadą:
Henryka Wentrys z Niesułowic i kapela JASIE z Zakładowego Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach. […] Najlepszymi w kategorii zespołów śpiewaczych byli „Łobzowianie” ze świetlicy gminnej w Łobzowie. Na drugim
miejscu zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Niesułowic,

JASIE I KLUCZOWIANKI na mitingu przed wyborami do Rady
Gminy. Prowadzący –Janusz Gardeła. Klucze- stadion 20.05.1990 r.

a równorzędne trzecie nagrody otrzymały zespoły: „Jaśkowiaki” z Jaśkowic i zespół KGW z Osieka. […] Ponadto
wyróżnienia otrzymały zespoły KGW z Chechła, Gorenic
i Ożarowic.
Palmę pierwszeństwa w kategorii zespołów prezentujących ludowe zwyczaje, obrzędy i zajęcia gospodarskie
przypadła zespołowi „Ryczowianie” działającego pod
patronatem KGW w Ryczowie. Drugą nagrodę otrzymał
zespół KGW z Troska, a trzecie równorzędne, zespoły
KGW z Przecieszyna, Rudołtowic i Zimnodołu. […] Zaś
za najlepszą kapelę ludową uznano JASIE z kluczewskiego „Papiernika”. Na drugim miejscu znalazła się żychcicka kapela Stefana Wyderki z DK w Będzinie.[…]” Artykuł obrazuje foto kluczewskiej kapeli w trakcie występu.
Po sukcesach na XIV Wiciach Folklorystycznych
w Chorzowie w 1992 roku zespół znów przygotowywał się do występów w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą,
w ogólnopolskim festiwalu. Odbył się on w dniach
25-26.06.1993 roku. Był to XXVII Ogólnopolski Festiwal
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
organizowany przez Min. Kultury i Sztuki i WDK w Lublinie. Wystąpiło 22 kapele, 28 zespołów śpiewaczych,
20 solistów- instrumentalistów, 19 solistów-śpiewaków.
Reprezentowane były 32 województwa. W kat. Kapelkapela „JASIE” zajęła III miejsce i nagrodę w wysokości
1 mln zł., gdzie za I m-ce było 5 mln. zł. Tam to pojechali
w składzie: Jan Klich (77 lat)- skrzypce I, Stefan Zając
(79)- skrzypce II, Tadeusz Jaworski (47)- klarnet, Henryk
Guzik (70)- klarnet, Stefan Piątek (42)- trąbka, Andrzej
Sadurski(34)- kontrabas i kier. zespołu- Jarzy Mrówka
(56). W ich repertuarze znalazły się dwie polki, oberek
i krakowiak. Dziesięcioosobowe jury na koniec festiwalu
podkreśliło potrzebę organizowania takich przeglądów
i podziwiania autentycznego folkloru. Jury podziękowało wszystkim uczestnikom w osobno wysłanym liście,
w którym czytamy: „Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie organizator „Festiwalu Kapel Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym”, składa serdeczne podziękowanie za wkład pracy i przygotowanie merytoryczne Kapel
i Zespołów Śpiewaczych oraz pomoc w jego realizacji.
Dzięki Państwa życzliwemu zainteresowaniu się Festiwalem jego ogólny cel- ochrana i popularyzacja kultury
ludowej może być realizowany. Mamy nadzieję, że Państwa całoroczna działalność, która tak pięknie zaowocowała prezentacjami na kazimierskiej estradzie będzie
kontynuowana w latach następnych. Podpisano: Dyr.
WDK w Lublinie. (9. VII.1993 r.)
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Dwa tygodnie później pojechali do Chorzowa, do tamtejszego dobrze już znanego Parku Etnograficznego
na XV WICI Folklorystyczne (11.VII.). Byli wśród dwudziestu czterech prezentujących się tam zespołów. Wystąpili
w 9- osobowym składzie: Janina Walnik, Jan Czerwiński,
Leopold Sierka- śpiew. Jan Klich i Stefan Zając- skrzypce,
Stefan Guzik i Tadeusz Jaworski – klarnety, oraz Stefan
Piątek- trąbka i Andrzej Sadurski- kontrabas.
„…Sukcesów tego jedynego w swoim rodzaju zespołu
jest wiele, a obrazem ich talentu i uznania niech będzie
ich pokój służbowy w kluczewskim Domu Kultury, gdzie
ściany są dosłownie „oblepione” dyplomami, a regały
z ledwością mieszczą puchary- wspominał ówczesny
kierownik DK „Papiernik” – Andrzej Miszczyński. Każdy,
kto choć trochę interesuje się artystyczną karierą kapeli
JASIE, nie wątpi, że są Oni kulturalna wizytówką Klucz
i Kluczewskich Zakładów Papierniczych. Oni są wizytówką również i województwa, bo reprezentują coraz
częściej i województwo w przeglądach regionalnych
i ogólnopolskich. Dobry poziom artystyczny kapeli,
to efekt doświadczenia wokalnego i muzycznego jej
członków, oraz systematycznej i starannej pracy. Nie
bez znaczenia są tu tzw. „warsztaty folklorystyczne”,
oraz kwalifikacje kierownika zespołu- Jerzego Mrówki,
instruktora kat. I o specjalności- muzyka. W niektórych
sytuacjach kapela jest „wzmacniana” właśnie przez niego
samego na akordeonie…- dodaje pan Andrzej Miszczyński w grudniu 1992 roku w wywiadzie dla „Przeglądzie
Olkuskim”.
Kapela JASIE godnie reprezentowała Klucze i całą
Gminę nie tylko śpiewem ale i strojem, który nie był
takim zwykłym strojem, byleby kolorowym. Mało o tym
się mówi, ale strój zdobi człowieka, a tym bardziej regionalny, nasz- podkreśla naszą przynależność kulturową
i etniczną. Kapela JASIE i zespół KGW KLUCZOWIANKI
były tego najlepszym przykładem. Pierwszy strój kapeli
był nieco inny, później jednak został dopracowany
i uszyty w pełni charakteryzujący nasz region.
Strój Małopolan Zachodnich- bo o nim mowa- teraz
rzadko go można spotkać. Młodsze kobiety, dziewczęta
oraz mężczyźni wkładają go czasem na uroczyste okazje.
Jednak obecnie strój taki najczęściej zdobi jedynie artystów grup folklorystycznych.
Strój kobiety składa się z : – Spódnica „tybetka” uszyta
z kwiecistego, koniecznie czerwonego materiału- kretonu. – Gorsetu aksamitnego zdobionego bogatym haftem z naszyciami kolorowych koralików i sztucznych
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kamieni. Kompozycja haftu jest uwidoczniona głównie
na plecach. Na piersiach haft jest wzbogacony jedwabnymi lub metalowymi cekinami. Uzupełnieniem stroju
jest biały, haftowany fartuch i dużo korali na szyi.
Koszula starego typu jest ozdobiona haftowaną krezą
u szyi z mankietami. W porze chłodniejszej są noszone,
podobne do gorsetów, kaftaniki z długimi rękawami.
W zimie zamożniejsze kobiety wkładały bogato zdobione
granatowe sukmany i okrywały się dużą chustą.
Mężczyźni noszą oni okazałe i barwne stroje: brązowe
(oraz białe, szare i granatowe) kierezje, czyli sukmany
z dużymi kołnierzami zwanymi „sukami”. Białe sukmany miały „suki” granatowe lub czerwone, granatowe
zaś- czerwone, bogato zdobione haftem lub barwną aplikacją. Czerwone są również „kłapcie”- rodzaj wyłożonych
mankietów, u rękawów tych kierezji i suty, barwny haft
na połach i dolnych rogach. Układ fałdów z tyłu i krój

Janina Wanik i Leopold Sierka prezentują strój regionalny kapeliMałopolski zachodniej.

Muzykowanie Pana Jurka – Kapela Jasie

podkreśla wcięcie w pasie, dodaje dziarskości i szyku.
Do tego zakładają kaftan. Kaftany różnią się między
sobą. Są czarne, granatowe, z rękawami lub bez. Z wysokim stojącym kołnierzem, czasem wykładanym, lub też
bez kołnierza. Niektóre wyróżniają się tylko doskonałym krojem, lub są bogato ozdobione, najobficiej na przodach. Zdobienia występują też na brzegach wycięcia przy
szyi. Narożniki poły są haftowane ulubionym motywem
wazonu kwiatowego.
Po niżej pasa są guziki i frędzle. Nosi się białe płócienne spodnie samodziałowe, lub z kupionego płócienka
w cienkie, czerwone lub różowe paski. Szeroki podwójny
pas skórzany (trzos) starannie zdobiony, lub węższy biały,
nabijany mosiężnymi gwoździkami, z przytwierdzonymi
blaszkami w postaci kółek, a ponadto sakiewka na pieniądze i nożyk. Pas ten uzupełniał bogaty strój. Nakryciem
głowy jest czerwona, rogata czapka z małym baranko-

wym otokiem i pawim piórem lub czarny, wysoki kapelusz stożkowy z barwną ozdobą po środku. Buty wysokie i sztywne, albo krótsze wykładane podszyciem górnej
części cholewy na wierzchu.
Tak wystrojeni tańczyli i śpiewali w duecie soliści
kapeli JASIE.
Dobranoc luby bo już nad ranem,
zobacz jak pięknie słońce świeci,
wczoraj siedziałeś z inną dziewczyną,
o której później opowiem ci.
Tyś do mnie chodził, usta całował,
tyś do mnie chodził, tuliłeś się,
teraz masz inną i inną kochasz,
z mojego losu naśmiewasz się.
Na twoim losie Janku kochany,
na twoim losie kłamstwo jest wciąż,

20 lat Kapeli JASIE- Klucze DK „Papiernik” 1995 r. Od lewej: Klich Jan- skrzypce, Piątek Stefan- trąbka, Dąbek Tadeusz- klarnet, Guzik Tadeusz- klarnet,
Aleksandrowicz Mieczysław- akordeon, Stefan Zając- skrzypce, Sadurski Andrzej- kontrabas. Siedzą soliści: Sierka Leopold, Walnik Janina, Czerwiński Jan.

17

KLUCZ DO WSPOMNIEŃ 1/2017

jak będziesz konał, konaj bez końca,
kłamliwym okiem spoglądaj wciąż.
A gdy przystąpisz z nią do ołtarza,
to ja przystąpię, przeszkodzę ci.
Wezmę sztylet, pierś twą przebiję,
i stan małżeński rozwiążę ci.
Ani mnie sędzia sądził nie będzie,
ani mnie karał nie będzie Bóg,
bo ludzie wiedzą, żem cię kochała,
a tyś był dla mnie największy wróg.
„Wędrówki muzyczne”- to audycja Polskiego Radia
Katowice. W niej to 8 listopada 1994 roku, w przygotowanej przez Stanisława Jareckiego audycji, zaprezentował się zespół folklorystyczny „Kluczowianki”, oraz
kapelę JASIE. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Kluczach Pani Krystyna Trepka powiedziała, wtedy,
że teraz w jesienno- zimowe wieczory przygotowują
obrzęd „Comber babski w ostatki”. Ten sam zespół, czyli –
Kluczewski Zespół Obrzędowy w 1995 r. wystawił widowisko pt. „W Chałupie u Cyrnioków”, którego scenariusz
i choreografie opracowała pani Zofia Latos.
W taki oto sposób propagowano w owym czasie naszą
kulturę, nasz folklor, nasze zespoły. Oni grali nadal.
Nadal ćwiczyli, niektórzy od 20 lat. Jubileusz obchodzono
w 1995 roku.
„W czwartkowe popołudnia w kluczewskim Domu
Kultury „Papiernik” odbywają się próby kapeli „JASIE”.
Już od godz. 15.00 schodzą się jej członkowie- artyści
amatorzy. Ten właśnie czwartek jest dla kapeli szczególnym dniem. Jest to spotkanie ludzi, których łączy śpiew,
muzyka i taniec. Mimo bardzo zróżnicowanego wieku
członkowie kapeli bardzo są zżyci. Przybliżmy sylwetki
aktualnie występującego składu Kapeli.
Janina Walnik- ur. 1921 r. Solistka, z Klucz. Śpiewa
od początku istnienia kapeli. Jej śpiew uatrakcyjniał
weselne biesiady. Była aktywna solistką na wielu imprezach. Wiele piosenek, które śpiewa jest jej autorstwa. Jest
bardzo żywotna i dowcipna.
Jan Czerwiński- ur. 1914 r. Solista, z Klucz. Należy
do najstarszych członków kapeli. Współzałożyciel
zespołu. Śpiewa i tańczy, jest bardzo wesoły i dowcipny.
Lubi czwartkowe próby i spotkania z kolegami.
Jan Klich- ur. 1916 r. z Olkusza. Od 12 roku życia grał
w wiejskiej kapeli w Troksie, później na uroczystościach
rodzinnych, weselach i zabawach wiejskich. Pracował
w Katowicach w „Hydrobudowie”. Po przejściu na emery-
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turę szukał zajęcia i kolega zaproponował mu kluczewską
kapelę w 1982 roku. Gra na skrzypcach, lubi przyjeżdżać
na próby, a kontakt z muzyką dodaje mu optymizmu.
Tadeusz Dąbek- ur. 1928 r. z Witeradowa. Od 1960 roku
grał w orkiestrze dętej OFNE w Olkuszu. Gra na skrzypcach, akordeonie i saksofonie. Do kapeli trafił w 1994
roku i gra na klarnecie. Przyjeżdża w czwartki na próby
kapeli i równocześnie orkiestry dętej przy GOKSiR.
Mówi, że czuje się bardzo dobrze w tym środowisku.
Mieczysław Aleksandrowicz- ur. 1930 r. z Klucz,
zatrudniony w KZP, gra na akordeonie od początku
istnienia kapeli. Ciekawostką jest, że, że występował
w przeszłości w cyrku i dlatego swoimi umiejętnościami
nieraz uatrakcyjniał występy kapeli „Jasie”.
Stefan Zając- ur. 1913 r. z Bolesławia, gdzie przyjechał
po wojnie z ziem zachodnich. Tam mieszkał przez 33 lata
i tam też grał w kapeli i orkiestrze dętej. Przez 5 lat grał
w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu, a następnie rozpoczął swoje granie w Kluczach. Tu też gra w Kapeli
„Jasie” na skrzypcach a w orkiestrze dętej na alcie. Jeździ
do Klucz przez Olkusz, ale chce tu grać w tych zespołach,
gdyż gra jest cząstką jego życia.
Leopold Sierka- ur. 1938, z Klucz. W kapeli „Jasie”
śpiewa od 1988 roku. Wcześniej był członkiem amatorskiego zespołu w Chechle. Jest również członkiem chóru
kościelnego w Kluczach. …kontakt z tymi zespołami daje
mi wiele satysfakcji, a występy z kapelą są bardzo radosnepowiedział.
Henryk Guzik- ur. 1923 r. z Olkusza. W młodości grał
na zabawach i weselach, oraz w ludowej kapeli w Olkuszu. Pobierał prywatne nauki u kapelmistrza olkuskiej
orkiestry dętej. Z kluczewską kapelą związał się od 1988
roku, w której gra na klarnecie. Gra również w Kluczewskiem orkiestrze dętej. Mówi, że na próby do Klucz przyjeżdża z prawdziwą przyjemnością.
Stefan Piątek- ur. 1956, z Chechła. Już mając 11 lat uczył
się grać w orkiestrze dętej. W kluczewskiej orkiestrze
dętej gra od 1975 roku. W kapeli gra na trąbce i akordeonie od 1992 roku. Lubi to środowisko, w którym dobrze
mu się pracuje.
Andrzej Sadurski- ur. 1962 r., z Klucz. Od wielu lat
związany z Domem Kultury „Papiernik” w Kluczach. Najpierw grał w zespole „Mandolinistów”, a później w zespole
estradowym. Od 1990 roku gra w kapeli na kontrabasie.
Jest najmłodszym jej członkiem, ale czuje się w zespole
bardzo dobrze. Dla muzyków wiek nie odgrywa wielkiej
roli. Łączy ich przede wszystkim wspólna pasja.
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Jerzy Mrówka- ur. 1937 r., z Klucz. Kierownik zespołu,
człowiek oddany muzyce, specjalista- instruktor I klasy
od 1969 roku. Założyciel kapeli „Jasie”. Z wielką satysfakcją opowiada o zdolnościach swoich „podopiecznych”,
dzięki którym Kapela jako najlepsza w województwie
reprezentuje nasz region na ogólnopolskich przeglądach
folklorystycznych. Nagrody i dyplomy, które otrzymała Kapela „JASIE” za swe występy są dowodem na to,
że zespół prowadzony jest w sposób profesjonalny.”- pisała
wówczas w „Echu Klucz”- red. Halina Ładoń.
Kapela nie obniża swego poziomu artystycznego
i w następnym roku uczestniczyła w kolejnych przeglądach i festiwalach regionalnych. Widzieliśmy kapelę
również w „środowisku” ubarwiając swym graniem
wiele okolicznościowych uroczystości.
W 1997 roku byli obecni na chorzowskich WICI- ach,
a następnie pojechali do Kazimierza Dolnego na XXXI
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych
(27-29.VI.), gdzie reprezentowali znów województwo
katowickie. W sześcioosobowym składzie zgłoszonym
do organizatorów w maju 1997 roku znaleźli się: Jan
Klich, Tadeusz Dąbek, Stefan Piątek, Henryk Guzik,
Mieczysław Aleksandrowicz i Andrzej Sadurski. Jednak
szybko postępująca choroba Pana Mieczysława Aleksandrowicza pozbawiła kapeli wsparcia, tego utalentowanego muzyka, duszy towarzystwa i artysty jednocześnie.
Odszedł niespodziewanie szybko 16 czerwca nie doczekawszy festiwalu. Miał 66 lat.
„Pochodził z poznańskiego- z Miłosławia k/ Wrześni.
Miał trzech barci i siostrę. Pod koniec lat 50- tych przyjechał do Szczakowej z Cyrkiem, w którym występował jako iluzjonista, magik. Między innymi pokazywał
sztuczki ze znikającymi przedmiotami, zaginał twarde
stalowe pręty, a w rzeczywistości miał schowane giętkie w rękawie. Nieraz pokazywał te sztuczki, gdy byliśmy dziećmi- wspomina dziś syn Andrzej. 		
- Z tym cyrkiem przyjechał do Klucz i tu występowali.
Tutaj zapoznał mamę (Genowefę zd. Piątek) i się pobrali.
To było ok. 1960 roku. Tu poszedł do pracy do „Papierni”
i pracował w dziale- „Oczyszczalnia”. Mieszkaliśmy
w „gorzeli”, w nieistniejącym dziś budynku, na miejscu którego stoi pasaż sklepików przy ul. Zawierciańskiej. Mieszkało nas tam 4 rodziny, m.in. i my gdzieś
do 1971 roku, kiedy to wybudowano pierwszy blok (dziś
nr 5) na nowym wtedy osiedlu i tata tam dostał mieszkanie, jako pracownik fabryki. To było na jesień. Wzięli furmankę, mebli przecież nie było wiele, trochę ubrań i tyle.

To był pierwszy blok na tym osiedlu, a wokół las i rozlewiska strumienia płynącego od kapliczki przy „gorzelni”
w stronę stawu „Zielonego”.

Mieczysław
Aleksandrowicz
(1932- 1997)

Pogrzeb -Klucze. 15.VI.1997.
Na pierwszym planie J. Mrówka i J. Klich.
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Nad nami, na II piętrze mieszkała pani Felicja KolonkoJanus. Grali razem w kapeli JASIE i bywało, że grali
nawet przed klatką schodową, przy wejściu do bloku,
jak mieli humor, tak dla mieszkańców, tak dla rozrywki.
Nieraz tata sam grywał swe ulubione utwory na balkonie. Oj było nieraz wesoło na powstającym dopiero
co osiedlu. Oprócz tego tata spędzał wiele czasu na ćwiczeniach, przygotowaniu się do występów, opanowaniu
nowych utworów. Tata był samoukiem, ale miał bardzo dobry słuch, co pozwalało mu dobrze grać na harmonii. Miał duszę artystyczną. Gdzieś początkiem 1979
roku zachorował, bo na ręce, od trzymania harmonii
zrobił mu się ropień. Długo to mu się nie goiło i zaczął
grac wtedy na kontrabasie, później jednak przyszły inne
dolegliwości, co spowodowało jego przedwczesną śmierć.
Miał swoją ulubioną piosenkę pt. „W zielonym gaju”, jednak kapela na pogrzebie zagrała „Krakowiaka”- bo tak się
kiedyś umówili.”- dodaje Andrzej Aleksandrowicz.
Słoneczko zaszło, czy mi zagasło,
I gwiazdki świecą, gdzieś nad borem.
W zielonym gaju, ptaszki śpiewają,
Ptaszki śpiewają pod jaworem.
Powiedzcie gwiazdki, i ty księżycu,
Coście widzieli, tam pod borem.
W zielonym gaju, ptaszki śpiewają,
Ptaszki śpiewają pod jaworem.
Marysia pasła, koniki pasła,
Koniki pasła, pod jaworem.
W zielonym gaju, ptaszki śpiewają,
Ptaszki śpiewają pod jaworem.
Wreszcie przyjechał, jej ulubiony,
Jej ulubiony z wojeneczki.
Maryś się cieszy, z radością śpieszy,
Witaj, ach witaj, Jasieńku mój.
„Pani Janusowa, która mieszkała kiedyś nad nami grała
bardzo dobrze na skrzypcach, a w momencie założenia
kapeli miała już 70 lat. Jak ja ją pamiętam, to była sama,
owdowiała dwa razy. W bloku mieszała bardzo długo
sama. Później wynajmowała jeden pokoik dwóm młodym dziewczynom, które pracowały na fabryce, a mieszkając z nią, to jej pomagały. Pani Kolankowa- bo tak dawniej się do niej zwracano, grała jak wirtuoz. Grała walce
Straussa i innych wielkich muzyków, ale nie mając gdzie
tego zagrać, nie mając większej widowni, nieraz mnie
wołała i mówiła- posłuchaj jaka piękna muzyka. Grała
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świetnie z nut i musiała zapewne gdzieś, dano temu chodzić do szkoły muzycznej, bo grała naprawdę przepięknie.
Ja sama bardzo lubiłam słuchać jaj grania na skrzypcach.”
– z nostalgią dodaje pani Mieczysława.
Podobnie zapamiętała Panią Felicję Janusową Pani
Urszula: W piosence o kapeli JASIE ułożonej przez moją
mamę była zwrotka o każdym z członków kapeli. O Pani
Janusowej też, która była chyba najstarsza w tym gronie. Janusowa bardzo dobrze grała na skrzypcach, ale
dosięgła ją choroba, paraliż lewej strony ciała. Jednak
się nie poddawała, tak zawzięcia ćwiczyła lewą rękę,
by była sprawna, że doszła do takiej sprawności, że dalej
mogła grać na skrzypcach w kapeli. Mimo swojego wieku
i pewnych trudności z tym związanych, ciągle chodziła
na próby, grała, bo to granie bardzo ją cieszyło, to była jej
pasja. Mieszkała w Kluczach na osiedlu, była sąsiadką
Mieczysława Aleksandrowicza i nieraz razem jak się
spotykali po sąsiedzku to sobie grali. Dawali taki małydomowy koncert. Oto pierwsza wersja piosenki o członkach kapeli:
Kluczewska kapela tak pięknie wygrywa
Publiczność na widok z krzeseł się podrywa.
Nasi muzykanci ładnie wygrywają
Za instrument chwycą już nogi drygają.
Instruktor kapeli to jest chłop wzorowy
Wysoki i grzeczny, i nie honorowy.
Zespoły prowadzi starszych i młodzieży
Instruktor kapeli- z Kluczów Mrówka Jerzy.
Ta nasza skrzypistka to jest starsza pani
Przebiera szybciutko po strunach palcami.
Jest bardzo uprzejma chociaż nie bogata
Wygrywa na skrzypcach przez swe długie lata.
A ten klarnecista Jaworski z Ryczówka
Muzyk wyśmienity sypie się gotówka.
Gola na trąbce gra i ładną brodę ma
Po muzycznej szkole także gra w zespole.
Panny się kochają w tych co brody mają
Bo jest broda w modzie, to ich podrywają.
I Aleksandrowicz harmonię rozkłada
Choć szkoły muzycznej wcale nie posiada.
Umie wszystko wygrać oberka i polkę
Chce wykształcić córkę by miał instruktorkę.
Wincenty Zubek w swój bębenek wali
Wszędzie szanowany i żona go chwali.
Jakże by to było, bez Zuba bębnisty,
Jakby nie zabębnił, posnęli by wszyscy.			
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Dziękujemy wszystkim, kapeli za granie
A tobie Jasieńku za to tańcowanie.
Z czasem, gdy zmieniał się skład kapeli to powstawały
kolejne zwrotki:
A kontrabasista też ma silną wolę,
i na kontrabasie basuje w zespole.
Klich Jan z Olkusza, muzyk wyśmienity
jak nie może smykiem, no to gra patykiem.
Krakowianka Kasia co rośnie dla Jasia,
to solistka młoda, kapeli ozdoba.
Jak wyjdą na sceną te śpiewoki Jasie,
to każdy ze śmiechu, aż za brzuch trzyma się.
Doborowa para, to sami przyznacie,
jak nas dobierali, to rok planowali.
Kluczewska kapela ludzi rozwesela,		
to kapela JASIE, wszędzie podoba się.
Zwrotka o Janie Klichu powstała na motywach zdarzenia podczas koncertu. Pan Mrówka nie raz opowiadał, że podczas występu, zerwało mu się włosie smyczka,
i starał się grać samym „patykiem”- uchwytem. Sytuacja
go zaskoczyła, ale do końca utworu pozostał na scenie
improwizując. Wtedy nikt nie spodziewał się, że niebawem odejdzie też na zawsze z zespołu Jan Czerwiński.
Zmarł 26 października 1997 roku. Miał 83 lata. Zmagał się
z wieloma dolegliwościami, ale do końca był aktywnym
artystycznie.
O nim to wtedy red. Bolesław Huras napisał:
„Jan Czerwiński p ozostanie legendą kap eli,
bo to on jesienią 1975 roku zaprezentował nagranie
magnetofonowe własnej twórczości śpiewaczej instruktorowi ZDK Jerzemu Mrówce w efekcie czego zrodził się
pomysł zorganizowania kapeli. Był pierwszym solistą
kapeli, a śpiewał piosenki autorstwa Janiny Walnik. Był
ceniony i szanowany w zespole, bo był zawsze życzliwy.
Może właśnie dlatego pełnił obowiązki honorowego prezesa kapeli, dbając jej interesy, gdy opiekunem były Kluczewskie Zakłady Papiernicze. Zdaniem Pana Mrówki,
Jan Czerwiński był śpiewakiem oryginalnym, śpiewał
swoim naturalnym głosem, w Jego śpiewie nie było
sztuczności. Był naturalny, a każdy występ przeżywał
bardzo głęboko. Zmarły był pracownikiem warsztatu
mechanicznego w KZP. Wieloletni majster Michał Latos
powiedział nam, ze to dzięki pracy Pana Janka warsztat

Jan Czerwiński (1914- 1997)

Jan Czerwiński strzela z korkowca. Obok Janina Walnik i Leopold
Sierka. Czarny Dunajec- Stare Bystre. (1989 r.)
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był czysty, a odpady w pojemnikach. Nigdy nie brakowało napojów i posiłków regeneracyjnych. Nic dziwnego,
ze i w tym środowisku był lubiany.
W czasie mszy św. pogrzebowej, ks. kan. Stanisław
Pułka, mówi o sprawach ważnych dla każdego życia,
a kapela śpiewała pieśni religijne. Nad grobem zmarłego zagrano i zaśpiewano „Krakowiaka”- tak się kiedyś
umówili- z przykrą świadomością, że Jan Czerwiński już
nigdy nie zaśpiewa.”. Pan Jan był zapalonym hodowcą
gołębi. To była jego pasja. Mieszkał w Kluczach- Łęszczach (koniec ul Bolesławskiej).
Po śmierci wokalisty- założyciela kapeli, Pana Jana
Czerwińskiego, w 1998 roku w składzie kapeli śpiewali:
Janina Walnik, Helena Smętek i Leopold Sierka. Grali
natomiast: Dąbek Tadeusz, Guzik Henryk, Klich Jan,
Piątek Stefan, Sadurski Andrzej. Niebawem dołączyli:
Muzyk Mieczysław, Mentel Jerzy i Kardas Marian.

„Mieliśmy występ w Chorzowie na XX WICI- ach
Folklorystycznych w tamtejszym skansenie, gdzie zajęliśmy I miejsce i zdobyliśmy nagrodę, a zespoły śpiewacze z Klucz i Chechła zdobyły wyróżnienia. Wyróżnienia
zdobyły też solistki kapeli: Janina Walnik i Helena Smętek, oraz Henryk Guzik jako skrzypek. Jestem naprawdę
dumny z mojej kapeli. Mamy duży dorobek, ponad dwudziestoletnia tradycję i wierną swoja publiczność”- cieszył
się z sukcesu Pan Jerzy Mrówka.
„W programie dydaktyczno- wychowawczym naszego
Zespołu Szkół Zawodowych jest też rozdział dotyczący
popularyzacji lokalnej sztuki folklorystycznej- pisał
Bolesław Huras o koncercie jaki dała kapela JASIE dla
ZSZ w grudniu 1998 r. Na początku zamierzano zaprosić
zespół do szkoły, ale ostatecznie uznano, że w „Papierniku” są lepsze warunki estradowe. O 11.00 wyszli
na scenę: Jan Klich i Tadeusz Dąbek – skrzypce, Hen-

Kapela JASIE
(lata 80- te)
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ryk Guzik i Mieczysław Muzyk- klarnety, Andrzej Sadurski- kontrabas i Jerzy Mrówka na akordeonie, oraz dwie
solistki: Janina Walnik i Helena Smętek. Nagłośnieniem
sterował Andrzej Kurowski, a światłami uczeń ZSZ Jakub
Nowakowski. W trakcie koncertu kierownik kapeli- Pan
Jerzy Mrówka, w trzech swych wypowiedziach przybliżył młodzieży ponad dwudziestoletnią historię kapeli,
co bardziej zaciekawiło widownię. Piosenki na ten występ
były specjalnie dobrane pod kątem młodego słuchacza np.:
„Mam ładna dziewczynę, szanował ją będę”, czy wspólnie
zaśpiewana- „Szła dzieweczka do laseczka”. Koncert zakończyły podziękowania i kwiaty dla seniorki- wokalistki
Pani Janiny Walnik i wspólne zdjęcie.”
U progu reformy administracji (zmiany województw1999r.) kapela JASIE była najlepsza w województwie
katowickim, ale i w nowym województwie małopolskim
nie ma się czego obawiać, utrzymując obecny, wysoki
poziom artystyczny. Swym kunsztem ubarwiała wiele
imprez, a nawet bali.
Był taki 11 lutego 1999r. w kawiarni kluczewskiego DK.
Był to „Bal karnawałowy” dla całych rodzin dzieci z koła
TPD. Frekwencja była tak duża, że trzeba było dostawiać stolików. W dalszej części balu zagrał młodzieżowy
zespół wokalno- instrumentalny.
Pod hasłem- „Wstążka krakowska”- odbył się w kwietniu w Radziszowie XXIII Przegląd Kapel, Instrumentalistów, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych. Gminę
Klucze reprezentowali: kapela JASIE, zespół śpiewaczy
KGW CHECHLANKI i solista- skrzypek Henryk Guzik,
którzy w każdej z tych trzech kategorii zajęli trzecie miejsca. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Krakowie objęty patronatem Departamentu
Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego. Gmina Klucze po raz pierwszy była
reprezentowana jako wchodząca w skład województwa
małopolskiego, gdyż do tej pory nasze zespoły folklorystyczne prezentowały się na przeglądach folklorystycznych w skansenie w Chorzowie. Konkurencja była
bardzo duża. Kapel było aż siedemnaście. Tym bardziej
cieszą te trzecie miejsca. W następnym roku w maju, było
jeszcze lepiej- kapela z Radziszowa wróciła z II nagrodą
„Krakowskiej wstążki”.
Kapela (12.IX.1999 r.) została zaproszona na imprezę
1931Wygiełzowa, w Nadwifolklorystyczną do skansenuślańskim Parku Etnograficznym k/ Chrzanowa- donosił „Dziennik Zachodni”, gdzie wystąpiła w dziewięciu
osobowym składzie. W tym składzie koncertowali też

na Węgrzech, w zaprzyjaźnionej z Kluczami gminie Cserepfal, w czerwcu- na obchodach święta miasta.
Pod patronatem Starosty olkuskiego oraz Wójta Gminy
Klucze w październiku odbył się przegląd zespołów folklorystycznych „Kluczewska Jesień”. Przegląd otworzył
występ kapeli JASIE. Później zaprezentowały się: CHECHLANKI, KLUCZOWIANKI, RODZCZANKI, ZARZECZANKI, TEATR LUDOWY z Ryczówka, oraz KGW
z Kolbarku prezentując wieńce dożynkowe. Starosta
olkuski przyznając nagrody wyróżnił wtedy ZARZECZANKI- jedyny zespół, który tworzyły trzy pokolenia artystów, oraz kapelę JASIE, w której składzie są nie
tylko mieszkańcy Gminy Klucze, ale i Olkusza. Zostali oni
uznani za „ambasadorów” folkloru ziemi olkuskiej. Organizatorzy docenili też ciężką pracę pani Haliny Garus
z Ryczówka, kierującą tamtejszym „Teatrem Ludowym”,
która od 1982 roku przygotowuje scenariusze przedstawień i adaptacje tradycyjnych obrzędów i zwyczajów
wiejskich na potrzeby teatru.
Na XV Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych o „Pawie Pióro i Gliniany Dzban” do Tarnowa
kapela pojechała w sześciu osobowym składzie. Zaprezentowany tam program: krakowiak, oberek i sztajerek
były na tyle atrakcyjne artystycznie, że jury przyznało
im bezkonkurencyjnie I miejsce.
Jubileusz 25 LAT KAPELI „JASIE” przypadający w 2001
roku zbiegł się z jubileuszem 25 lecia krakowskiego przeglądu folklorystycznego „Wstążka Krakowska”. „Tyle lat
mają co i my. Wśród dziesięciu najlepszych kapel z Małopolski zdobyliśmy drugą nagrodę.” – zauważył wtedy Pan
Jerzy Mrówka. W konkursie, który odbył się w Skawinie
występowała też wśród laureatów solistka kapeli- Janina
Walnik.
Byli obecni na VII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów
Artystycznych Domów Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Górniczej, gdzie zajęli I m-ce. Również I m-ce zdobyli
3 czerwca na X Zlocie Młodzieży Gmin Jurajskich w Częstochowie w kategorii zespołów ludowych, – „To nasz
pierwszy dyplom, gdzie ujęto nas w kategorii młodzieży”żartował Pan Jurek. Występowali tam w ośmioosobowym składzie: dwóch skrzypków, klarnecista, trębacz
i kontrabasista, do tego dwóch solistów, a na akordeonie przygrywa czasem kierownik kapeli. – „ale tylko
przy okazji towarzyskich koncertów czy spotkań, gdyż
na konkursach wymagane są tradycyjne ludowe instrumenty, a akordeon jest zaliczany do bardziej nowoczesnych”- wyjaśnia Pan Jerzy.
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25 lat- Dąbek Tadeusz, Muzyk Jan, Klich Jan, Walnik Janina,
Piątek Stefan, Sierka Leopold.

Muzykanci kapeli JASIE: Dąbek Tadeusz,- skrzypce i Kardas
Marian- kontrabas.

Jubileusz 25 lat. Kapela „Jasie”- k/ Domu Kultury w Kluczach. Piątek
Stefan, Muzyk Jan, Klich Jan, Dąbek Tadeusz, Kardas Marian. (
2001 r.)

Kapela JASIE: z przodu- Helena Smętek, Leopold Sierka, Janina
Walnik. Z tyłu- Guzik Henryk, Piątek Stefan, Mrówka Jerzy,
Dąbek Tadeusz, Sadurski Andrzej.

25 lat - Piątek Stefan, Muzyk Jan, Walnik Janina, Mrówka Jerzy,
Sierka Leopold, Dąbek Tadeusz, Kardas Marian.

25 lat- Kardas Marian, Dąbek Tadeusz, Muzyk Jan, Piątej Stefan.

24

Muzykowanie Pana Jurka – Kapela Jasie

Pani Janina – jako solistka kapeli JASIE i cała kapela
wzięli udział w diecezjalnych dożynkach 19 sierpnia
w Jaroszowcu, gdzie zabawa trwała do późnych godzin,
a korowód dożynkowy rozpoczął, jadący bryczką, ks.
bp Adam Śmigielski. Starostami dożynkowymi byli:
Lucyna Probierz z Bogucina Dużego i Piotr Szreniawa
z Kwaśniowa. 						
W październiku 2001 roku kapela JASIE przywitała już
przy wejściu do Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach,
prawie 30 dziennikarzy z Polskiego Stowarzyszenia
Prasy Lokalnej, uczestników 53 sesji warsztatowej. Potem
ponownie kapela zaprezentowała swój repertuar w czasie koncertu dla gości na dużej scenie.
Tydzień później odbył się Gminny Przegląd Zespołów Folklorystycznych na tej samej scenie. Zgromadził on aktywnie działające zespoły z całej Gminy Klucze. „Echo Klucz” w listopadowym numerze tak opisało
tą imprezę:
„ W Niedzielę 28 października udział wzięły następujące zespoły: CHECHLANKI z Chechła, KLUCZOWIANKI
z Klucz, CIEŚLINIANKI z Cieślina, KWAŚNIOWIANKI
z Kwaśniowa, RODACZANKI z Rodak, KOLBARCZANKI
z Kolbarku, ZESPÓŁ ŚPIEWACZY z Ryczówka, oraz
kapela JASIE z Klucz. Dla kapeli JASIE był to szczególny
dzień, bowiem obchodziła ona jubileusz 25 lat istnienia.
Już wczesnym popołudniem autokary zwoziły do Domu
Kultury „Papiernik” w Kluczach członków zespołów
z całej gminy. Wszystkich, zarówno zespoły, jak też władze samorządowe, z Panią Wójt Małgorzatą Węgrzyn
na czele i licznie zgromadzona publiczność, powitał dyr.
Gminnego Ośrodka Kultury Pan Andrzej Miszczyński.
Następnie występowały zespoły, które miały w swym
repertuarze po cztery dowolne piosenki. Bardzo ładnie
prezentował się zespół z Ryczówka, którego ozdobą były
dzieci i pan Henryk Dziechciewicz w krakowskim stroju
z pawimi piórami.
Kapela JASIE wystąpiła na zakończenie koncertu.
Przyjęto ją gromkimi brawami. Nie trzeba wiele mówić
o kapeli, bo wszyscy ją znamy i kochamy. Jest wizytówką Gminy Klucze. Zawsze najlepsza wśród kapel.
Wszystkim pieśniom w wykonaniu solistów KapeliJaniny Walnik i Leopolda Sierki wtórowali zebrani
na widowni mieszkańcy gminy. Kapela na zakończenie
zagrała jeden ze swych ulubionych utworów- „W zielonym gaju”. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne
śpiewanie „100 lat” dla jubilatów i wręczenie przez Panią
Wójt upominków specjalnie na tę uroczystość przygo-

towanych przez GOK. Był to pamiątkowy puchar, oraz
indywidualnie dla każdego członka kapeli przygotowana
filiżanka z namalowanym instrumentem, na którym gra.
Upominki te zaprojektowała i wykonała artysta – plastyk
GOK Anna Płachecka. Na okoliczność jubileuszu GOK
sfinansował też wydanie folderu o kapeli JASIE, w którym pokrótce przedstawiona jest historia KAPELI, jej
najważniejsze osiągnięcia na przestrzeni 25 lat. Uroczystości jubileuszowe osłodziły przedszkolaki z Klucz. Pod
opieka pani Doroty Kuc dwaj chłopcy przyszli z prezentami, ubrani stosownie na tę okoliczność w stroje identyczne jak panowie z kapeli JASIE i wręczyli wszystkim
członkom kapeli upominki zrobione własnoręcznie. Był
to bardzo sympatyczny i wzruszający moment.
Na zakończenie uroczystości wręczono wszystkim
zespołom uczestniczącym w przeglądzie nagrody pieniężne za dwuletnia pracę w upowszechnianiu folkloru,
poprzez udział w występach, przeglądach i innych imprezach na terenie Gminy jak i poza nią. Wszystkie zespoły
zostały zaproszone na poczęstunek ufundowany przez
GOK.
Następny przegląd odbędzie się za dwa lata. Dyrekcja
GOK ma ambitne plany zorganizowania w Kluczach Międzynarodowego Przeglądu Folklorystycznego, w którym
obok naszych zespołów wezmą udział zespoły ze Słowacji, Ukrainy i Węgier.
Doskonały klimat imprezy, kolorowe stroje, piękna
dekoracja, której autorem była plastyczka GOK Anna
Bałazy sprawiły, ze impreza ta na długo zostanie
w pamięci tych, którzy mieli okazję i zechcieli w niej
uczestniczyć.”- relacjonowała wtedy ten piękny jubileusz
kapeli JASIE dla „Echa Klucz” red. Halina Ładoń.
Kapela grała i śpiewała jeszcze przez dziesięć lat, godnie
reprezentując naszą gminę i pokazując nasz folklor. Rok
2011 był ostatnim rokiem ich działalności estradowej.
Ze względu na stan zdrowia niektórych członków kapeli
muzycy zrezygnowali z działalności artystycznej, prób
i występów. W ostatnim składzie Kapelę JASIE tworzyli:
Tadeusz Dąbek – skrzypce, Stefan Gądek - klarnet, Marek
Noworyta - trąbka, Lucjan Mrówka – akordeon, Aleksander Mosór - kontrabas, soliści: Barbara Mrówka i Witold
Jochymek. Kierownikiem artystycznym był Lucjan
Mrówka. 1 października w Domu Kultury „Papiernik”
w Kluczach, na XVIII Przeglądzie FolklorystycznymKLUCZEWSKA JESIEŃ 2011, Kapela JASIE wystąpiła
po raz ostatni. Oto relacja red. Jacka Sypienia z tej uroczystości zmieszczona w Dzienniku Polskim (z 6.10.2011 r.):
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Ostatni skład kapeli JASIE. Tu na foto: Gądek Stefan- klarnet, Marek
Noworyta – trąbka, Mrówka Lucjan- akordeon, Barbara Mrówkaśpiew i Tadeusz Dąbek- skrzypce.

„Koncert na pożegnanie”- Szczególny charakter miał
XVIII Przegląd Dorobku Artystycznego Grup Śpiewaczych „Kluczewska Jesień 2011”, jaki odbył się w kluczewskim Domu Kultury. Podczas przeglądu, ostatni
pożegnalny koncert dała kapela ludowa „Jasie”. Ostatnią
wystawę batików zaprezentowała Anna Bałazy, artystka,
oraz instruktorka plastyki w GOK, która przeszła na emeryturę. Licznie zebranych uczestników przeglądu powitali Wójt Gminy i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
Oboje podziękowali za wieloletnią pracę Annie Bałazy,
która była instruktorką plastyki w GOK od 1990 roku.
Jej podopieczni odnosili sukcesy w licznych konkursach,
a ona sama prezentowała swe prace na wielu wystawach.
Potem podziękowano członkom kapeli ludowej „Jasie”,
która działała nieprzerwanie od 1975 roku. Dyplomy
i wiązanki kwiatów otrzymali; Janina Walnik, Urszula
Bryś, Barbara Mrówka, oraz Lucjan Mrówka i Jerzy
Mrówka – pierwszy kierownik artystyczny „Jasiów”.
Po uroczystym wstępie rozpoczął się przegląd. Na scenie zaprezentowała się grupa śpiewacza „Chechlanki”
z KGW w Chechle, której kierownikiem jest Natalia
Mermel, a następnie grupa „Zielony Gaik” z Zalesia Golczowskiego (Renata Kulanty), panie z Bogucina Dużego
(Lucyna Probierz), Ryczówka (Halina Widełka), Huciska (Ewa Kruszak), „Cieślinianki” (Maria Kwiatkowska),
„Rodaczanki” (Alicja Jeziorna), „Kwaśniowianki” (Jadwiga
Smentek), „Jagodzianki” z Jaroszowca (Danuta Wawrzyniak), „Kwaśniowskie Dworzanki” (Teresa Myszor), „Kluczowianki” (Krystyna Trepka), grupa z Krzywopłot (Zofia
Grzanka) i „Kolbarczanki” (Wanda Gawron). Na zakończenie wystąpił chór „Ziemia Kluczewska”, którym kieruje Monika Korpusik.”
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Wiele artykułów napisano o działalności artystycznej
i sukcesach kapeli JASIE. Wiele słów uznania padało
pod adresem jej członków. Bezsprzecznie faktem jest,
że kapela ta, to fenomen artystyczny minionych lat. Jej
niedoścignionym liderami byli: JANINA i JAN. Z tego
legendarnego duetu pozostała najdłużej aktywna Pani
Janina Walnik, która w listopadzie 2006 roku obchodziła
30 lecie istnienia kapeli JASIE i swojej pracy artystycznej, za co dostała podziękowania i dyplom za całokształt
pracy artystycznej i wkład w szerzenie naszego folkloru,
tradycji i śpiewu ludowego.
Janina Walnik (zd. Hagno) i mąż Piotr byli rodowitymi
kluczowianami. Mieszkaliśmy na ulicy Rabsztyńskiej.
Mieli małe przydomowe gospodarstwo, jak większość
mieszkańców Klucz. Oboje pracowali w Hucie Szkła
w Jaroszowcu, później Pan Piotr przeniósł się do Kluczewskich Zakładów Papierniczych.
– Mama, urodzona w 1921 roku, jak opowiadała- „śpiewałam od młodych lat”- wspomina dziś córka. Wiele
śpiewała z innymi dziewczynami, gdy pracowały przed
wojną i w czasie okupacji we dworze u Dietlów. Tam to,
pracując w polu się śpiewało. Już, wtedy umiała chyba
dobrze śpiewać, bo raz na jednego gospodarza z Klucz
wyśpiewała piosenkę, którą sama ułożyła, a z której
on nie był zadowolony i poszedł na skargę do Dietla.
Dziedzic wezwał mamę. Mama się bała, ale poszła. Zapytał – czy to prawda, a mama odpowiedziała, że tak. Kazał
jej zaśpiewać jedną zwrotkę, kazał komuś przetłumaczyć.
Kazał zaśpiewać kolejne, znów wysłuchał tłumaczenia,
uśmiechnął się, poklepał po ramieniu, powiedział- gut,
gut i nie dał żadnej kary. To nam mama opowiadała jeszcze wspominając dawne czasy, na 90- tych urodzinach.
I po krótkim przypomnieniu zaśpiewała:
Jest w Kluczach jeden chłop, który konie łupie,
choć się ludzie śmieją, a on ich ma w dupie.
Jak gdzieś końsko zdechnie, to on zaraz leci,
i ze sobą bierze całą chmarę dzieci.
Dzieci odganiają, na chłopa wołają,
a chłop mówi- panie, będzie na śniadanie.
Koń kopytem strzelił, a chłop się weseli,
I gębę otwiera, i konia obdziera.
Skórę se weźmiemy, kości zostawimy,
ja oberznę grzbiety, dzieciom na kotlety.
Kotlety się smażą, a dzieciska łażą,
i biorą z brytfanny,
który kotlet ładny.

Muzykowanie Pana Jurka – Kapela Jasie

Żona też próbuje, bardzo jej smakuje,
a mąż sobie gwarzy,
że się może jutro, jakaś szkapa zdarzy.
Mama miała pomysły- można powiedzieć talentdo układania takich przyśpiewek. Chodząc po weselach
śpiewała taką piosenkę o rodzinie taty, który pochodził
z bardzo licznej rodziny. Oto fragment:
Jedenastu synów matka wychowała,
dziwują się ludzie, co im jeść dawała.
Jęczmienia w żarniskach na poprzek roztarli,
prażuchów zrobili, żeby się nażarli.
Jęczmienne prażuchy przecie nie specyjał,
a najlepiej z łyżką, Pietrek się uwijał. [...]
W dawnych czasach, jak nie było muzykantów, to śpiewano na każdą okoliczność. Podczas błogosławieństwa,
wyprowadzenia pani młodej, podczas całego weselarodzina na rodzinę. Zimą podczas skubania pierza, czy
łuskania grochu i fasoli. Zawsze na koniec darcia pierza były wyskubki- czyli zakończenie skubania pierza,
a to zobowiązywało gospodarza do zorganizowania małej
uroczystości, oczywiście również były przyśpiewki.
Mama śpiewała w kapeli ponad 30 lat. W 2008 r. podupadła na zdrowiu. Miała wtedy 87 lat i zaprzestała
działalności artystycznej. Ale w domu, czy na uroczystościach rodzinnych jeszcze nie raz zaśpiewała. Zmarła
30 stycznia 2015 r. Osiem miesięcy później zmarł Pan
Jerzy Mrówka.
Na pogrzebach pierwszych – najstarszych członków
kapeli JASIE, pozostali, którzy mogli być, ubierali się
w stroje krakowskie i grali zmarłemu „krakowiaka”. Tak

było m.in. na pogrzebie Jana Czerwińskiego i Mieczysława Aleksandrowicza. Tak się umówili jeszcze za życia
na próbach kapeli, mówiąc-... że jak umrę, to mi zagrajcie
„Krakowiaka”. Mamie i Panu Jerzemu już nikt nie zagrał,
bo kapela już nie istniała.
			
Opracował: Janusz Dziatłowicz.
Źródła:
Foto pochodzą z archiwów rodzinnych członków kapeli
JASIE, KGW w Kluczach, kroniki Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach. Piosenki ze śpiewnika Janiny Walnik.
Zacytowano relacje prasowe z „Echa Klucz”, Wiadomości Zagłębia”, „Trybuny Robotniczej”, „Dziennika Zachodniego” i „Dziennika Polskiego”.

We dworze u Borysa Dietla- druga z prawej Janina Walnik (1939 r.)

Jerzy Mrówka- 2001 r.(1937- 2015)

Janina Walnik- 1957 r.

Janina Walnik-2008 r. (1921- 2015)
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Pustynia Błędowska
Kiwa ostaniec siwą głową,
Kiwa ostaniec w noc wrześniową,
Kiwa i pojąć nie może,
Dlaczego nad Czubatką
Wielki Wóz koła zaprzęga
		
I nie wie diabeł jak wozić piasek
Kiedy tak szybko rośnie lasek
Kiedy tamto co w worku dźwiga
Wiatr swoim biczem wymiga
Piasku na pustyni tak mało
I nie ma wozy ni kołyski
I nie ma wina baryłki
Niżej na łące nikt nie pasie
Już nie gra kapela Jasie.
Rozmyśla diabeł nad stawem
Sprowadzę buldożer wielki
Niech wyrwie korzonek wszelki
Swe plany snuje nocą
Wody się w stawach złocą
Zbyt dużo się tutaj marnuje
Trawa zielona pod Czubatką
Jakąż- by było to gratką
Gdyby tu wielbłądy chodziły
W Zielonym Stawie wodę piły
A nocą- księżyc niech kozy pasie
Wtedy nam zagra kapela Jasie.
Legendom nie wolno umierać.
Kazimiera Janczy.
Z tomiku „Odkryta na jurajskiej skale”.

