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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W KŁOBUCKU

O moim Kłobucku

Piosenka

Andrzej Jelonek
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Przedmowa

fot: Błażej Kotowicz

Jestem rodowitym kłobucczaninem z krwi i kości, z dziada pradziada i babki
prababki. Już od najmłodszych lat lubiłem
wsłuchiwać się uważnie w śpiew ptaków
i we wszystkie dźwięki otaczającej mnie
natury i świata wokół mnie. Oprócz syren
i nieczęsto przejeżdżających samochodów,
można było dwa razy w tygodniu w dni targowe usłyszeć dźwięk blachy oselnika, uporczywie sterczącego w samo południe na rogatce mojej ulicy i oczekującego na
uzbrojonych w noże swoich klientów.
Wychowywałem się na podwórku starego miasta przy ulicy Ogrodowej
nr 5, gdzie zapach kwitnących latem przydomowych ogrodów i alei ulicznych
drzew do dzisiaj tkwi w moich nozdrzach i nie pozwala zapomnieć tych miejsc
i chwil tam spędzonych.
Dorastałem nasiąkając klimatem życia starego Kłobucka m.in. ulic:
Częstochowskiej, Staszica, Mickiewicza, nie pomijając dawnej dobrej, starej rogatki. Z gitarą na plecach w towarzystwie moich rówieśników z ulicy poznawałem zakamarki swojej dzielnicy „uprawiając” różne zabawy i gry uliczne bądź
szukając skarbu Zakonu Templariuszy. Skarbu do dzisiaj nie znalazłem, ale pamiętam zapach wszystkich możliwych i niemożliwych dźwięków na świecie, które
przy pomocy głosu do dzisiaj wydobywam.
Debiut, czyli koncert wokalny a’capella dałem w środę 29 listopada
1967 roku w Kłobucku przy ul. Staszica 28 dla grona położnych, pielęgniarek i pacjentów o godz. 16.54, gdzie przy wadze ciała 4.70 kg był to podobno
niezły występ. Od tego dnia nastąpiło tylko doskonalenie zdolności praktycznych i zdobywanie wiadomości teoretycznych: 1974-1982 Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza w Kłobucku, 1982-1985 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kłobucku (zawód - ślusarz mechanik), 1980-1984 Społeczne Ognisko
Muzyczne w Kłobucku, 1985 Ognisko Muzyczne w Częstochowie, 6.05.1985
- II nagroda w IX - Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej w Strzelcach Krajeńskich (I nagrody nie przyznano), 1985-1991 Państwowa Szkoła
Muzyczna II stopnia w Częstochowie (muzyk - instrumentalista w zakresie specjalizacji gry na gitarze klasycznej), 1985-1988 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie - Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących (matura), 1990-1996 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Wydział Wychowania Artystycznego - Wychowanie Muzyczne), wyższe studia magisterskie.
Do dziś nagrałem ponad 60 piosenek na czterech płytach kompakto-
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występów w kraju, a nawet w telewizji i za granicą, oraz o tysiącach razy zaśpiewanych różnych piosenek na wielu koncertach
estradowych i kameralnych z Kłobucką Kapelą Podwórkową „u Andrzeja”, czyli
moją własną.
Dzisiaj mam ogromną satysfakcję przedstawić Państwu piosenki o Kłobucku. O słuszności i wielkiej potrzebie posiadania takiego śpiewnika w naszych
domach przekonało mnie powiedzenie: „Kłobucczanie nie gęsi, swą piosenkę
mają” - bo najwyższy czas, aby ją mieli. Dlatego postanowiłem zatrzymać czas
i z Najwyższą Pomocą zapisać obraz miasta w różnych epizodach i ujęciach,
aby przekazać potomnym melodie i najważniejsze treści o Kłobucku. Znajdziemy
w nich nasze ulice, podwórka, zabytki, przyrodę, codzienne życie, a także postacie, które pozostawiły ślad swojej epoki w tym miejscu.
Na pewno nie udało mi się ująć wszystkich ciekawych, charakterystycznych cech dla Kłobucka, ale mam nadzieję, że śpiewnik ten wypełni lukę w
tym gatunku twórczości lokalnej miasta i znajdzie swoje miejsce na półkach w
domach jego mieszkańców. Starałem się dołożyć wszelkich starań, aby zawarte
tu teksty i melodie miały charakter najbardziej autentyczny i dokumentowały rzeczywistość naszych czasów.
Gdy wejdziemy na Dębową Górę ujrzymy pejzaż naszego rodzinnego
miasta. Z tej szaty krajobrazu wyrastają liczne budynki, wieża kościelna, wiją
się drogi i polne ścieżki, na straży których stoją krzyże i kapliczki, będące schronieniem świątków wyrzeźbionych ręką nieznanego artysty ludowego. Na szosach
migotają światła samochodów, w kolorach mienią się pola, na których można
jeszcze spotkać pracujących gospodarzy, dalej widać połacie zielonych łąk,
na których wypasa się bydło i trzodę. Ten spokojny widok miasta rozjaśniają
promienie słońca, tańczące wśród rozgrzanych kłosów zbóż, a wypełnia zapach
ziemi otoczonej wiankiem traw, kwiatów polnych i ziół leczniczych. Nierzadko
można dostrzec przydrożny kamień „staruszek” porośnięty szarym mchem, który
jest świadkiem naszych przemijających czasów.
Pieśń jest niezwykle nośnym składnikiem naszej kultury. Repertuar
utworów naszego regionu nie powinien być uboższy od innych, musimy więc go
tworzyć i przypominać. Pieśń przekazywana z pokolenia na pokolenie potraﬁ
przetrwać stulecia. Zachęcam wszystkich do śpiewania pieśni w domu i w gromadzie, abyśmy nie zapomnieli tego wspaniałego obyczaju.
Dziękuje wszystkim, Którzy przyczynili się do wydania niniejszego
śpiewnika

Andrzej Jelonek
maj 2011

3

cz
fot: Błażej Kotowi

To Kłobuck
sł. i muz.
Andrzej Jelonek
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1. W Kłobucku mamy atrakcji wiele
Turysta szlakiem jedzie rowerem
Z Dębowej Góry podziwiać możesz
Zalew w Zakrzewie łąki w kolorze
2. Na targu kupisz buty lakierki
Dla panny Zosi chustki sweterki
I w Miejskim Parku siądziesz na chwilę
Słychać jak ptaki ćwierkają tryle
Ref.

To Kłobuck, Kłobuck, nasz Kłobuck
U boku Jasnej Góry
To Kłobuck, Kłobuck, nasz Kłobuck
Zakątek nasz na ziemi
Kłobucka stąd płynie piosenka
I radość taka wielka
To Kłobuck, Kłobuck
Piosenka niewielka

Jan Długosz
1415 - 1480
fot: Andrzej Jelonek

3. Przy Wałach Kościół św. Marcina
Ufundowany przez Piotra Dunina
Bo dla Kłobucka wielka to sława
Proboszcz Jan Długosz Herbu Wieniawa
4. W Zagórzu pałac w stylu gotyckim
Kort i pływalnia jest tu dla wszystkich
Jest stara łaźnia przy Białej Okszy
Tu żaden człowiek nie jest Ci obcy
Ref.

To Kłobuck, Kłobuck, nasz Kłobuck
U boku Jasnej Góry
To Kłobuck, Kłobuck, nasz Kłobuck
Zakątek nasz na ziemi
Kłobucka stąd płynie piosenka
I radość taka wielka
To Kłobuck, Kłobuck
Piosenka niewielka
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Kłobuck, 2009 r.
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Promień słońca
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1. Gdzieś w dalekim świecie z gościnności znany
Nasz rodzinny Kłobuck Okszą przepasany
Stad płyną pieśni hen w świat szeroki
Tu w naszych sercach co dziś się rodzą
Tu czyny ojców nam przekazane
Tu szczera praca tu powołanie
Ref.

Zagraj nam muzyczko skocznie i wesoło, skocznie i wesoło
Chcemy tu przywitać wszystkich gości w koło
Chcemy tu przywitać wszystkich gości w koło
Trza obcasem stąpnąć zgodnie i do taktu, zgodnie i do taktu
Od Kłobucka przyszlim śpiewać grać i tańczyć
Od Kłobucka przyszlim śpiewać grać i tańczyć

2. Piękne nasze miasto ciepłe i wspaniałe
Łany pól rozgrzanych chleb zbożem pachnący
Ze złotych kłosów ręką spleciony
W domu na stole potem zroszony
Jak promień słońca rysuje tęczę
Za ciężką pracę nasz chleb w podzięce
Ref.

Zagraj nam muzyczko skocznie i wesoło, skocznie i wesoło
Chcemy tu przywitać wszystkich gości w koło
Chcemy tu przywitać wszystkich gości w koło
Trza obcasem stąpnąć zgodnie i do taktu, zgodnie i do taktu
Od Kłobucka przyszlim śpiewać grać i tańczyć
Od Kłobucka przyszlim śpiewać grać i tańczyć

oliński
fot: Łukasz Sm

fot: www.drizga.flog.pl

Kłobuck, 13.01.2011 r.
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Ulice Poetów
sł. iVersion
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1. Choćbyś Kraj cały przemierzył
Ładnych miejsc i miast wiele zwiedził
Choć byś niezwykłe miejsca zobaczył
A Świat cudami swymi Cię zauroczył
To Twoje serce powraca na miejsce
Tam gdzie dom Twój rodzinny, Twoje szczęście
Gdzie pieśniarz ludowy jak słowik
Nowe pieśni śpiewa Ci tak
Ref.

a

jsk
fot: Anna Podle

Najbliższy sercu Kłobuck miejsce wspomnień z dziecinnych lat
Spacery ulicami zapach bzów i myśli zakochanych
Najbliższy sercu Kłobuck poranne zorze kościelny dzwon
W starym domu ojcowski sierp matczyne ręce pachnący chleb
fot: Andrzej Jelonek

2. W pamięci obraz miasta swego masz
Ulice poetów w oknach lampy blask
Pod wierzbą stara studnia fontanny szum
Wśród szelestu drzew liści czar
I twoja ławka na rozdrożu dróg
Skowronek o poranku co budzi cię
Dziś ulice Twego miasta piękne są
Świecą czarem nowych dni
Ref.

Najbliższy sercu Kłobuck miejsce wspomnień z dziecinnych lat
Spacery ulicami zapach bzów i myśli zakochanych
Najbliższy sercu Kłobuck poranne zorze kościelny dzwon
W starym domu ojcowski sierp matczyne ręce pachnący chleb
Kłobuck, 26 września 2010 r.
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Walczyk z Kłobucka
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sł. muz.
Andrzej Jelonek
1. Jest to nie smutna piosenka
Jak poetów fraszka niewielka
Melodia na szczęście tu zgubisz swe serce
Gdy pielgrzym ją śpiewa na Rynku Papieża
Gdy ulice miasta ucichną
To latarnie swym blaskiem rozbłysną
A kurant na wieży czas Ci odmierzy
Księżyc rozsypał po niebie swe gwiazdy
Ref.

Walczyk z Kłobucka
Nie z Łodzi nie z Kutna
Tańcz go do rana
Melodia to znana
Gra dziś kapela
Harmonia też śpiewa
I w rytmie z Kłobucka
Zabawa do jutra

2. Kazimierz Wielki to miasto założył
Tu dzielnie pracował Mikołaj Wolski
Walka Kmicica ze Szwedem tu była
A wiersze nam pisał Władysław Sebyła
Dziś wszystko co kocham jest w moim mieście
Tu szkoła i praca tu mama i tata
A babcia przy oknie patrzy radośnie
Gdy dziadek się krząta i nuci tak
Ref.

Walczyk z Kłobucka
Nie z Łodzi nie z Kutna
Tańcz go do rana
Melodia to znana

Władysław Sebyła 1902-1940

fot: Anna Podlejska

Gra dziś kapela
Harmonia też śpiewa
I w rytmie z Kłobucka
Zabawa do jutra
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1. Na naszym targowisku w środę i w sobotę
Handlują tutaj wszystkim od igły aż po młotek
Już od wczesnego ranka stragany obwieszają
Bo wszyscy chcą zarobić co towar lepszy mają.
Ref.

Wojciech Zych

Tak od lat na Targowej ruch i gwar
Miasto ma ładny rynek na sto dwa
Po co nam jakiś tam daleki świat
Dzisiaj Kłobuck Was pozdrawia najpiękniejsze z miast.
Zygmunt Brzozowski
Grzegorz Jęsior

2. U Bigla stoi stragan z wielkimi promocjami
Płyn do naczyń ,,Prima” i Baśka z cukierkami
Choć utarg jest niewielki to towar każdy chwali
Tam słodkie są bułeczki z cukierni od ,,Uleczki”.
Ref.

fot: Andrzej Jelonek

Na naszym targowisku
PDF Compressor Free Versionsł. i muz.Andrzej Jelonek

Tak od lat na Targowej ruch i gwar
Miasto ma ładny rynek na sto dwa
Po co nam jakiś tam daleki świat
Dzisiaj Kłobuck Was pozdrawia najpiękniejsze z miast.

Teresa Berg

3. Choć bieda szczypie w oczy to towar pierwszej klasy
Są portki i zegarki, widelce, marynarki
Handelek zawsze dobry bo lepszy od roboty
Jak dobry jesteś w pysku to masz interes złoty.
Ref.

Tak od lat na Targowej ruch i gwar
Miasto ma ładny rynek na sto dwa
Po co nam jakiś tam daleki świat
Dzisiaj Kłobuck Was pozdrawia najpiękniejsze z miast.

Wanda Juszczyk

Kłobuck, 13 września 2010 r.

Ryszard Gałkowski

Włodzimierz Mostowski
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Kochana Matko
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1. Kochana Matko przez ile trudów mnie wychowałaś
Gdy pierwszy krok stawiałem Ty za rękę mocno mnie trzymałaś
Ty swymi dłońmi do serca mnie przytulałaś
Gdy zmartwiona łza kochaną twarz Ci obmywała.
Ref.

Kocham Cię mamo za Twoją miłość całym sercem tak najgoręcej
Twych oczu blask, i dotyk warg, i ciepło Twoich rąk
Kochana matko Tyś tak strudzona klęczała nad moją kołyską
Tyś mnie karmiła sił dodawała Tyś do snu mnie kołysała.

2. Dziękuję Mamo za wszystkie troski twe trudy i łzy
Tyś mi wskazała drogę i mówiłaś jak przez życie mam iść
Ty byłaś dla mnie tak czuła i zatroskana
Tyś każdego dnia matczyną miłość mi okazała.
Ref.

Kocham Cię mamo za Twoją miłość całym sercem tak najgoręcej
Twych oczu blask, i dotyk warg, i ciepło Twoich rąk
Kochana matko Tyś tak strudzona klęczała nad moją kołyską
Tyś mnie karmiła sił dodawała Tyś do snu mnie kołysała.

3. Dziękuję Mamo za całą radość dziecinnych mych lat
Za wiarę i cierpliwość i za słowa tak mi drogie do dziś
Ty mi oddałaś dobroci swej pełne dłonie
Dzisiaj tęskno mi Twe siwe skronie tulić chce znów.
Ref.

Kocham Cię mamo za Twoją miłość całym sercem tak najgoręcej
Twych oczu blask, i dotyk warg, i ciepło Twoich rąk
Kochana matko Tyś tak strudzona klęczała nad moją kołyską
Tyś mnie karmiła sił dodawała Tyś do snu mnie kołysała.
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Kłobuck, 26.05.2010 r.
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Kręć się kręć dziś karuzelo
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słowa: Eugeniusz Orłow
muzyka: Andrzej Jelonek

1. Co niedziela karuzela kręci światek cały
Już za Andzią, babcia, stryjek i stuletni dziadek
Każdy chce się dziś przejechać i być bliżej nieba
Lecz do niego jak dojechać jak dojechać trzeba.
Ref : Kręć się kręć dziś karuzelo nieś nasze wspomnienia
Kto raz jazdy nie spróbował ten niech nie ocenia
Świat jest morzem wyobraźni a my zaś nielotem
Życie bywa czasem baśnią a myśl samolotem.
2. Już się pcha cała wycieczka chce się cała zmieścić
Ten co będzie ma dziś szczęście ten co nie nie będzie
Wszyscy cieszą się z przygody a przygoda będzie
Z góry widać czasem więcej ale czy i wszędzie.
Ref : Kręć się kręć dziś karuzelo nieś nasze wspomnienia
Kto raz jazdy nie spróbował ten niech nie ocenia
Świat jest morzem wyobraźni a my zaś nielotem
Życie bywa czasem baśnią a myśl samolotem.
3. Kręci się wciąż karuzela kręci niczym ziemia
Jeśli kręci ci się w głowie jazdy nie oceniaj
Ale nie broń jazdy innym niech jadą do nieba
Czasem trzeba trochę wiary wiary czasem trzeba.
Ref : Kręć się kręć dziś karuzelo nieś nasze wspomnienia
Kto raz jazdy nie spróbował ten niech nie ocenia
Świat jest morzem wyobraźni a my zaś nielotem
Życie bywa czasem baśnią a myśl samolotem.
Kłobuck, 15 lipca 2010 r.
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Kłobucka
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Kapela Pod
wórkowa
„U Andrz
eja”

Utworzona została jesienią
1998 roku, pod patronatem
Miejskiego Ośrodka Kultury
w
Kłobucku.
Inicjatorem
i założycielem
grupy jest
absolwent instytutu muzyki
MOK 28.01.2011
wydziału
wychowania
artystycznego Akademii im. Jana
fot: Błażej Kotowicz
Długosza w Częstochowie - Andrzej Jelonek. W skład kapeli wchodzą:
- Henryk Bigielmajer – bęben,
- Mirosław Dróżdż – akordeon,
- Andrzej Jelonek – gitara, banjo, śpiew, lider
- Maciej Klaklik – skrzypce,
- Stanisław Ochmański – kontrabas,
- Franciszek Ochmański – akordeon.
Kapela w swym repertuarze posiada zróżnicowane utwory pod względem
charakteru i tematyki. Są to szlagiery starej Warszawy, utwory
fot: Dariusz Kotasiński
Stanisława Grzesiuka, przez wiele lat skazane na zapomnienie
piosenki lwowskie, utwory biesiadne, popularne, ballady miłosne,
reﬂeksyjne, okolicznościowe oraz własne, które opowiadają
o Kłobucku. Ta grupa utworów, jest wynikiem twórczości lokalnej.
Dokumentują one uroki i codzienne życie miasta, w autentyczny
sposób oddając klimat oraz najbardziej charakterystyczne jego
cechy. Kapela często sięga również po zapomniane, ale wciąż pełne
uroku, dawne piosenki czy melodie, aby ich wesołym, acz nieco
melancholijnym czarem urzekać grono swoich słuchaczy.
Z premierowym koncertem Kapela „U Andrzeja”
wystąpiła w Częstochowie 23.05.1999 r. Do dziś uświetnia swoim
udziałem lokalne imprezy okolicznościowe i kulturalne miasta.
Na tle krajobrazów i urokliwych zakątków Kłobucka Kapela
„U Andrzeja” pojawiała się w programach telewizyjnych
3.06.2003
„Z krukiem w herbie” w katowickich aktualnościach, w TVP1
w programie Redakcji Rolnej „Wstań prawą nogą”, swój dorobek artystyczny prezentowała
na antenie telewizji ,,TRWAM” w programie „Muzyka z naszego podwórka”. Kapela
uświetniała swoimi występami Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie, brała
udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Sturovie na Słowacji. Do
najbardziej znaczących koncertów kapeli należą:
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„Karczma Piwna”
Rest. Wenecka 7.12.2008

28.05.2000
6-18.11.2005
4.02.2001
7-8.09.2001
28.08.2001
8.09.2001
31.08.2002
1.09.2002
8.09.2002
15.08.2003
17.08.2003
7.09.2003
29.09.2004
29.05.2005
28.052006
23.08.2006
20.05.2007
11.08.2007
22.05.2011

- udział w Dymarkach Dolnośląskich w Wołowie,
- I miejsce na Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie,
- reprezentowanie regionu śląskiego na Międzynarodowych Targach
Turystycznych w Berlinie,
- wyróżnienie na IX Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych
w Skoczowie,
- I miejsce na Festiwalu Kapel Podwórkowych w Myszkowie,
- wyróżnienie na Ogólnopolskim FKP w Skoczowie,
- II miejsce na Festiwalu Kapel Podwórkowych w Myszkowie,
- udział w „Klubie Globtrotera” w TVP Katowice,
- udział w X Ogólnopolski Festiwalu Kapel Podwórkowych
w Skoczowie,
- koncert dla Ligi Obrony Kraju w Kłobucku,
- udział w III Festiwalu Kapel Podwórkowych w Myszkowie,
- udział w Międzynarodowym Festiwalu Kapel Podwórkowych
w Skoczowie,
- udział w IV Festiwalu Kapel Podwórkowych w Myszkowie,
- II miejsce i Brązowe Łaziskie Liście w IX Krajowym Jarmarku
Kapel Podwórkowych w Łaziskach Górnych,
- udział w XX Jubileuszowym Krajowym Jarmarku Kapel
Podwórkowych w Łaziskach Górnych,
- udział w V Międzynarodowym Poddunajskim Festiwalu
Folklorystyczny w Sturowie na Słowacji,
- udział w I Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych
„Jadą wozy kolorowe” w Poczesnej,
- udział w XI Muzycznych Spotkaniach Kapel Podwórkowych
w Warcie.
- udział w VII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych
w Piotrkowie Trybunalskim.

Kłobucka Kapela Podwórkowa „U Andrzeja” do chwili obecnej nagrała cztery płyty CD
zatytułowane:
1) Kapela Podwórkowa „U Andrzeja” (2000),
2) Co godzinę zegar bije (2009),
3) Biesiada z Kapelą „U Andrzeja” (2009),
4) Wokół Kłobucka (2009).
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Andrzej Jelonek

Franciszek Ochmański

Henryk Bigielmajer

Stanisław Ochmański

To moje miasto
PDF Compressor Free Version

sł. i muz. Andrzej Jelonek

1. Jeśli zakochać się naprawdę to najnamiętniej, to najnamiętniej
To tylko Kłobuck żadne miasto więcej, miasto więcej
Tu moje szczęście tu serce moje bije, serce bije
Tu przyjaciel stary tu życie blaskiem płynie, blaskiem płynie
Ref.

To moje miasto ma ulica rodzinny dom, rodzinny dom
Tu moje życie ma rodzina i wspólny kąt, i wspólny kąt
Chociaż podobne jest do innych ale jakże inne, jakże inne
Najcieplejsze miejsce na świecie to Kłobuck mój, to Kłobuck mój.

2. Dziś wyglądam jak ze snu przez okno, przez okno
Moje miasto Kłobuck piękne jest, piękne jest
Widzę jak rośnie jak powstają domy i kamienice, i kamienice
Jak nie zakochać się w tym mieście no jak, no jak
Ref.

To moje miasto ma ulica rodzinny dom, rodzinny dom
Tu moje życie ma rodzina i wspólny kąt, i wspólny kąt
Chociaż podobne jest do innych ale jakże inne, jakże inne
Najcieplejsze miejsce na świecie to Kłobuck mój, to Kłobuck mój.
Kłobuck, 26 sierpnia 2010 r.

fot: Anna Podlejska
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Zdjęcie z Kłobucka
PDF Compressor Free Version
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Kłobucka poleczka
i muz. Andrzej Jelonek
PDF Compressor Free sł.
Version

1. Dziś w Kłobucku miejsc ciekawych wiele
Chodź na spacer porzuć wszelkie ceregiele
W Rynku ławka szum fontanny kamienice
Jest estrada tam występy znakomite.
Rafał Zawada

Już od rana stroją się kapele
Konferansjer już mikrofon grzeje
Karuzele też się ustawiają
By Mieszkańcom to się podobało.
Ref.

Barbara Gzik

Chodź na spacer chodź na spacer moja pani
Tam przy Łaźni się będziemy spotykali
Ja wyrzeknę Tobie wszystkie czułe słowa
Dzisiaj w kinie jutro w barze bądź gotowa.
I w przytulnej kawiarence się spotkamy
W ,,Aleksandra Café” będziemy razem
Poczta kwiatowa Ci piękny bukiet splecie
Kwiaciarnia ,,Danusia” u Piotrusia.

2. W swych kronikach Długosz pisał wieści wiele
A Piotr Doła bawił tu Napoleona
Za murami tam w pałacu na Zagórzu
Ważne sprawy Haugwitz czynił na podwórzu.
Hej droga ty ma żoneczko moja
Ech ten Francuz do mnie rzekł pierdoła
Bale kwiaty ananasy i amory
Daj te ,,Szpilki” poczytam humory.
Ref.

Chodź na spacer chodź na spacer moja pani
Tam przy Łaźni się będziemy spotykali
Ja wyrzeknę Tobie wszystkie czułe słowa
Dzisiaj w kinie jutro w barze bądź gotowa.

Piotr Szymczyński

I w przytulnej kawiarwnce się spotkamy
W ,,Aleksandra Café” będziemy razem
Poczta kwiatowa Ci piękny bukiet splecie
Kwiaciarnia ,,Danusia” u Piotrusia.

Kłobuck, 14 lipca 1999 r.
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fot: Andrzej Jelonek

Iwona Kowalska
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Łowy u myśliwych
Andrzej Jelonek
PDF Compressor Free sł.
Version
włoska mel.lud.

1. Dzisiaj od rana wielki gwar
Myśliwi bawią się aż do dnia
Bo to na łowy już nadszedł czas
Śpiewajmy wszyscy wraz
Ref.

Kej sera sera
W Hubertówce już spotkać się czas
Kapela Andrzeja tam gra
Kej sera sera, kej sera sera

2. Pod lasem w czwartek wielki szum
Zjechał się tutaj myśliwych tłum
Każdy wziął strzelbę do ręki swej
Dzika ustrzelić chce
Ref.

Kej sera sera
W Hubertówce już spotkać się czas
Kapela Andrzeja tam gra
Kej sera sera, kej sera sera

3. Koło łowieckie Rogacz się zwie
Kto jest z Kłobucka dobrze to wie
Korzekwa wróży a Sobczak gra
Zabawa na sto dwa
Ref.

Kej sera sera
W Hubertówce już spotkać się czas
Kapela Andrzeja tam gra
Kej sera sera, kej sera sera

4. I tak od lat już dzieje się
Jeleń na ogniu tam piecze się
Każdy ma śpiewnik w ręce swej
I woła piwo lej
Ref.

Kej sera sera
W Hubertówce już spotkać się czas
Kapela Andrzeja tam gra
Kej sera sera, kej sera sera
Kłobuck, 5 kwietnia 2009 r.
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Tomasz Sobczak & Zdzisław Korzekwa
Wystawa Łowiecka - Spała 2008
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Gospodarzu miły nasz
i muz. Andrzej Jelonek
PDF Compressor Freesł.Version

1. Słonko rankiem jasno wschodzi
I nowy dzień jak cud nadchodzi
Leć piosneczko już o świcie
O Kłobucku powiedz w świecie
Tu pachną kwiaty szumią zboża
Tu w każdym sercu szczerość zgoda
Miasto nasze dziś rozkwita
A u progu gości wita
Ref.

fot: Ingvar Berg

Gospodarzu miły nasz
Zostań z nami w każdy czas
Szczerze dziś nam służyć chciej
Zawsze dobre serce miej
Bo nasz dom jest z polskiej strzechy
Ma tradycje własne cechy
W zimie niech go zdobią sople
W lecie kwiatem niech zakwita

2. Bo gdy miasto już uśpione
I wy dziatki smacznie śpicie
Wasz gospodarz z kluczem w ręku
Dom swój sprawdza należycie
W ciemną nockę oczy wznosi
Same troski w sercu swym nosi
Jest strudzony głowę chyli
Trzyma wartę w każdej chwili
Ref.

Gospodarzu miły nasz
Zostań z nami w każdy czas
Szczerze dziś nam służyć chciej
Zawsze dobre serce miej
Bo nasz dom jest z polskiej strzechy
Ma tradycje własne cechy
W zimie niech go zdobią sople
W lecie kwiatem niech zakwita
Kłobuck, 12. 01. 2011 r.
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Zespół Śpiewaczy Kłobuczanie
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Zabawa u Mariana
PDF Compressor Free Versionsł. i muz. Andrzej Jelonek
1. Na podwórku dziś od rana, co się dzieje proszę pana
Będzie gwarno i wesoło, towarzysko i morowo
Buty lakier, fason w kraty, garniturek piękne kwiaty
Porwij Hanie i do tańca ruszaj w tan.
2. Dziś melodia ta od rana, płynie w dal i aż do rana
Bo w Kłobucku gra kapela podwórkowa „u Andrzeja”
Dzisiaj każdy tańczyć chce, tango, fokstrot - to się wie
Jak się bawić to morowo w rytmie tym.

Marian Gładysz

ej Jelonek
fot: Andrz

Ref.

Gra kapela „u Andrzeja” klawo
Każdy śpiewa, każdy tańczy żwawo
Wszystko bawi się wokoło
Bo w Kłobucku jest wesoło
Gdy kapela „u Andrzeja” w dechę gra.

3. (pierwsza część zwrotki – instrumentalnie)
4. Ruszaj Stasiek, roztańcz Basię, w pasie mocno trzymaj ją
Dziś u Maksa jest zabawa, tam przyjaciół bawi ful
Humor niech nam dopisuje, uśmiech smutek pokonuje
Jędrek śpiewa a kapela ostro gra.

fot: Dariusz Kotasiński

Ref.

Gra kapela „u Andrzeja” klawo
Każdy śpiewa, każdy tańczy żwawo
Wszystko bawi się wokoło
Bo w Kłobucku jest wesoło
Gdy kapela „u Andrzeja” w dechę gra.

30
Kapela Podwórkowa „U Andrzeja” 3.06.2003

Kłobuck, 10 grudnia 2000 r.

PDF Compressor Free Version

31

Wielkie pranie
PDF Compressor Free Version

sł. i muz.Andrzej Jelonek

1. W sobotę pranie robimy pranie
Bo to rzecz wielka w domu sprzątanie
Dostała Hania w posagu ,,Franie”
Najnowszy to sprzęt na niezłe dorabianie.
Ref.

Pranie dziś wielkie pranie
Wre robota jak weselne gotowanie
Praleczka chodzi wszyscy śpiewamy
Do Hani ,,Frani” żytko wrzucamy.
Pranie dziś panie Janie
Gdy coś cię boli to zrób sobie smarowanie
Panie! Spod pralki kapie!
Na zdrowie Panie! Niech kapie nam sto lat.

2. Lecz ja niestety mnie bolą plecy
Drewniana pralka w kieszeni miarka
Franuś traluje Jędruś próbuje
Heniu do miarki bimberek już dozuje.
Ref.

Pranie dziś wielkie pranie
Wre robota jak weselne gotowanie
Praleczka chodzi wszyscy śpiewamy
Do Hani ,,Frani” żytko wrzucamy.
Pranie dziś panie Janie
Gdy coś cię boli to zrób sobie smarowanie
Panie! Spod pralki kapie!
Na zdrowie Panie! Niech kapie nam sto lat.

3. Ptaszki śpiewają woda się kręci
Bo interesik musi się kręcić
Co z tego będzie morałów wiele
Za zdrowie Hani! Się kręci ,,Frania” sto lat!
Ref.

Pranie dziś wielkie pranie
Wre robota jak weselne gotowanie
Praleczka chodzi wszyscy śpiewamy
Do Hani ,,Frani” żytko wrzucamy.
Pranie dziś panie Janie
Gdy coś cię boli to zrób sobie smarowanie
Panie! Spod pralki kapie!
Na zdrowie Panie! Niech kapie nam sto lat.
Kłobuck, 11 sierpnia 2010 r.
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Pralnia Miejska
pl

flog.
fot: www.drizga.
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Starosta Kłobucki
Roman Minkina
Maciej Biernacki
Członek Zarządu Powiatu
Kłobuckiego

Koło Łowieckie
,,Rogacz” w Kleśniskach
Popieram kulturę
Tomasz Wałęga

Radny Rady Miejskiej
w Kłobucku

P.P.H.U „TIMA”
Hurtownia Jeansu
Iwona & Tomasz Sobczakowie
tel. 502 374 734
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Edward Hamala
Stanisław Pituła

ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK
W
PDF Compressor
FreeSPÓŁDZIELCZY
Version
Andrzej Mięsowski i Wspólnicy

KŁOBUCKU

Sławomir & Dariusz Misiak

HYDROMET

EKOBUD S.C.

Kłobuck T.Kościuszki 24

Agencja Ubezpieczeniowa
Małgorzata & Dariusz Pośpiech
Biuro: 42-100 Kłobuck
(D.H.Merkury-wejście z tyłu budynku)
tel. 34 317-29-60

NAPRAWA I MONTAŻ KUCHNI
GAZOWYCH
STARYCH I NOWYCH

PPHU ”POWER - GAZ”
Zbigniew Baran
42-100 Kłobuck, ul Korczaka 23
tel. 609 465 381 i 602 119 086

Teresa Grzyb Sikora
11 Listopada 44
42-100 Kłobuck

PPHU „RUT – GAZ”
Krzysztof Rutko
ul. Długosza 122
42 - 100 Kłobuck

P.P.H.U. Świat Drewna
ul. Zakrzewska 5,
42-100 Kłobuck
tel./fax: 34-317-22-23
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Kłobuck

Skład i druk: „Druk Allegro” tel. 34 318 36 89

