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A nie było tak zawsze. Robert
Merta z Wojnowic tylko w podsta-
wówce przez rok chodził na naukę
gry do Osiecznej. Jego brat Jerzy i
siostra Ania nigdy nie sięgali po in-
strumenty. Podobnie jak koledzy
Patryk i Rafał Lis ze Świerczyny. A
mimo to jakoś się skrzyknęli. Ktoś
miał akordeon, ktoś gitarę, inny za-
proponował, że kupi organy. Jerzy
wspomina, że swoją pierwszą gi-
tarę kupił za 100 złotych i że struny
do niej były droższe. A talerze do
perkusji sami szlifowali, żeby uzys-
kać lepszy ton.

Nie mieli pieniędzy, nie mieli za-
plecza technicznego, nie znali się
na nutach, nawet miejscem do
prób nie dysponowali. Ale chcieli
grać. No więc zaczynali od przy-
słowiowego zera. Ćwiczyli w domu
u Patryka, a maluchem przewozili
sprzęt. Stojaki spawali ze starych
prętów, kable przynosili z domu.
Każdy przesłuchiwał znane pio-
senki, spisywał słowa i przekazy-
wał pomysły Patrykowi. On
aranżował utwory, rozpisywał je na
akordy i przygotowywał materiał
do prób... Dziś trudno uwierzyć, że
w takich warunkach powstał mu-
zyczny zespół.

Od tamtego czasu minęło 10
lat. Każdy z nich pamięta pierwszy
publiczny występ na zabawie w
Świerczynie. Nie umieli wtedy jesz-
cze zbyt wiele, ale ludzie ich zaak-
ceptowali, tańczyli przy ich
muzyce. A oni uwierzyli , że można
zrobić więcej.

- Przede wszystkim postanowi-
liśmy bardzo dużo ćwiczyć -wspo-
mina Robert. - Próby
organizowaliśmy nawet trzy razy w
tygodniu. A przecież mieliśmy ro-
dziny. Żony musiały zaakceptować
tę naszą pasję. Do dziś jesteśmy
im za to wdzięczni.

- No i trzeba było postawić na
wyposażenie - dodaje Jerzy. - Ku-
powaliśmy instrumenty na raty, a
każdą zarobioną złotówkę prze-
znaczaliśmy na potrzebne mate-
riały i sprzęty. Przez pierwsze pięć
lat właściwie dokładaliśmy do
utrzymania zespołu.

Ale jest to teraz naprawdę ich
kapela. Nazwali ją Harley, dlatego,
że takimi motorami interesuje się
Robert. I podkreślają, że są z Woj-
nowic, choć teraz mieszkają w
Ziemnicach, Świerczynie i w Lesz-
nie. Ale tutaj, w wojnowickiej świet-
licy ćwiczą, za co są wdzięczni

Cała piątka z przekonaniem mówi, że bez muzyki nie mogliby żyć. Zdarza się, że przez ty-
dzień, czy dwa nie mają prób ani grań, ale wtedy "coś ich nosi". Dzwonią do siebie, ustalają
spotkanie i chociaż przesłuchują wcześniejsze nagrania. Robert dodaje, że nawet wtedy, gdy
będzie miał 90 lat, nie zrezygnuje z muzykowania. Choćby dla siebie i bliskich. Bo muzyka jest
już częścią ich życia i to wcale nie najmniejszą.

Harleye z Wojnowic

Hieronimowi Wilczkowiakowi i tu
prowadzą rozmowy w sprawie
swoich występów. Dla mieszkań-
ców Wojnowic raz w roku grają za
darmo.

Przez 10 lat do swojego reper-
tuaru włączyli prawie 200 utworów.
Grają na gitarach, organach, akor-
deonie, saksofonie, perkusji.
Wszystkie melodie i piosenki wy-
konują na żywo, bez taśm, czy
playbacków. Zawsze z muzykami
śpiewa Ania.

- Miałam 16 lat, gdy pierwszy
raz wystąpiłam z braćmi i z ich ko-
legami ze Świerczyny - wspomina.
- Uczyłam się wszystkiego, podob-
nie jak oni. Pamiętam rozmowy i
spotkania ze starszymi osobami,
od których dowiadywałam się jak
przed laty organizowano wesela.
Uczyłam się przyśpiewek i obrzę-
dów. Teraz gra na weselu nie jest
dla nas żadnym problemem. W
ciągu nocy wykonujemy ponad
100 utworów, a gramy i śpiewamy
tak, by dobrze bawili się i młodzi i
starsi goście.

Wojnowicki zespół Harley wy-
stępuje na imprezach plenero-
wych, na dożynkach, na zabawach
sylwestrowych, obsługuje imprezy
zakładowe, wesela. W ciągu 10 lat
zagrał kilkaset razy. Dwukrotnie
zdobył nagrody na przeglądach
zespołów w gminie Osieczna i
Krzemieniewo. Ze swoimi wystę-
pami pokazuje się na terenie całej
Wielkopolski.

- Lubimy wyjazdy, bo pozna-
jemy wówczas mnóstwo nowych
ludzi - dodaje Ania. - Z niektórymi
do dziś się przyjaźnimy i wymie-

niamy doświadczeniami.
Ania na jednej z imprez poz-

nała swojego przyszłego męża.
Wkrótce będzie mamą. Od tygodni
cały zespół oszczędza ją, by

szczęśliwie urodziła, a potem
oczywiście wróciła do śpiewania.
Obie babcie obiecują, że na czas
występów zaopiekują się maleń-
stwem.

Wszyscy członkowie zespołu
Harley pracują zawodowo. Gra-
niem zajmują się popołudniami
oraz w soboty i niedziele. Na inne
hobby nie mają już wiele czasu,
choć Robert dla Harleya na pewno
wykroiłby kilka godzin. Chętnie
uczyłby też grania swoich synów,
podobnie jak Jerzy. Ale żaden z
nich póki co nie garnie się do mu-
zycznych sprzętów. Chociaż, kto
wie, może za parę lat podzielą
pasję ojców. W końcu oni sami na
pomysł grania wpadli dopiero po
dwudziestce.

Już teraz członkowie kapeli
Harley myślą o imprezie z okazji
40-lecia pożycia małżeńskiego ro-
dziców Roberta, Jerzego i Ani.
Państwo Merta obchodzić ją będą
za trzy lata. Do tego czasu muzycy
na pewno dopiszą do repertuaru
kilka nowych utworów. Być może
nawet te specjalne, jubileuszowe.
Bo kto, jak kto, ale rodzice cały
czas kibicowali kapeli i wierzyli, że
się uda. A skoro Robert zapewnia,
że będzie grał 90 lat, nie może
przecież być inaczej.
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