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Pracę w domu kultury rozpocząłem w 1953 roku. Wtedy też zamieszkałem w domu 
Pani Młyńskiej, po sąsiedzku domu kultury. W 1957 roku ożeniłem się i do 1960 roku miesz-
kaliśmy tam razem z żoną. Pani Młyńska była żoną geodety, inżyniera, wykształconego 
i dość dużo od niej starszego mężczyzny. Mieli dwoje dzieci – Grażynę i Jeżyka. Pan Młyński 
zmarł kiedy dzieci były jeszcze małe. Jeżyk skończył później politechnikę w Krakowie i poszedł 
w ślady ojca, był geodetą w Tarnowie. Zmarł, zostawiając po sobie syna, jeszcze małego. Gra-
żyna wyszła za mąż za właściciela dużego majątku ziemskiego i wielkiego sadu śliwkowego 
na Zachodzie, wykształconego chłopaka, chyba w 1958 roku i zamieszkała z mężem. Ich syn 
ożenił się później z Francuzką.  

Pani Młyńska żyła długo, chyba 94 lata. Na jej pogrzebie było tylko 13 osób, my, państwo 
Haptasiowie, państwo Stępniowie i rodzina pani Młyńskiej. Córka i synowa miały pozwolenie 
matki żeby po jej śmierci kolbuszowski dom rodzinny sprzedać i podzielić się pieniędzmi. Kupił 
go ktoś z Mielca i wyremontował.

U państwa Młyńskich mieszkaliśmy na parterze, ściana w ścianę z panią Marią Siedmio-
grajową.  Jej mąż był wykładowcą na Politechnice Krakowskiej, ale w wieku, chyba 62 lat, 
po operacji na dwunastnicę zmarł. Pani Siedmiograjowa przez krótki czas była pracownikiem 
domu kultury, później dyrektorem teatru lalek w Rzeszowie. To była kobieta wykształcona, mą-
dra, bardzo kulturalna. Była nauczycielem, uczyła języka polskiego w liceum dla dorosłych  
w Kolbuszowej, chyba przez pięć lat. Prowadziła też zespół teatralny. Miała dużo inicjatywy, 
dużo wiadomości, wykształcenie oparte na literaturze klasycznej.

Pani Siedmiograjowa w latach 50. była młodą kobietą. Dzieci nie miała, tak się jakoś 
ułożyło, że nie mogła. Z mężem była zdaje się w jednym wieku. Była kobietą bardzo życio-

 „Panie Józku, a kiedy będą bajki?”
- rodzinne wspomnienia dyrektora Józefa Niezgody i jego 
Małżonki

Józef Niezgoda

Józef Niezgoda z synem. Ze zbiorów 
J. Niezgody
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wą. Kiedy nam zachorowało dziecko, pamiętam jak mówiła do mojej żony: „Julciu wiesz co, 
ja to nieraz tak sobie myślę, że nie wiem kto jest szczęśliwszy, czy ten co ma dzieci, czy ten co 
nie ma dzieci. Bo popatrz, ja nie mam dzieci, to mam przespane noce, nie mam żadnego stresu 
bo dziecko choruje, a ty masz dziecko, którym można by się cieszyć to znowu masz nieprze-
spane noce, płacze dziecka, choroby dziecka. I widzisz jak to jest w życiu, nie wiadomo kto jest 
szczęśliwszy.” A przecież wiem, że nieraz żal jej było. Ale ona tak wszystko w życiu starała 
się przyjmować dobrze.

Po odejściu do pracy do Rzeszowa pani Siedmiograjowa już nie interesowała się domem 
kultury w Kolbuszowej. Choć jeszcze przez lata mieszkała w tym mieście i stąd jeździła do pra-
cy. Nawet na spektakle teatralne w domu kultury już raczej nie chodziła.

Pan Siedmiograj mieszkał w Krakowie, przyjeżdżał bardzo rzadko, ale jak już przyjeżdżał 
dojeżdżał do Sędziszowa i przez las przychodził na piechotę. To była kultura chodząca. Kiedy 
przyjechał na wakacjach do Kolbuszowej robił porządki. Kopał pniaki, a taki był w tej pracy 
dokładny, że jakby mógł to chyba łyżeczką wyciągałby każdego korzenia. 

Dobrze się nam mieszkało u Pani Młyńskiej, jak w domu, jakbyśmy wszyscy (Czartoryski, 
Siedmiograjowie, Młyńska) tworzyli jedną rodzinę.

W tym samym domu mieszkał też przez jakiś czas profesor Michał Czartoryski. To on 
mnie ściągnął do domu kultury. Pracował tutaj jako instruktor i dopytywał mnie: „Józek, idziesz 
czy nie idziesz?”. Przyszedłem. Zostałem instruktorem. To było w 1953 roku.

Profesor Czartoryski był nauczycielem w liceum, nie miał całego etatu na „dopołudniów-
ce”, więc dorabiał sobie w liceum popołudniowym dla pracujących. Uczył języka polskiego, ro-
syjskiego. Jako nauczyciel był super, bardzo mile go wspominam. Prawdziwy patriota. Profesor 
Czartoryski, profesor Burkiewicz to były dla nas wzory. Później miałam okazję go poznać bliżej. 
Przez pewien czas nie mógł dostać pracy, nie znalazł się dla niego etat w liceum, wiadomo dla-
czego- ze względu na jego przeszłość. Prowadził  wtedy w „dwójce” i w „jedynce” język polski. 
Przez ile lat nie wiem, na pewno dwa. Był sobą, to co myślał, to powiedział. I na dom kultury 
też czasami narzekał: „cholera mnie bierze, bo dom jest, tylko kultury nie ma!”.

Czartoryski prowadził, najpierw w liceum,  później w domu kultury zespół teatralny. 
On robił sztuki, my dekorację, stolarkę. Od czasu do czasu i ja coś w tym zespole zagrałem. 
Stroje czasami wypożyczaliśmy w Rzeszowie, ale częściej zbieraliśmy na zasadzie, że u mamy 
jest fartuch, a u cioci bluzka. A jak nie to jakieś materiały można było dostać, albo, jak to się wte-
dy nazywało „załatwić”, bo kupić się wtedy nie kupowało. Po profesorze Czartoryskim zespół 
teatralny prowadził instruktor, który przyjeżdżał z Rzeszowa, ale to nie wychodziło. Rozlazło 
się to wszystko.

Pamiętam jeszcze z czasów swojego liceum: Czartoryski ma z nami ostatnią lekcję, 
do dziewiątej były lekcje. Puka ktoś. „Pan Niezgoda jest proszony”. - Józiu idź – mówi pro-
fesor. Wychodzę, stoi pan Burkiewicz. Zaczął mi opowiadać (ze złożonymi rękami, w takiej 
charakterystycznej postawie, bo to był człowiek dobry, mądry) – „nie śmiem panu powiedzieć 
co mi potrzeba, ale już na prawdę nie mam możliwość...” - długo zeszło zanim się dowiedziałem 
o co chodziło – „urodziło się nam dziecko i nie mamy cukru. Kupujemy cukierki i cukierkami 
słodzimy herbatę, ale dziecko nie chce pić. Jakby pan mógł...”. Wszedłem do klasy i mówię - 
panie profesorze muszę iść. Poszedłem na obchód, akurat wieczorem sklepowe ważyły cukier. 
Wszystkie sklepowe znałem, Hania chyba była w sklepie. Zapukałem, otworzyła, pyta co chcia-
łem. Ja mówię, że cukru chciałem i mówię dla kogo i na co. Nie miała w co usypać, torby miała 
wyliczone, wsypaliśmy w coś tego cukru dwa kilogramy i prosto do Burkiewicza, na Górną 
zaniosłem. Ile było uciechy! To było w sobotę, soboty były wtedy pracujące. W poniedziałek 
cukier zdrożał.
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W w domu kultury w Kolbuszowej dość długo działał chór, który prowadził Julian Jabłoński- 
profesor matematyki i języka niemieckiego w liceum. Prowadził też chór szkolny, czterogłosowy, 
w którym śpiewali chłopcy i dziewczęta z popołudniówki. Pan Jabłoński, tak jak każdy nauczyciel 
w tym czasie, miał wykształcenie muzyczne (każdy nauczyciel musiał mieć wtedy słuch, wykształ-
cenie muzyczne). Żona pana Jabłońskiego była nauczycielką. Mieli syna, który był chirurgiem, 
zmarł w wieku 52 lat, zostały tylko dwie wnuczki. Pan Jabłoński był pierwszym naszym gościem 
weselnym, który zmarł. To było na pewno w styczniu 1958 roku. Prowadzenie chóru przy domu 
kultury przejął po nim pan Sarapuk, a później ktoś z Rzeszowa, ale to już nie było to samo. Z odej-
ściem profesora Jabłońskiego pewna epoka jeśli chodzi o chór, się skończyła. 

Przy domu kultury działała też orkiestra dęta. Od zawsze od kiedy pamiętam prowadził 
ją pan Walenty Kazior. To były dyrygent z prawdziwego zdarzenia, bardzo oddany swojej pra-
cy. Pracował w leśnictwie, był zdaje się skarbowym. Miał dwie córki, obie pokończyły studia 
wyższe.

W latach 60. Kolbuszowa przeżywała boom budowlany. Przez 10 lat miasto bardzo 
się rozbudowało. W tym czasie i my wyprowadziliśmy się od państwa Młyńskich i wybudowa-
liśmy swój dom. Wszystkie pola w okolicy, w której mieszkamy były księże. Szybka zabudowa 
zaczęła się kiedy ksiądz Fryc rozpoczął sprzedaż tych gruntów, tak szybka, że to co wydawało 
się niemożliwe do zabudowania i za sto lat, zabudowano w mniej niż dwadzieścia. Do Kolbuszo-
wej przenosił się wtedy Dzikowiec, Lipnica, Kopcie. Mieszkańcy najpierw wyjeżdżali do Ameryki 
i kiedy tam przepracowali pół roku czy rok to już mieli z czym wracać, bo dolar nie był po dwa 
złote tylko po 180. Za te dolary można się było budować. No i trzeba przyznać, że w Kolbuszo-
wej były też miejsca pracy, które mogły zatrudnić tych którzy się przenosili do miasta.

W tym czasie w domu kultury pojawił się telewizor i odtąd zdarzało się, że instruktorzy wra-
cali do domu dopiero po dwunastej w nocy. Trzeba było zostać dopóki nie wygasili telewizora, 
a ten chodził do dwunastej. Dom kultury w tym czasie faktycznie był siewcą kultury w mieście. 
Nie było miesiąca żeby nie było teatru, nie było miesiąca żeby nie było imprezy rozrywkowej. Były 
wieczorki, był zespół teatralny... Weźmy takich jak Krawczyk na przykład – często tu byli gośćmi 
i występowali. Co grano w tym czasie w Rzeszowie grano i w Kolbuszowej. Przychodziło mnó-
stwo młodzieży, pchali się drzwiami i oknami. Dom kultury był na prawdę wykorzystany.

W domu kultury odbywały się też akademie, uroczystości, imprezy szkolne, jak choinka, 
zakończenie roku szkolnego, do tego wieczorki, dzień nauczyciela, Sylwestry, początkowo or-

Legitymacja Józefa Niezgody 
wydana w roku odejścia z PDK. 
Zbiory J. Niezgody
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ganizowane w małym gronie, później już masowe. Szkoły nigdy nie płaciły za wynajęcie sali. 
Nigdy nie słyszałam żeby ktokolwiek brał pieniądze za salę. Wręcz przeciwnie – zawsze było 
napalone, instruktor domu kultury pomagał uczniom zrobić dekoracje. 

Mój małżonek najbardziej był lubiany przez starsze babcie i małe dzieci. Do nich się 
nadawał najbardziej! Jak się pojawił na rynku dzieci dopytywały: „panie Józku, panie Józku, 
a kiedy będą bajki?”. Dwa, trzy razy w tygodniu urządzał im bajki jak się ciemno robiło  
(w grudniu, styczniu już po czwartej było ciemno). Mąż szedł na popołudnie to dzieci już czeka-
ły pod sceną żeby obejrzeć bajkę. 

Miałem 9 takich przeźroczy z bajkami to im wyświetlałem i opowiadałem, a resztę dopo-
wiadałem z głowy. Robiłem specjalnie oświetlenie, które rzucało światło w różnych kolorach. 
Wszystko robiłem sam, bawiło mnie to i lubiłem to robić.

Odbywało się też dużo odczytów dla chcących się dokształcać. Takie odczyty były 
i w szkole i w domu kultury. Nazywało się to „Wiedza Powszechna”. Były na to przeznaczone 
specjalne pieniądze. Z występujących pamiętam pana Wiącka, zastępcę inspektora, z lekarzy 
młodego doktora Miazgę, który zresztą bardzo dobrze je prowadził i zawsze miał dużo słuchaczy, 
kilka razy z odczytem występował Janusz Hajnasiewicz, w związku z wyborem zawodu. Przy-
jeżdżali też ludzie z całej Polski, i z Warszawy, i z Krakowa. Pojawiały się tematy o zdrowym ży-
wieniu, a z początku były nawet takie „Jak obsłużyć pralkę?”, od takich rzeczy wychodziliśmy. 
I ludzie przychodzili, było zapotrzebowanie na takie rzeczy. Wojewódzki Dom Kultury też 
zresztą miał takie odczyty.

Lata 50., 60. i 70. to czasy kiedy w Kolbuszowej organizowano muzeum i skansen. W tych 
przygotowaniach dużą rolę odegrali pracownicy domu kultury. Zbieraliśmy eksponaty w róż-
nych miejscach w województwie: w Nisku, Wilczej Woli... Jeździliśmy naszą nysą. Dostaliśmy 
trochę pieniędzy na zakupy to się płaciło. Jeździliśmy z Maćkiem Skowrońskim, ówczesnym 
szefem wydziału kultury Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej. Kiedy przyjeżdżaliśmy 
do jakiegoś gospodarstwa Maciek mówił elegancko, poprawnie, tak jak należało powiedzieć, ale 
tak się na wsi z żadną kobietą nie rozmawia, to i żadna baba z nim nie chciała rozmawiać. Mówię 
mu „Maciek nie odzywaj się, ja będę mówił”. Przyjechaliśmy i mówię: „Babciu, potrzebujemy 
wypożyczyć, albo kupić. Pożyczyć, to damy wam pismo takie z pieczątką i wrócimy. Jak nie 
wrócimy to możecie nas zaskarżyć. Ale na pewno wrócimy!” I tak kobicina co miała to pokazy-
wała. Tak objeździliśmy różne wioski.

Przygotowywaliśmy otwarcie muzeum, ale ciągle brakowało eksponatów. Kaziu Skow-
roński martwił się „jakby tak tej materialnej kultury jeszcze trochę”. Ja mówię – „dyrektorze, 
napisać mi tu co potrzeba”. Napisał, siadamy w auto i jedziemy. Samochód mieliśmy pożyczony 
z weterynarii, tak starosta zarządził. A ja wiedziałem gdzie kto co ma naokoło. Zeszło chyba trzy 
godziny, jak zebraliśmy wszystko i wróciliśmy. Kaziu jak zobaczył zacierał ręce z zadowolenia, 
a jak Maciek zaczął mnie całować! „Skąd to wziąłeś?” - dopytywali z niedowierzaniem. Potem 
jeszcze jeździłem po innych wioskach i nie miałem problemu żeby dostać, wypożyczyć co było 
trzeba. Na potrzeby muzeum remontowałem całą synagogę, kładłem parkiet, wymieniałem okna. 
Po remoncie tam się wprowadziło muzeum. 

Przez lata mojej pracy w domu kultury jedne pokolenia dorastały, wykruszały się, wy-
jeżdżały, zakładały rodziny, przybywało im obowiązków, a zastępowały je kolejne. Pokolenie, 
które tworzyło teatr amatorski odeszło. Zastąpiło je inne. Pojawiały się nowe rzeczy: muzyka, 
płyty, szafy grające, później gitary elektryczne.

Pamiętam jak młodzi przyszli raz ukraść radiolę z domu kultury. Radiola to było duże pudło, 
metr długie, dość szerokie, z radiem i magnetofonem. Było koło dziewiątej wieczorem, siedziałem 
w domu kultury i uzupełniałem dziennik imprez. Byłem sam, na świetlicy nie było nikogo i nagle 
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jakiś szmer się zrobił. Wychodzę a radiolę już wynoszą. Jeden z tyłu, drugi z przodu. Ten z przo-
du był już na zewnątrz. Tego z tyłu złapałem i pytam „Gdzie to niesiecie?”. Mówię mu „słuchaj 
- ponieważ już wiedziałem kto to jest - nie pytam cię jak się nazywasz bo cię znam, ale idź po tego 
drugiego i przyjdźcie obydwaj”. Wstawiliśmy radiolę z powrotem, potem poszedł i przyprowa-
dził tego drugiego. „Co chcieliście zrobić?” - pytam się. „Chcieliśmy zrobić gitarę elektryczną,  
a w tej radioli jest wszystko co potrzebne”. A ja pytam „a wiesz ile ta radiola kosztuje? - a kosztowała 
pare złotych! Może nie tysięcy, ale setek to kilka kosztowała. - Nie mogliście przyjść i powiedzieć, 
że wam czegoś potrzeba? Czego wam potrzeba?” - No wzmacniaczy takich a takich, wszystko 
wiedzieli, to były zdolne chłopaki. „A wiecie kto by za to płacił jakby zginęło? - spuścili głowy, 
nie wiedzieli. - No ja. Nie mogliście przyjść i powiedzieć, że wam takich rzeczy potrzeba? Mógłbym 
wam dać”. Popatrzyli na mnie: „bardzo przepraszamy, my tak chcieliśmy sobie zrobić te gitary”. 
- „Dobra, idźcie, tylko żeby więcej nic nie zginęło z domu kultury bo przyjdę prosto po was. Za trzy 
dni przyjdźcie wieczorem.” Przyszli. Miałem stary sprzęt, który dostałem z WDK z Rzeszowa. Wy-
ciągnąłem to co im potrzeba i mówię „wybierajcie!”. I rzeczywiście zrobili sobie te gitary 
i później grali.

Na przeciwko domu kultury było kino. Ludzie chętnie chodzili wtedy do kina. Sala nie raz 
była pełna. Przyczyniały się do tego związki, które wykupywały bilety dla swoich pracowni-
ków. Zakłady pracy kupowały też bilety dla swoich pracowników na imprezy w domu kultury, 
na przykład na teatry. Trzeba przyznać, że teatrów w tym czasie było dużo. Młodzież w kinie 
miała swoje seanse, jak były obowiązkowe – na przykład z lektury – to szkoła płaciła. Przyznam, 
że trudno się było pogodzić z tym, że zamknięto kino w Kolbuszowej. Szkoda.

W roku 1972 mąż został dyrektorem domu kultury. Zastąpił Zenona Stępnia. To była od-
powiedzialna praca, przede wszystkim odpowiadało się materialnie. Pamiętam doskonale kiedyś  
w niedzielę telefon do domu, dzwonił nasz znajomy, że w domu kultury jest mnóstwo ludzi, każde 
drzwi otwarte, a nie ma żadnego pracownika, ani sprzątaczki, ani woźnego, ani instruktora. Mąż 
był wtedy w kościele. Więc ja obiecałam, że jak wróci do domu to mu przekażę i powiem żeby 
tam poszedł. Ale to nie było jeden raz. Następny i następny. Bałam się, że rozniosą dom kultury 
a on będzie płacił. Przeżywałam wszystko bardziej niż on. Bo tam było przecież sporo instru-
mentów, niemały majątek. Poza tym mąż coraz więcej czasu spędzał w domu kultury, tyle tylko, 
że jeszcze tam nie nocował.

W końcu pojawiła się okazja żeby poprosić o zmianę pracy. Przyszedł naczelnik powiatu 
żeby poprosić męża żeby zajął się pogrzebem pana Kuczyńskiego. To ja go proszę – owszem, 

on się zajmie, ale mnie proszę coś obie-
cać – a ponieważ to był też mój uczeń 
więc mówi „ja dla pani wszystko” - no 
to jak wszystko, to ja bym chciała żeby 
on przeszedł teraz do biblioteki. Mąż 
został wtedy dyrektorem biblioteki. Za-
czął urzędowanie od zrobienia remontu 
generalnego. W domu kultury dyrekto-
rem został Zbigniew Winiarski. To było 
w 1977 roku.

Nagrał i opracował Dawid Rosół, marzec 2014
Odznaczenie nadane Józefowi Niezgodzie w 2009 roku. Zbiory 
J. Niezgody
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Pierwsze wspomnienia
Bardzo popularną nazwą obiektu był „Sokół” (u starszych) lub „Pedek” (u młodszych). 

Najwcześniejszym wspomnieniem, pośrednio związanym z Domem Kultury w Kolbuszowej, 
był obraz kawalerii jadącej na jego tle. Mieszkałem wówczas z rodzicami vis a vis „Sokoła” 
i mój ojciec, trzymając mnie na rękach, pokazywał mi przez okno żołnierzy na koniach na tle 
charakterystycznego  budynku. Miała to być kawaleria radziecka, a więc jesień 1944 roku, lub 
wiosna 1945. Musiało to zrobić na mnie silne wrażenie, skoro utkwiło to tak mocno w pamięc. 

Kolejnym wspomnieniem była impreza mikołajowa. Chodziłem wówczas do „ochron-
ki” (przedszkola prowadzonego przez zakonnice) i tam przygotowaliśmy krakowiaka, taniec 
z parasolem i wstążkami. Tańczyłem w parze z Krysią Turkówną. Po występach, na koniec Mi-
kołaj i paczki. Wywołany przez Mikołaja, wchodziłem na scenę bardzo stremowany.

Będąc jeszcze w podstawówce często, podczas imprez rozrywkowych z grupą dzieci, pod-
glądaliśmy scenę przez szpary w zasłonach okiennych. Sala widowiskowa od zachodu, miała 
wysokie i dość szerokie okna przysłaniane kotarami, które nie były dość szczelne, szczególnie 
w porze letniej przy otwartych oknach.

Pierwszy kontakt ze sceną domu kultury miałem pod koniec szkoły podstawowej. Na szkol-
ną choinkę w salach DK, mój ojciec, Edward Winiarski, wyreżyserował jednoaktówkę „Sąd pio-
nierów” w której grałem jedną z głównych ról w otoczeniu koleżanek i kolegów z klasy.

Lubiłem też przychodzić na próby i spektakle zespołu teatralnego, który prowadził Michał 
Czartoryski. W podobnym czasie może trochę wcześniej, mój ojciec prowadził zespół teatralny 
przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Kolbuszowej. Przygotowywali „Odwety” 
Leona Kruczkowskiego. Część prób i przedstawienia były na scenie domu kultury (spektakl ten, 
na centralnym przeglądzie, zdobył II miejsce).

Chodząc jeszcze do podstawówki uczestniczyłem w zajęciach na kursie fotograficznym 
(1953-54), który prowadził Władysław Drewnicki. Poznałem tajniki kompozycji zdjęcia, ekspo-
zycji, obróbki. Akurat dostałem pierwszy aparat fotograficzny Zeiss Ikon formatu 6x9. Pozwoliło 
mi to złapać  bakcyla fotografowania.

Kontakty amatorskie
Po ukończeniu studiów w Krakowie (1965 rok) i powrocie do Kolbuszowej, byłem częstym 

gościem w obiekcie. W tym czasie instruktorem kulturalno–oświatowym była Teresa Rolińska. 
Z jej inspiracji zorganizowaliśmy początkowo zespół recytatorski, który rozwinął swoją działalność 
jako zespół estradowy. Szefem zespołu muzycznego był Wojtek Gorzkowicz, solistą Heniek Puk, 
ja przygotowywałem część estradową (montaże poetyckie, scenki, skecze, konferansjerka). 
Z pierwszym programem, dedykowanym kobietom, daliśmy kilkanaście koncertów na terenie 
powiatu a nawet poza. W programie mieliśmy piosenkę „Wrona”, związaną z Kolbuszową („je-
śli spotkasz gdzieś, kolbuszowską wieś…”), nie wiem, czyjego autorstwa.

 Sokół, Powiatowy Dom 
Kultury, Miejski Dom Kultury, 
Dom Kultury w Kolbuszowej. 
Wspomnienia i reminiscencje.

Zbigniew Winiarski
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Wykorzystując fakt, iż w czasie studiów, po ukończeniu niezbędnych kursów, tańczyłem 
w klubie tanecznym u profesora Mariana Wieczystego w Pałacu Pod Baranami w Krakowie, 
poprowadziłem kilka kursów tańca towarzyskiego pierwszego stopnia.

Ponieważ dom kultury niedawno przeszedł remont, zachodnią salę adaptowaliśmy na klub – 
kawiarnię „Lasowiak”, wydzielając pomieszczenie na zaplecze bufetowe i instalując nowy wystrój 
i oświetlenie sali. Projektantem i wykonawcą był Andrzej Wróblewski ze swoimi kolegami. 
Obsługę bufetu sfinansowała Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu (późniejszy GS). Lasowiak stał 
się miejscem spotkań młodzieży, gdzie można było oglądnąć kolorową telewizję, wypić kawę 
czy herbatę, potańczyć na licznych wieczorkach tanecznych przy zespole muzycznym 
lub na dyskotekach. Prezentowaliśmy tam również mini recitale. Odbywały się spotkania. Jedno 
utkwiło mi szczególnie w pamięci – spotkanie z Tadeuszem Nalepą, Mirą Kubasińska i Stasz-
kiem Guzkiem. Dla nich z ich repertuarem, wystąpił zespół Furgały. Po występie, zachwycony 
Blackout podarował Furgałom gitarę i elementy nagłośnienia. Sami też dali mini koncert.

Praca zawodowa
Wielkim było moje zaskoczenie, kiedy (chyba) w czerwcu 1977 roku byłem wezwany 

do Naczelnika Miasta i Gminy w Kolbuszowej. Funkcję tą piastował mgr inż. Stanisław 
Szczęch. Sadziłem, że chodzi o sprawę posesji, gdzie mieszkałem (konkretnie o odstąpienie pasa 
pod poszerzenie drogi). W trakcie rozmowy, ku zaskoczeniu, otrzymałem propozycję objęcia 
stanowiska dyrektora Domu Kultury w Kolbuszowej. Pracowałem wówczas w Przedsiębior-
stwie Budownictwa Rolniczego w Kolbuszowej jako główny specjalista ds. pracowniczych 
i po porozumieniu się przez obie firmy, z dniem 15 lipca 1977 roku przeszedłem do nowej pracy. 
Kierowałem placówką do 31 października 1982 roku.

Wybiegając do przodu – 13 grudnia 1981 roku ogłoszono stan wojenny, akurat w dniu, kiedy 
mieliśmy z zespołami wyjechać do Rzeszowa, na przegląd w WDK. Przełom 1981/82 to wiadomo, 
zastój w działalności. W 1982 roku władze postanowiły świętować 1 Maja (niedziela) na rynku, 
bez pochodu, wysłuchując przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego a następnie miał być udział 
społeczeństwa w koncercie zespołów artystycznych DK na studni. W przeddzień, całe sobot-

Prace wykończeniowe w Klubie 
Lasowiak. Lata 60. Na zdjęciu 
Zbigniew Winiarski i plastyczka 
współpracująca z PDK.
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nie popołudnie, trwały próby na scenie. Koncert był dopięty. 1 maja, rano, kiedy przyszedłem 
do placówki, instruktor Waldemar Zięba, mocno zaniepokojony zgłosił, że zespoły żegnając 
się po próbie czyniły to, jakby nie miały się spotkać w następnym dniu i - jak na razie – nikt 
nie przyjechał. Orkiestra dęta była, bo grała już rano pobudkę na ulicach miasta. Mogłem jeszcze 
liczyć na jeden zespół młodzieżowy. Program mógł uratować zespół śpiewaczy z Zarębek. Po-
jechaliśmy tam do Heleny Wilk, szefowej zespołu, ale informacja była jednoznaczna - mężowie 
zabronili swoim żonom występu. Pani Helena zgodziła się wystąpić w okrojonym, trzyosobo-
wym składzie, jednak trzecia solistka nie dotarła po mszy, jak obiecała. W efekcie koncertowała 
tylko orkiestra dęta i dwóch muzyków z zespołu młodzieżowego. Prawie kompletna klapa. Był 
to wcześniej zaplanowany strajk zespołów.

 Na drugi, czy trzeci dzień była bardzo niemiła rozmowa w komitecie PZPR na zasadzie 
„wicie, rozumicie” zaś w kolejnych dniach, rozmowa u Naczelnik Miasta i Gminy, Wiesławy 
Stawickiej. Moje argumenty nie docierały do żadnej ze stron. Na koniec niemiłego spotkania, 
pani Naczelnik nie omieszkała mi wytknąć, że gdyby wiedziała, nie dałaby mi urlopu począt-
kiem kwietnia (wykorzystałem 3 dni), bo „teraz, przez to wszystko, nie może spać po nocach”. 
To przelało kielich goryczy, i w trosce o zdrowie pani Naczelnik, złożyłem rezygnację 
ze stanowiska. Na następcę czekałem do końca października 1982 roku, kiedy to zastąpił mnie 
Stanisław Gil (dotychczasowy pracownik komitetu partii). W domu kultury pozostałem jako 
instruktor teatralny, ponieważ w poprzednich latach  ukończyłem kurs teatralny i posiadałem 
I kategorię instruktorską z zakresu teatru. Pracowałem tam do 31 sierpnia 1991 roku.

  
Wróćmy do początków…

Po objęciu placówki, pierwszy moim założeniem programowym był rozwój amatorskiego 
ruchu artystycznego oraz udostępnienie placówki jak najszerszym rzeszom mieszkańców. Drugi 
punkt było łatwiej zrealizować. Mając kontakty w Estradzie Rzeszowskiej oraz w teatrach: im. 
Wandy Siemaszkowej i w Kacperku, starałem się zakontraktować jak największą ilość spektakli. 

Występ Piotra Szczepanika w Domu Kultury w Kolbuszowej, 1979 rok.
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Bywało, iż w jednym miesiącu były dwa różne występy estradowe. Fakt, że związki zawodowe 
miały poważne środki i dopłacały znaczne kwoty do biletów swoim pracownikom. 

Mając obowiązek wypracowywania dochodów własnych przez placówkę, coraz częściej 
kupowaliśmy spektakle ryczałtem, płacąc wynegocjowaną ceną  i sprzedając własne bilety. 
Tu zawsze była możliwość osiągnięcia dodatkowych dochodów poprzez dostawianie dodatko-
wych miejsc siedzących plus balkon. Starszą młodzież nie zawsze stać było na kupno biletów, toteż 
– po rozpoczęciu spektaklu (szczególnie ostatniego) - otwieraliśmy drzwi do holu z miejscami 
stojącymi.

Udało nam się ściągnąć społeczeństwo na bezalkoholowe wieczorki taneczne przy zespole 
muzycznym. Przygrywał nam zespół muzyczny Jana Stygi, który również grał na dancingach  
w restauracji. Niejednokrotnie dostawialiśmy dodatkowe miejsca lub przenosiliśmy tańce na dru-
gą, większą salę. Często, drogą rezerwacji telefonicznych, miejsca były wcześnie wyprzedane. 
Kilkakrotnie zorganizowaliśmy imprezy sylwestrowe – klubowe, w małej sali, lub otwarte, w sali 
widowiskowej i przyległych. Wynajmowaliśmy też pomieszczenia na różnego rodzaju imprezy, 
w tym zakładowe (akademie, zabawy choinki) i rodzinne (wesela).

Dla miłośników filmu zorganizowaliśmy Dyskusyjny Klub Filmowy, którego spotkania 
i projekcje odbywały się w Kinie „Grażyna”. Początkowo prowadził je rzeszowski dziennikarz 
i krytyk Julian Ratajczak. Dla dzieci, w niedzielne przedpołudnia, wyświetlaliśmy seanse bajek 
we własnej sali. Jednak tą formę działalności zawiesiliśmy po pewnym czasie by nie robić 
konkurencji dla kina. Wyświetlaliśmy również filmy fabularne. Seanse filmowe były również 
w filiach DK: w Kolbuszowej Górnej, w Nowej Wsi i – rzadziej - w Domatkowie.

Dla miłośników dobrej muzyki działał klub hi-fi ze spotkaniami „Rendez vous z czarnym 
krążkiem”, gdzie w ciszy i skupieniu można było posłuchać płyt w wersji stereo (nawet wła-
snych). Na potrzeby dzieci i młodzieży udostępniliśmy pomieszczenia dla Społecznego Ogniska 
Muzycznego na naukę gry na instrumentach (1979 do czerwca 1981).

Dla dzieci prowadziliśmy kółko plastyczne (Stanisława Rząsa), również w podległych filiach.  
W placówce dało się wykroić pomieszczenie na ciemnię a Jan Cichoń prowadził zajęcia w kółku 
fotograficznym.

Wieczornica 
andrzejkowa w klubie 
seniora w domu kultury 
w Kolbuszowej, listopad 
1979. 
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Zorganizowaliśmy kilka kursów tańca towarzyskiego, które prowadzili: Krystyna Mazur-
kiewicz, Waldemar Zięba i – początkowo – ja. Często organizowaliśmy dyskoteki i wieczorki 
taneczne przy zespołach młodzieżowych. Działał też klub brydżowy.

Osobnym tematem była działalność klubu seniora. W czasie remontu i rozbudowy bibliote-
ki przygarnęliśmy do naszych pomieszczeń klub seniora. Opiekowała się nim początkowo Janina 
Olszowy, a następnie Maria Wrona. W każdy czwartek klub miał swoje spotkania na które zabez-
pieczaliśmy część programową (odczyty, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, lekarzami, 
mini występy np. zespół ONOMATOPEJA, recitale). Sam miałem w klubie kilkadziesiąt spotkań  
z cyklu „Obiektywem po …” – wspomnienia z zagranicznych wojaży ilustrowane kolorowymi 
przeźroczami. Na jednym ze spotkań, wieczorze wspomnień, w okolicach Wszystkich Świę-
tych, nagrałem na taśmie kilka godzin wspomnień seniorów o dawnym życiu w Kolbuszowej,  
o osobach, które odeszły. Na innym, wigilijnym, nagrałem kolbuszowską kolędę skomponowa-
ną przez Agenora Burkiewicza „Bracia bądźmy gotowi” w wykonaniu chóru złożonego chyba  
z wszystkich seniorów. Niestety, taśmy nie zachowały się do dziś. Spotkania klubowe były otwarte 
dla wszystkich, za wyjątkiem imprez okolicznościowych, połączonych z podwieczorkiem.

Przy seniorach działał klub rękodzieła artystycznego – hafty, szydełkowanie, plastyka, 
rękodzieło. Wyróżniła się tam szczególnie opiekunka i animatorka, Maria Wrona – sztuczne 
kwiaty, szyszki weselne (liczne nagrody). Klub brał udział w licznych wystawach, nie tylko 
w Kolbuszowej.

Jeśli chodzi o zastany amatorski ruch artystyczny, to przedstawiał się on dość skromnie. Poza 
orkiestrą dętą, którą prowadził Walenty Kazior i – okresowo – chórem mieszanym (Jan Sarapuk  
i potem Bolesław Antoniak), próbowała zaistnieć kapela ludowa.

W perspektywie zbliżał się Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego ARTAMA. 
Wspólnie z Gminną Spółdzielnią w Kolbuszowej powołaliśmy Zespół Pieśni i Tańca „Lesiacy”, 

Teatrzyk „Bajobajka” z Nowej Wsi, występ w Domu Kultury w Kolbuszowej, maj 1981
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którego kierownikiem i choreografem została Krystyna Mazurkiewicz. Członkami zespołu byli 
przeważnie pracownicy GS-u, którzy byli zwalniani z pracy na próby. GS kupił również stroje 
ludowe dla zespołu i kapeli. Przy zespole działała kapela ludowa „Lesiacy” prowadzona przez 
Władysława Pogodę. Wkrótce powstała druga kapela kierowana przez Jana Cebulę.

W orkiestrze dętej ogłoszono nabór i kapelmistrz, Walenty Kazior, uczył od zera przy-
szłych instrumentalistów. Udało się wówczas załatwić symboliczne wynagrodzenie za próby 
dla muzyków. Jak zwykle orkiestra prezentowała wysoki poziom artystyczny co znalazło swoje 
odbicie w przyz-naniu jej Artystycznego Znaku Jakości na jednej z ARTAM.

Powstał też zespół dixielandowy, kierowany przez miejscowego organistę, Jana Ko-
chanowicza. Wkrótce jednak uległ rozwiązaniu. Dom Kultury objął patronatem zespół mło-
dzieżowy „FURGAŁY” a po kilku latach zespół „WRONY” (tak umownie był nazywany 
od nazwiska muzyków: Ryszarda, Jerzego i Krzysztofa). Obok grał i śpiewał duet instrumentalno-
wokalny AL.-BO (Aleksander Kardyś i Bogdan Małaczyński). Występował też Henryk Grabiec 
– gitarzysta, wokalista i kompozytor. W filii DK, w Kolbuszowej Górnej, działał zespół Romana 
Dublańskiego i tworzyła się kapela ludowa. Powstał również zespół folklorystyczny „Górnia-
cy”, który zadebiutował widowiskiem jasełkowym (Elżbieta Starzec). W Zarębkach zawiązał się 
żeński folklorystyczny zespół śpiewaczy Heleny Wilk. Zaczęto śpiewać również w Przedborzu 
i Domatkowie.

Przejmując Dom Strażaka (z Klubem Ruch - Stefania Kolasa) w Nowej Wsi jako filię DK, 
roztoczyliśmy opiekę artystyczną nad teatrzykiem lalkowym „BAJOBAJKA” (Maria Kostuj, 
Janina Sito) – laureatem wielu przeglądów teatralnych.

W 1982 roku, na bazie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 założyłem teatrzyk dziecięcy ży-
wego planu, którego aktorzy wybrali nazwę „MISIA BELA”, od słów wyliczanki premierowego 
przedstawienia „Egzamin na królewnę”. W tym spektaklu wystąpiła też wychowawczyni klasy, 
Elżbieta Starzec, a muzykę do piosenek skomponowała Aleksandra Niezgoda. Przez teatrzyk 
przewinęło się cztery garnitury aktorów, mając w dorobku co najmniej jedną premierę w roku 
szkolnym. Systematycznie wygrywaliśmy przeglądy wojewódzkie a największym sukcesem 
(po zwycięstwie w rejonie), był udział w centralnym, ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów 
Dziecięcych w Poznaniu ze spektaklem „Kopciuszek” (ferie zimowe, chyba 1984 rok - wy-
różnienie). Teatr przestał działać w wiosną 1992 roku wobec braku zainteresowania i pomocy 
ze strony Domu Kultury (za dyrekcji Wiesława Minicha). Do ostatniej premiery nie doszło, 
mimo zaawansowanych prób.

Powstał też młodzieżowy zespół teatralny „Bez Nazwy” na bazie uczniów szkół średnich.  
W zespole występowali również aktorzy z pierwszego zespołu teatrzyku Misia Bela. Główne 
premiery to monodram rozpisany na kilka postaci i jednoaktówka „Ostatnia bezludna wyspa”. 
Istniał też zespół recytatorski z programami okolicznościowymi. Obok tego przygotowywałem 
recytatorów indywidualnych na różnego rodzaju konkursy recytatorskie, którzy często zostawali 
laureatami (Joanna Brzozowska).

Przez cały okres pracy w DK prowadziłem konferansjerkę na wszystkich lokalnych 
imprezach. Obycie z mikrofonem dała mi praca w studenckim radiowęźle w Krakowie.  
Z Domu Kultury odszedłem z dniem 31 sierpnia 1991 roku, ale do czerwca 1992 dojeżdżałem 
z Rzeszowa (gdzie mieszkałem od 1985 r.), dwukrotnie w tygodniu, na próby teatrzyku.

Po rozstaniu z kulturą, od czasu do czasu, prowadziłem imprezy dożynkowe, przeglądy 
orkiestr dętych, widowiska sceniczne, czy imprezy plenerowe na stadionie (m.in. dożynkowe).

   
Styczeń 2014 r.

                                                                                                           Zbigniew Winiarski
Zdjęcia ze zbiorów autora.
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Od 1972 do 1980 roku byłem związany z kolbuszowskim domem kultury: zawody w tenisa, 
klub „Lasowiak”, wszelkiego rodzaju dyskoteki, Andrzejki, Sylwestry. Działo się faktycznie 
niemało.

W 1975 zostałem kierownikiem klubu Lasowiak, który działał w bocznej sali domu 
kultury pod patronatem Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Był właśnie 
rok 75 kiedy ówczesny kierownik klubu „Lasowiak” Andrzej Rożek (jego poprzednikiem był 
Józef Jachyra) z braku czasu zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. Musieliśmy znaleźć 
nowego kierownika, a że ja byłem najstarszy więc mi zaproponowano to stanowisko. Przyjąłem. 
Kierowałem klubem do jego zamknięcia w 1977 roku. Dostawałem za to 500 zł miesięcznie. 
Za te pieniądze kupowaliśmy dla siebie czekolady, jakieś wino, czy coś w tym rodzaju.

  

Klub otwarty był codziennie. Bufet w klubie prowadziła Zosia Serafin, (lubiła jak nazywa-
ło się ją Beata). Była pracownikiem Gminnej Spółdzielni, ajentem i jako ajent prowadziła bu-
fet. Oprócz niej w klubie bywali członkowie rady społecznej. Była umowa, że członkowie rady 
w miarę możliwości na imprezy planowane powinni przyjść (trzeba było przygotować salę, dopil-
nować, posprzątać potem po imprezie), natomiast na co dzień przychodził do klubu kto miał czas. 

O poezji, aktach i francuskim 
reggae w „Lasowiaku”
- wspomnienia kierownika klubu z lat 70. 

Jan Mazurkiewicz

Plakaty autorstwa Andrzeja Wróblewskiego. Archiwum MDK
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W większości ludzie przychodzili raz, dwa razy w tygodniu, głównie na dyskoteki. 
No i Sylwester, Andrzejki – to były takie duże imprezy, które ściągały ludzi. Ale oprócz dyskotek 
i zabaw coś się musiało dziać, więc trzeba było pisać plany, sprawozdania. Wymagano od nas 
comiesięcznego tworzenia takich planów i sprawozdań z ich realizacji. Więc tworzyliśmy, 
nawet  bardzo ambitne plany. Z realizacją bywało różnie, na zasadzie: robimy wieczór poezji, 
zapraszamy dwóch panów, licząc na to, że jeden z nich przyjedzie. Najczęściej to było w ten 
sposób: kto zna tutaj w okolicy jakiegoś poetę? - Ja znam! - To napisz do niego, że robimy wie-
czór poezji, który według grafika wypada wtedy a wtedy. Oczywiście pan albo nie odpisał, albo 
odpisał że ma inne zobowiązania w tym czasie. Więc my spotkaliśmy się, zapaliliśmy sobie na 
każdym stoliku świeczkę, poczytaliśmy poezję tego pana, który miał być zaproszony, każdy 
dostał długopis, kartkę i na bazie tej poezji miał coś stworzyć, na przykład sonet.

Albo spotkanie plastyczne: do śmiechu postawiliśmy dziewczynę na stoliku i wszyscy 
malowaliśmy jej akt. Ona oczywiście była ubrana. I były ochotniczki! Potem na ścianach wie-
szaliśmy te akty. Być może starsze panie mogły być oburzone, ale to naprawdę nie było nic 
nieprzyzwoitego, raczej spontaniczna twórczość.

Oprócz tych 500 złotych dla kierownika nikt nie dostawał za działalność w radzie klubu 
żadnych pieniędzy. Choć jak na ówczesne czasy mieliśmy masę pieniędzy – klub zarabiał na 
biletach. Frekwencja na dyskotekach była tak duża, że dochodziło do sytuacji, w których lu-
dzie rozbijali na zapleczu okna żeby się dostać do środka.

Tyle, że pieniędzy, które zarobiliśmy na biletach wstępu nie było prawa dotknąć. Jedyna 
możliwość żeby jakoś te pieniądze wykorzystać – musiało być troje z rady klubu, w tym albo 
kierownik albo pani Zosia Serafin (żeby nie było samowoli) – wtedy można było kupić coś 
potrzebnego do działania klubu.

Trzeba szklanki kupić!. Dopraszaliśmy się z Gminnej Spółdzielni, bo przecież bufet na-
leżał do niej i ich obowiązkiem było go wyposażyć. Ale szklanek nie ma. A jak bufet będzie 
funkcjonował bez szklanek, bez podstawek? Poza tym stoliki rozchwiane. Pisało się wtedy 
protokół konieczności: trzeba zespawać sześć stolików, trzeba kupić 60 szklanek, 20 podsta-
wek. Podpisywaliśmy się, kupowaliśmy, dołączaliśmy rachunek. I na tej zasadzie wydawali-
śmy pieniądze.

Doszło do sytuacji, że Federacja zaczęła się dopominać, że skoro oni nam patronują to my 
część pieniędzy powinniśmy oddać im. My się pytamy za co? Oni koniecznie chcieli, my ko-
niecznie nie chcieliśmy. Udowadnialiśmy, że mamy duże zapotrzebowania. I faktycznie mieli-
śmy! Jeżeli braliśmy kogoś do prowadzenia dyskotek (teraz to się nazywa didżej, wtedy to był po 
prostu prowadzący), który przychodził z własnym sprzętem: dwa gramofony, sterta płyt, czasami 
przywożone nawet i z Francji (mieliśmy kolegę, który przywoził nam z Francji pierwsze płyty 
z muzyką reggae) to przecież trzeba mu było zapłacić. Takimi prowadzącymi byli: Janusz 
Stęga, Adam Stąpor, Zenek Skowron, wszyscy mieli dobry sprzęt i dobre nagrania. 

Dyskoteki najczęściej zaczynały się o godzinie siódmej i trwały do godziny jedenastej, 
dwunastej. Zdarzało się czasem, że okoliczni mieszkańcy mieli trochę pretensji bo górne okna 
były pouchylane, więc do dwunastej staraliśmy się kończyć. Choć nieraz świeciło się do go-
dziny pierwszej, bo my (zarząd) jeszcze przy cichej muzyce sprzątaliśmy i bawiliśmy się.

Na dyskoteki przychodziła młodzież studencka powiedzmy, od 16-17 do 25 lat, młodszych 
raczej nie było. Trzeba przyznać, że ludzie trafiali się różni a i dom kultury podczas dyskotek 
nie był zamknięty więc niektórzy przechodzili na dużą salę, która już do nas nie należała.

Później, po zamknięciu klubu bywały jeszcze dyskoteki, chyba aż do stanu wojennego. 
Wybraliśmy się tam kiedyś, ale na parkiecie bawiło się towarzystwo w wieku 14-15 lat. Po-
ziom wiekowy się obniżył.
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W 1977 roku ówczesny dyrektor, Józef Niezgoda, stwierdził, że trzeba zrobić remont 
w Lasowiaku. Wyszpachlował, wymalował, zmienił zamki, ale my już nie dostaliśmy kluczy. 
Zrobiliśmy ostatnie posiedzenie Rady Klubu, podpisaliśmy protokół konieczności, zlikwido-
waliśmy kasę. Na zakończenie zrobiliśmy dla wszystkich członków Rady Klubu i osób za-
proszonych (taka była zasada, że każdy mógł przyprowadzić osobę zaproszoną) imprezę. 
Tak skończyła się historia klubu „Lasowiak”.

Mniej więcej w tym samym czasie (nie pamiętam już dokładnie lat) Zbigniew Winiarski 
założył kolbuszowski kabaret, w którym udzielała się głównie młodzież. Ja byłem już wtedy 
odrobinę starszy, więc zaangażowałem się jako mistrz oświetleniowy. Jeździłem z nimi, usta-
wiałem reflektory, jako fotograf cokolwiek wiedziałem o oświetleniu. 

Później zacząłem występować, a to z tego śmiesznego względu, że pomagałem koledze, któ-
ry miał występ w duecie, a jego partner nie przyszedł na próbę. Ponieważ Zbyszka Winiarskiego 
akurat nie było, miał ważny telefon i musiał wyjść, myśmy zmienili trochę ten występ, że to dwóch 
pijaczków się spotkało i pijackim głosem opowiadają sobie wrażenia kibiców z meczu. Potem 
się okazało, że Zbyszek Winiarski stał na zapleczu, słuchał i stwierdził, że ten sposób pokazania 
dialogu jest bardzo dobry. Przekonał mnie, że muszę z tym wystąpić. I tak się zaczęło. Jeździli-
śmy do WDKu w Rzeszowie, występowaliśmy w Sędziszowie, Sokołowie, Cmolasie. Występy 
były raczej niebiletowane. Z tego co pamiętam sale były pełne. Po prostu nie było wtedy wiele 
takich rzeczy z humorem, z jajem, do śmiechu. Przejazdy załatwiał i opłacał kolbuszowski dom 
kultury (wynajmowało się jakiegoś busa, robura).

Teksty w większości braliśmy z różnych druków, publikacji przeznaczonych dla instytu-
cji kultury. Wyszukiwał je z reguły Zbyszek Winiarski. Dostosowywało się oczywiście teksty 
do widowni. W kabaret zaangażowana była grupa podobna do tej, która prowadziła klub Laso-
wiak, różnice były niewielkie. 

W kabarecie działałem krótko, później moja łączność z domem kultury się rozpłynęła 
ze względu na to, że miałem dużo pracy w swoim zakładzie fotograficznym. 

Spisał i opracował Dawid Rosół, marzec 2014

 

Plakat autorstwa Andrzeja Wróblewskiego. 
Archiwum MDK
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Jan Cichoń: 
Na początku kółko fotograficzne w kolbuszowskim domu kultury prowadził Zby-

szek Winiarski. Chodziłem na to kółko. Pamiętam z tamtych czasów plener w Bardejowie 
w Czechosłowacji, z którego później wywoływaliśmy zdjęcia na wystawę.

Przez krótki czas, chyba kilka miesięcy, kółko fotograficzne prowadził później Jasiek Ma-
zurkiewicz. Zaczął we wrześniu i skończył chyba na wiosnę, bo założył zakład fotograficzny 
w mieście. Wtedy dyrektor Winiarski zaproponował mi żebym ja poprowadził zajęcia fotogra-
ficzne. Wyrobiłem sobie papiery instruktorskie do prowadzenia takich zajęć i prowadziłem je 
przez pewien czas. To mogło trwać dwa, trzy lata, na pewno w czasach dyrektora Winiarskiego. 
Początkowo kółko działało prężnie, później było nieco mniej chętnych. 

Mieliśmy ustalone zasady. Kto chciał nauczyć się wywoływać zdjęcia mógł korzystać 
z materiałów domu kultury. Ja pokazywałem jak to robić, pomagałem, uczyłem. Później ko-
mentowaliśmy też zdjęcia, zwracaliśmy uwagę jeśli ktoś robił coś źle. Wywoływaliśmy zdjęcia 
czarno-białe. W tym czasie zaczęła pojawiać się też fotografia kolorowa. Poprosiliśmy Jacka 
Kołodzieja, który przyszedł i pokazał nam jak się takie zdjęcia wywołuje, jak się ustawia korek-
cję żeby wychodziły prawidłowe kolory. I na tym się właściwie skończyła jego pomoc, ale to 
była cenna pomoc. Do reszty dochodziliśmy metodą prób i błędów.

Sprzęt był przeważnie z domu kultury: powiększalnik, kuwety, koreksy, szczypce, chemi-
kalia, papiery, suszarki, później elektroniczny zegar. Jeśli czegoś drobnego brakowało- przyno-
siliśmy swoje. Dom kultury miał też jeden aparat, ale zdjęcia w większości robiliśmy swoimi. 
Zajęcia odbywały się w piwnicy pod sceną. Pamiętam, że w zimie było tam bardzo ciepło, bo 
tamtędy przechodziły rury grzewcze. Kiedy się tam zamknęliśmy to temperatura potrafiła dojść 
i do 30 stopni. Swojego czasu byłem przeziębiony i po jednym dniu pracy w tej ciemni byłem 
już całkiem zdrowy. Można powiedzieć, że ta ciemnia miała właściwości lecznicze. Na kółko 
przychodziło pięć, sześć osób. Niedużo, bo i ta ciemnia nie mogła zmieścić więcej. To byli 
uczniowie ze szkoły podstawowej, siódma, ósma klasa. Dzisiaj pamiętam z nich już tylko Ro-
berta Skowrońskiego.

Później zrobiłem papiery, na podstawie których mogłem rozpocząć działalność jako fotograf 
i przestałem prowadzić kółko. Wtedy chyba skończyły się zajęcia fotograficzne w domu kultury.

W domu kultury robiłem też zdjęcia na różnych imprezach. Ale najlepiej pamiętam zdjęcia, 
które robiłem podczas pobytu Cliva Harrisa w Kolbuszowej. To było wydarzenie! Do Kolbu-
szowej przyjeżdża uzdrowiciel! Skoro się działa taka rzecz to postanowiliśmy to sfotografować. 
Być może nawet dyrektor nam podpowiedział żebyśmy później zrobili z tych zdjęć wystawę 
w domu kultury. Uzbroiliśmy się w  aparaty i z kolegą ruszyliśmy robić zdjęcia. Dużo czasu 
spędziliśmy pod kościołem. Samego Harrisa nie sfotografowaliśmy bo nie wpuszczali nikogo 
do środka, tylko chorych, chociaż wiem, że komuś udało się zrobić mu kilka zdjęć (potem wi-
działem te zdjęcia).

Ludzie przyjeżdżali z całego powiatu. Koczowali w czasie kiedy były zapisy. Zapisy były 
w salce katechetycznej i ludzie wychodzili na dach i z dachu się wychylali żeby sięgnąć i zapisać się. 

Działalność klubu „Fotoamator”
- wspomnienia z przekazywania pasji.

Jan Cichoń, Jan Mazurkiewicz
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Jan Mazurkiewicz:
29 września 1980 roku zawarłem umowę o pracę z Domem Kultury w Kolbuszowej na 

czas określony od 1 października 1980 do 30 czerwca 1981. Zostałem zatrudniony do prowa-
dzenia kółka fotograficznego.

W 1979 r. pracowałem w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Budowlanego. Bu-
dowałem cukrownię w Ropczycach. W tym czasie wrócił z wojska kolega Staszek Nagaś (zna-
liśmy się z wcześniejszych lat), który też później przez lata prowadził zakład fotograficzny. 
Zastanawialiśmy ze Staszkiem co teraz robić (on skończył Technikum Żeglugi Śródlądowej 
na zachodzie Polski, a w Kolbuszowej niespecjalnie była praca dla takich ludzi). Ja miałem 
aparat fotograficzny, który ojciec przywiózł z Austrii z prac przymusowych w czasie wojny. 
Jeszcze  w dzieciństwie próbowałem się nauczyć obsługi tego sprzętu, ale nie bardzo mi to szło. 
Brakowało podstaw, więc wówczas kupiłem sobie książkę Romana Burzyńskiego „Fotografo-
wanie nie jest trudne” i analizując co w tym aparacie siedzi udało mi się nauczyć jako tako robić 
zdjęcia. 

Kiedy Staszek, jak wspomniałem, wrócił z wojska i zastanawiał się co teraz robić, 
ja zaproponowałem: zróbmy warsztat fotograficzny. Ty umiesz robić zdjęcia, ja umiem robić zdję-
cia. Wiadoma sprawa, że to był poziom najniższy, ale do odważnych świat należy! Zaczęliśmy 
więc gromadzić sprzęt. Praca jako taka to było doraźne robienie zdjęć u znajomych, u kolegów. 
Żadna bardzo zarobkowa praca. I gdy już weszły w grę jakie takie pieniądze i zaczęły się proble-
my doszliśmy do wniosku lepiej zostańmy dobrymi kolegami. Jeszcze na spółkę zrobiliśmy kurs 
w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, który dawał nam, po złożeniu egzaminów 
w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie, status czeladnika. To było właśnie w czasie mojej pracy 
w Ropczycach. 

Jak skończyłem pracę w Ropczycach poszedłem do pracy w fabryce mebli w Kolbuszowej. 
Tam była ciemnia. Udało mi się dostać klucze i zacząłem robić zdjęcia. Ale brakowało mi czasu. 
A skoro już trochę „obkupiłem się” w sprzęt zgadałem się ze Zbyszkiem Winiarskim (moja dalsza 
rodzina), który zaproponował mi prowadzenie kółka fotograficznego w Domu Kultury. Ale to było 
raptem 25 godzin w miesiącu więc traktowałem to jako pracę dorywczą. Udało mi się uzyskać lo-
kal blisko małego ronda u państwa Grodeckich, nieduże pomieszczenie, w którym jedyna wygoda 

Clive Harris w Kolbuszowej. 
Zapisy. Foto: Jan Cichoń. 
Archiwum MDK
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to był prąd i nic poza tym. Nie było wody, nie było kanalizacji, nie było ogrzewania., więc moż-
na było grzać tylko za pomocą prądu elektrycznego, różne farelki, grzejniki. 

Okazało się, że w Kolbuszowej na fotografa jest ogromne zapotrzebowanie. Działa-
ły warsztaty fotograficzne prowadzone jeszcze przez starych fachowców. Na przedłużeniu 
ul. Kościuszki pracował pan Rzepka, jeśli dobrze pamiętam Stanisław. Zmarł już lata temu. 
Zakład fotograficzny miała też pani Możdżonek. I oczywiście byli młodzi, którzy albo próbo-
wali działać pokątnie w szarej strefie, albo, jak my, rejestrowali działalność, robili uprawnienia, 
zakładali własne zakłady.

Robiłem wtedy sporo zdjęć. Nie były to zdjęcia wysokiego lotu. Jak mówiłem bardzo 
dużo zdjęć robiłem dla muzeum, natomiast reszta to były typowe chałtury: w maju zaczynały 
się komunie (Kolbuszowa i okolice), czerwiec do października praktycznie to były wesela. Ro-
biło się w jedną sobotę 3 do 4 ślubów cywilnych, 3-4 śluby kościelne. „Obsłużyć” cztery śluby 
było ciężko, ale czasami się udawało, kiedy ślub był o pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej.

Nastała też wtedy moda na robienie zdjęć w domach. Ponieważ jak mówiłem ludzie 
nie mieli aparatów przychodzili do zakładu i mówili mąż ciężko pracuje w Stanach i chciałby zo-
baczyć jak dzieci rosną. Więc człowiek brał sprzęt, na oswojenie dzieci w kieszeń cukierki albo 
czekoladki – jak się przychodziło z takim sprzętem dzieci od razu kojarzyły, że przyszedł pan 
doktor i będzie robił zastrzyki - i robiło się kilka, kilkanaście zdjęć. Tatusiowie byli zadowoleni, 
że widzieli jak dzieci rosną.

W tym momencie każdy ma w domu aparat, wtedy sporadycznie niektórzy mieli jakąś 
„Smienkę”, czasami przywozili zza granicy jakiegoś Kodaka, czy Canona. Natomiast nam, rów-
nolegle ze Staszkiem Nagasiem, który również założył zakład, udało się zdobyć dość dobry 
sprzęt z NRD Praktica i Pentacon, ten drugi kosztował wtedy straszne pieniądze, 80 tysięcy. Ku-
piłem ten aparat ze względu na sytuację, która zaistniała w muzeum – ówczesny dyrektor Maciej 
Skowroński zażyczył sobie żeby zbiory muzeum zostały sfotografowane. Ponieważ muzeum nie 
miało wtedy własnego fotografa etatowego więc ta „fucha” mnie przypadła. Fotografowałem róż-
ne rzeczy, głównie zabrałem się za zbiory fajansu, porcelany. Były tego przeokropne ilości! Przy 
okazji fotografowałem różne wyjazdy terenowe, rozbiórki. Spory pakiet rachunków mi z tych 
czasów został! To była dobra praca, ponieważ to były pieniądze, które można było przeznaczyć 
na kupno mieszkania. Przyznam, że pomysł był dobry. Moja żona w tym czasie zarabiała 20 tys. 
miesięcznie, ja byłem w stanie zarobić 200 tysięcy. Po kilku latach kupiliśmy mieszkanie. 

Niestety te wszystkie prace spowodowały, że na wiosnę, kiedy komunie się zaczynały 
poszedłem do Zbyszka Winiarskiego, przeprosiłem i powiedziałem, że muszę z pracy w Domu 
Kultury zrezygnować, ponieważ czasowo „nie wyrabiam”. Pracowałem wtedy po 18-20 godzin 
na dobę. Zaczynałem pracę o 6 rano, kończyłem koło 17-18, w domu wywoływałem filmy  
i koło 11-12 w nocy wracałem do zakładu wymieniać wodę. Gdybym miał dzisiaj w ten spo-
sób funkcjonować to pewnie odpuściłbym sobie, ale wtedy człowiek był młody, ta praca 
go pasjonowała. Wówczas kontakt z domem kultury się urwał.

Jeśli chodzi o aparaty fotograficzne w tym czasie były dwa rynki: zachodni, czyli NRD 
i wschodni, czyli Związek Radziecki. Większość ludzi posiłkowała się albo Zenitami, starsze 
pokolenie jeszcze Kievami na pokrętła, natomiast ci którzy chcieli mieć sprzęt cokolwiek lepszy 
to różne Praktiki- ja miałem właśnie taki aparat. A później jak się troszeczkę poprawiło kolega 
pojechał do pracy do Niemiec, przywiózł trochę sprzętu, kupiłem sobie wtedy Pentaxa A3, naciąg 
na silnik, obiektyw standard, 1,7 jasność (w porównaniu do 2,8 w praktikach to była kolosalna 
różnica).

Generalnie trafiliśmy na okres krytyczny dla fotografii bo nie było na czym robić zdjęć. 
W kioskach jeszcze były jakieś filmy, od czasu do czasu trafiały się filmy przywożone z Niemiec, 
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mówiło się wtedy na nie „encaki” i „kodaki”. Proces był straszny, tolerancji na niedoświetlenie, 
prześwietlenie praktycznie zero, więc trzeba było strasznie główkować żeby tego materiału nie 
zmarnować. Szło się z takim encakiem na sobotę i jeden film trzeba było poświęcić na 3 śluby 
cywilne –  po 12 klatek. Nie wolno było zmarnować ani jednej. Podobnie do kościoła – szło się 
na 3 śluby kościelne, brało się dwa filmy i z każdego robiło się te 22 zdjęcia żeby w sumie wy-
szło te 66, plus coś tam na zapas.

A później jak się już w ogóle kryzys zrobił, jak w sklepach był już tylko ocet, pamiętam 
raz przyszedłem do Sezamu, na dole było stanowisko spożywcze, nic nie było tylko ocet. Ja się 
pytam ekspedientki czy jakieś ograniczenia są na ten ocet - nie, niech pan bierze ile chce,  - to ja 
poproszę sześć skrzynek - myślę sobie, jak już przyjechałem a ten ocet i tak mi będzie potrzebny 
to nie będę go woził dwadzieścia razy. Pani była bardzo zdziwiona co ja z tego będę robił, więc 
sobie zażartowałem, że zrobię produkcję odwrotną – jak alkohol skwaśnieje – powstaje ocet,  
a ja mam patent, że można w drugą stronę. Koniecznie chciała ode mnie ten patent wydębić, ale 
się nie dałem. 

Wracając jeszcze do zajęć fotograficznych w domu kultury- przychodziła tam głównie 
młodzież. Nazwiska mi pouciekały, dosyć dawno to było jednak. Pierwsze zajęcia może były 
mało ciekawe z tego względu, że dom kultury nie miał za wiele sprzętu. Jakiś tam Krokus 3 był 
z tą wielką banią, były jakieś Starty, ale uszkodzone, jakiś stary statyw. Jako miarka kieliszek 
pięćdziesiątka, butelka rodinalu, stężenie 1 do 200, palec zamiast termometru, zegarek był. 
Pierwsze zdjęcia pstryknięte wspólnym aparatem, który ja przyniosłem – miałem wtedy taki luź-
ny aparat z bardzo dobry obiektywem. Nawinęliśmy do koreksu, urobiliśmy wywoływacza. To 
był bardzo dobry wywoływacz ponieważ zdjęcia niedoświetlone wywoływał mocniej, prześwie-
tlone wywoływał słabiej. Ostrość konturów była bardzo dobra. A ja uważałem, że fotografię trze-
ba poznać od początku do końca, że to nie jest sztuka pstryknąć zdjęcie, jeżeli zdjęcie nie wyszło 
to nie wiadomo co się zrobiło źle. Powinno się przejść przez cały proces, od fotografowania, 
przez proces negatywowy.

Spisał i opracował Dawid Rosół, marzec 2014

Clive Harris  
w Kolbuszowej. 
Foto: Jan Cichoń. 
Archiwum MDK
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Pracę w domu kultury rozpoczęłam w 1974 roku. Po ukończeniu studium kulturalno-
oświatowego w Krośnie złożyłam podanie i zostałam przyjęta. Dyrektorem był wtedy Józef 
Niezgoda. Pracowałam tam do roku 2004. To była moja pierwsza i jedyna praca. 

Jako instruktor kulturalno-oświatowy w domu kultury zajmowałam się różnymi rzeczami. 
Zajmowaliśmy się organizacją imprez, koncertów, różnych wydarzeń kulturalnych, jeździliśmy 
po wszystkich placówkach przyszkolnych podlegających pod dom kultury, wyświetlaliśmy filmy 
na aparacie, bajki dla dzieci. Pracowałam nawet przez jakiś czas w bibliotece. Kiedy dyrektor 
Niezgoda przeniósł się do biblioteki i zorganizował tam remont biblioteka mieściła się w bocz-
nej sali domu kultury – tej po prawej stronie, od rynku.

Z ówczesnych pracowników domu kultury pamiętam Krystynę Biesiadecką, też instrukto-
ra. Pracowała niedługo, później przeniosła się w inne miejsce. kiedy się zatrudniałam w Kolbu-
szowej pracował jeszcze pan Zenek Stępień, który później był kierownikiem filii domu kultury 
w Kolbuszowej Górnej. Przeniósł się chyba zaraz po tym jak ja zaczęłam pracę.

 

Trzydzieści lat organizacji pracy 
kulturalnej
- wspomnienia 

Maria Pikuła

Zespół Pieśni i Tańca Lasowiacy podczas występu w MDK w Kolbuszowej, lata 80. Archiwum MDK
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Kiedy przyszłam do domu kultury budynek był już po remoncie, boczne sale były dobudo-
wane. Ale pamiętam, że kiedy chodziliśmy jeszcze w dzieciństwie na zabawy choinkowe dom 
kultury miał tylko jedną dużą salę.

W sali po prawej była świetlica z telewizorem. Ludzie przychodzili tam na na mecze, 
na brydża, była możliwość poczytania prasy, odbywały się tam też zajęcia taneczne.

W tej drugiej sali z kolei był klub, coraz to jakiś inny i rządzony przez ktoś innego. 
Na samym końcu klub nazywał się „Szpan”. Niby to było w domu kultury, ale działał zupełnie 
niezależnie od nas. Pamiętam, że wśród młodzieży zaangażowanej w prowadzenie tego klubu 
jeszcze w latach 70. byli: Zośka Serafinowa, Jaś Mazurkiewicz, Zbyszek Winiarski. W klubie 
działała kawiarenka, w której można się było napić kawy, zjeść jakieś ciastko. Organizowano 
wieczorki, tańce.

W dużej sali odbywały się występy, imprezy, koncerty. Kiedy przyjeżdżał znany zespół 
były 3-4 koncerty w jeden dzień. Muzyków zapraszało się przez estrady działające w różnych 
miastach. Takie estrady miały swoje oferty, w każdej chwili można było do nich zadzwonić  
i próbować ustalić występ jakiegoś zespołu. Oczywiście ustalało się to w zależności od tego 
czy uda się sprzedać odpowiednią ilość biletów żeby zarobić na koncert. Bilety sprzedawało się 
przez zakłady pracy, które kupowały je swoim pracownikom. Występy nieraz były połączone ze 
szkoleniem BHP – kilka pytań, jakieś konkursy na początek a później występ muzyczny. Wtedy 
to zakład pracy fundował bilety. Innym razem zakłady finansowały połowę biletu a pracownik 
dopłacał sobie resztę. 

My – dom kultury – też musieliśmy na koncercie zarobić. Pracownicy domu kultury byli 
odpowiedzialni za sprzedaż biletów – obchodzili zakłady pracy, dzwonili. Oprócz tego pracow-
nicy odpowiadali za promocję – jeździliśmy wieszać plakaty (wieszaliśmy je na słupach ogło-

Widowisko kolędnicze „Przyszła nam nowina” na scenie MDK w wykonaniu Estrady Rzeszowskiej, styczeń 1983 r. 
Kronika MDK
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szeniowych, zostawialiśmy w zakładach pracy), dzwoniło się po placówkach, szkołach, insty-
tucjach. . Na większe imprezy dostawaliśmy gotowe plakaty, ale na mniejsze robiliśmy własne 
plansze. Takie plansze malowała plastyczka, w tej chwili są komputery więc takie rzeczy robi 
się na komputerach. 

Duża sala domu kultury mieściła 250 osób. Kiedy dostawiło się krzesła w przejściach 
mogło wejść 270 osób. Krzesła ustawialiśmy też na balkonie. Na występy regularnie przyjeż-
dżała filharmonia z koncertami dla młodzieży szkolnej, przyjeżdżały rzeszowskie teatry (Sie-
maszkowej, Kacperek), częściej na spektakle dla młodzieży w godzinach dopołudniowych. Poza 
tym organizowaliśmy dyskoteki, choinki dla dzieci, studniówki, wesela, wynajmowaliśmy salę 
na zabawy sylwestrowe (pamiętam tylko jednego Sylwestra, którego dom kultury zorganizował 
samodzielnie).  Na dużej sali odbywały się też zebrania, akademie, zjazdy. 

W latach 80. zaczęliśmy organizację Przeglądów Widowisk Kolędniczych. Organizowa-
liśmy go wspólnie z muzeum pod patronatem Wojewódzkiego Domu Kultury. Właściwie przez 
cały czas w domu kultury coś się działo, nawet w stanie wojennym.

Dom kultury prowadził też zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Od kiedy 
pamiętam zawsze odbywały się zajęcia plastyczne.  Prowadził je Maks Starzec. Dzieci malowały, 
wycinały, robiły maski do teatrzyku... Oprócz tego organizowaliśmy plenery, które odbywały się 
w skansenie, w szkole. Pierwsze plenery robiliśmy wspólnie ze szkołą, później już szkoła robiła 
sama. 

Były też zajęcia taneczne – taniec dla dzieci i taniec towarzyski. Pamiętam, że prowadził 
je Waldek Zięba. Dyrektor Winiarski prowadził teatrzyk. Dużą popularnością cieszył się klub 
seniora. Zajmowała się nim najpierw pani Maciągowa, później pani Olszowa i pani Rutowa. 
Spotykali się w czwartki. Rozmawiali, czytali, śpiewali, robili sobie choinki, opłatki, jakieś spo-
tkania wielkanocne, różne rzeczy. Głównie były tam kobiety, mężczyzn było niedużo, ale też 
przychodzili. Na bardziej uroczyste spotkania zapraszali gości – burmistrzów, jakichś posłów, 
później księży. Bywało, że ktoś przychodził z odczytem, wykładem. 

Robiliśmy też spotkania pod nazwą „obiektywem po...” - dyrektor Winiarski, który jeździł 
po różnych krajach jako pilot wycieczek pokazywał slajdy i opowiadał. Był program muzyczny 
– zaproszony gość puszczał muzykę i opowiadał o jakimś kompozytorze. Mieliśmy taki program 
„mama, tata ja i reszta” – dla rodzin. Spotkania, różne konkursy odbywały się raz w miesiącu, 
ale z czasem przychodziło coraz mniej ludzi. Były poranki filmowe – jeździliśmy z aparatami,  
a że te miały już swoje lata to nieraz się film urwał.

Przy domu kultury działały też zespoły muzyczne. Grał Władysław Pogoda, Durak, Ce-
bula, Styga. Działała kapela podwórkowa – prowadzona właśnie przez Jana Stygę. I działała 
też oczywiście orkiestra dęta pana Kaziora. Po jego śmierci orkiestrę prowadził Wiesław Mi-
nich, Aleksandra Niezgoda i Krzysztof Kłoda.

Spisał i opracował Dawid Rosół, wiosna 2014
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Kolbuszowskie tradycje muzyczne
Kolbuszowa w XVIII i XIX w. słynęła z wyrobu skrzypiec, z muzyki i śpiewu. Znane jest do dziś 
powiedzenie „zgrywał się jak kolbuszowskie skrzypce”. Według tradycji w XVIII i XIX stule-
ciu wyrabiano tu skrzypce, które flisacy rozwozili na tratwach ze zbożem i produktami drzew-
nymi Puszczy Sandomierskiej. Znajdowały one popyt w miastach położnych wzdłuż Wisły: 
w Warszawie, Gdańsku i innych. Tradycja kolbuszowskiego lutnictwa znajduje poparcie 
w naukowych badaniach i ekspozycjach muzeów: w miejscowym Muzeum Regionalnym La-
sowiaków, Muzeum Przemysłowym w Krakowie i nawet odległym Muzeum w Poznaniu, które 
posiada w swoich zbiorach kolbuszowskie skrzypce z 1796 r. – dzieło lutnika Kazimierza Bu-
rzyńskiego. Autor „Słownika lutników polskich” (Poznań 1953) Zdzisław Szulc kilkukrotnie 
wymienia Kolbuszowę jako miejsce  zamieszkania i pracy lutników. Kilka egzemplarzy skrzy-
piec wykonanych przez podkolbuszowskich artystów–lutników jest do dziś w użyciu wiejskich 
zespołów muzycznych i kapel ludowych.

Kolbuszowa była znanym ośrodkiem wytwórczości lutniczej dzięki pałacowi z licznym 
dworem różnych narodowości, dzięki gustom i protekcji  przebywających tu magnatów, należą-
cych do największych w Polsce. W II połowie XVII w. Kolbuszowa stała się rezydencją, najpierw 
letnią, później główną, ostatnich Lubomirskich starszej linii hetmańskiej, ordynatów Ostrogskich, 
a po nich Sanguszków, za których roiło się od kapel i śpiewaków.

Orkiestra w Kolbuszowej wspominana jest już w połowie XVII wieku (w czasach Alek-
sandra Michała, koniuszego wielkiego koronnego), o pałacowej orkiestrze pisze się w 1711 roku 

Kolbuszowskie orkiestry

Krzysztof Kłoda

Orkiestry dęte SP i ZZ
 na kolbuszowskim rynku, 
1 maja 1952 r. 
Archiwum MDK
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(składała się wtedy z wiolisty, 2 teorbanistów, 2 waltornistów i 4 trębaczy). Niewiele później 
(za Sanguszków) książę Janusz miał posiadać w Kolbuszowej – według Jędrzeja Kitowicza 
– trzy kapele, które grały mu do tańca i do stołu: jedną własną, jedną pożyczoną od Lubomirskiego 
i jedną góralską (12 górali grających na dudach i bębenkach). Nie mniejsze zamiłowanie do muzy-
ki miał wykazywać kolejny z Panów na Kolbuszowej - Jerzy Marcin Lubomirski, o którym Woj-
ciech Bogusławski pisał: „sam będąc skrzypkiem, miał najlepszą  po stołecznej kapelę  Nadwor-
ną Orkiestrę”. Kolbuszowa nieco przycichła pod zaborem austriackim, żeby z początkiem lat 30. 
XIX wieku znów wybrzmieć muzyką, tym razem wojskową, polską, patriotyczną. Jesienią 1831 
w okolicy rozlokowano tysiące powstańców, którzy wycofali się z Królestwa Polskiego do Galicji. 
Razem z oddziałami przybyły też orkiestry wojskowe. „Bawiono się, tańczono, muzyka pułkowa 
rżnęła od ucha narodowe tańce” pisał w pamiętniku naoczny świadek. Te kilka miesięcy długo 
będzie w okolicy pamiętane. Nawiąże do nich Jaś Muszyński, założyciel kolbuszowskiej zespołu, 
który w XIX wieku zasłynie szeroko ze swojej „kolbuszowskiej muzyki”. Zespół Muszyńskiego 
(kolbuszowskiego krawca) składał się z ośmiu członków, zawsze mieszczan kolbuszowskich. 
Występował po dworach i uzdrowiskach od Tarnowa po Lwów i od Karpat po Święty Krzyż. 
Szczyt jego popularności przypadł na lata 40., 50. i 60. XIX wieku. Według tradycji miał go witać 
pod Tarnowem sam cesarz Franciszek Józef I. 

Po wielkim pożarze miasta w 1900 roku tradycje muzyczne kontynuowała nad Nielem ro-
dzina Burkiewiczów. Najsłynniejszym jej przedstawicielem był Agenor Burkiewicz- długoletni 
dyrygent i nauczyciel muzyki, nauczyciel m.in. Juliana Jabłońskiego, o którym będzie jeszcze 
mowa.

W 1939 roku wybuchła wojna i tradycja muzykowania w Kolbuszowej na kilka lat zamar-
ła. Odrodzi się w 1944 r., kiedy wspomniany Julian Jabłoński, wówczas już nauczyciel tutej-

Członkowie kolbuszowskiej orkiestry dętej na Festiwalu Młodzieży i Studentów, Warszawa 1955. Archiwum MDK
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szego gimnazjum, utworzył chór. Zajęcia chóralne odbywały się w trudnych warunkach. Brak 
był podstawowego sprzętu  krzeseł, instrumentów muzycznych. Istniała za to wśród chórzystów 
ogromna chęć do śpiewania w zespole. Nie brakowało też trudności, jak choćby tych związanych 
z masowymi migracjami ludności na inne tereny. Na ziemie zachodnie przenosili się też i chó-
rzyści. 

W 1954 r. chór liczył 40 osób, okrzepł i przygotowywał repertuar pieśni do eliminacji po-
wiatowych wyznaczonych na 28 marca 1954 roku. W tym samym czasie występował wspólnie 
z Zespołem Teatralnym działającym przy PDK wystawiającym jednoaktówkę Aleksandra Fredry 
pt. „Zrzędność i przekora”. Wspólne występy  chóru i zespołu teatralnego gromadziły komplet 
widzów.

Po zwycięstwie w eliminacjach powiatowych kolbuszowski chór jeszcze w tym samym 
roku uzyskał pierwszą lokatę w eliminacjach wojewódzkich w Rzeszowie. Wyrazem docenienia 
chóru było nagranie jego występu przez Polskie Radio Rzeszów. „Nowiny Rzeszowskie” pisały 
o kolbuszowskim chórze: „Jeżeli chodzi o zespoły śpiewacze, to na pewno na Festiwalu szczycić 
się będziemy takimi zespołami jak chór PDK w Kolbuszowej”. 

W 1955 roku chór brał udział w V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, 
w Święcie Pieśni i Tańca w Rzeszowie, wystąpił na otwarciu Fabryki Śrub w Łańcucie, i otwar-
ciu linii kolejowej Rzeszów – Kolbuszowa. W tym roku osiągnął też największy sukces w swojej 
historii - na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów w Olsztynie zdobył trzecie miejsce.

Trzy lata później zmarł Julian Jabłoński. Przez jakiś czas chór prowadzili inni dyrygenci. 
Nigdy już jednak nie osiągał takich sukcesów jak w czasach profesora Jabłońskiego. Tradycje 
chóru działającego przy domu kultury kontynuował następnie Władysław Magda, organista kol-
buszowskiej parafii, który założył najpierw dwugłosowy chór żeński, a później czterogłosowy 

Przemarsz orkiestry kolbuszowski rynek 1955 r. Archiwum MDK
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chór mieszany. Prowadzeni przez niego śpiewacy wzbogacali swoimi występami uroczyste na-
bożeństwa kościelne, msze św. i ważne rocznice narodowe.

Po przejściu organisty Władysława Magdy na emeryturę w 1970 r. organistą w kościele pa-
rafialnym w Kolbuszowej został Stanisław Kochanowicz. Funkcje tę pełnił od 1970 r. do 1990 r., 
kiedy to wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W ciągu 20 lat grał na organach i opiekował się 
czterogłosowym męskim i mieszanym chórem parafialnym. Dobierał repertuar pieśni religijnych 
na różne uroczystości kościelne w ciągu roku: jubileusze i inne wiążące się ze świętami kościel-
nymi, koncerty kolęd, obchody 3 Maja.

Edukacja muzyczna
W 1953 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej dyrektor Jan Sarapuk założył mu-

zyczne kółko zainteresowań, na którym 14 dzieci uczyło się gry na skrzypcach. Z czasem kółko 
rozwinęło się do zespołu muzycznego poszerzonego o cymbałki, mandolinę i proste instrumenty 
perkusyjne. Zespół występował na akademiach szkolnych i organizowanych w PDK.
Z pomocą ówczesnego kierownika domu kultury Bronisława Marka grupa najaktywniejszych 
obywateli: Stanisław Dyło, Janina Krzaklewska, Maksymilian Kurda, Zofia Nidental, Jan Sa-
rapuk i inni jesienią 1959 r. na organizacyjnym spotkaniu w PDK postanowili założyć Ognisko 
Muzyczne przy PDK w Kolbuszowej. Opiekę pedagogiczną powierzono Janowi Sarapukowi, 
który przez następne 17 lat był jego dyrektorem.

Pierwszymi nauczycielami w ognisku byli muzycy Państwowej Orkiestry Symfonicznej 
w Rzeszowie: Bolesław Jakubiak, Adolf Stawasz, Stanisław Bawor, Andrzej Kulela, Roman 
Godek i Bolesław Antoniak. W 1963 r. Społeczne Ognisko Muzyczne zgłosiło przynależność 
do Towarzystwa Muzycznego w Rzeszowie, od którego otrzymywało pomoc pedagogiczną, ad-
ministracyjną i finansową.

Przez wiele lat zespół muzyczny Ogniska wraz z chórem szkolnym, a w pewnym okresie 
chórem Komitetu Rodzicielskiego SP nr 2, występował w części artystycznej na akademiach 
urządzanych w PDK z okazji różnych uroczystości państwowych. Największym wspólnym 
występem zorganizowanym przez dyrektora ogniska wspólnie z SP nr 2, było „Święto Pie-
śni”, które odbyło się 6 czerwca 1966 roku na kolbuszowskim rynku. Przy akompaniamencie 
16-osobowego zespołu akordeonistów pod kierownictwem Jana Sarapuka zaśpiewało wtedy 
1058 dzieci (!) .

Po Janie Sarapuku kolejno dyrektorami ogniska byli: Krystyna Winiarska i Adam Stą-
por. W 1990 r. Społeczne Ognisko Muzyczne uzyskało niezależną siedzibę w budynku po byłej 
PZPR przy ul. Obrońców Pokoju 20. Rok później po panu Adamie Stąporze dyrektorem Ogniska 
została pani Aleksandra Niezgoda

Kolbuszowskie Ognisko było inicjatorem wielu koncertów, akademii i lekcji umuzykal-
niających dla dzieci i młodzieży z kolbuszowskich szkół jak też z ościennych miejscowości. 
Uczniowie Ogniska nieraz ratowali honor rzeszowskiego Towarzystwa Ognisk Artystycznych 
na wojewódzkich prezentacjach ognisk muzycznych, zdawali z powodzeniem egzaminy do 
średnich szkół muzycznych.

Orkiestra do roku 1990 roku
Orkiestra Dęta w Kolbuszowej ma bogatą przeszłość. W 2000 roku święciła półwiecze 

swego istnienia. Założycielem kolbuszowskiej orkiestry był Jan Styga, muzyk pochodzący 
z Trzęsówki, posiadający bogatą przeszłość muzyczną. W 1950 roku zgłosił się do niego pra-
cownik Wojewódzkiej Komendy Organizacji „Służba Polsce”, pan Kostuj. Zaproponował panu 
Stydze objęcie i poprowadzenie orkiestry pod Rzeszowem, gdzie były instrumenty, ale nie 
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było kapelmistrza. Jan Styga zaproponował z kolei, aby przewieźć instrumenty do Kolbuszo-
wej, a on na miejscu zorganizuje orkiestrę i uzyskał zgodę Kostuja. Orkiestra (według spisanej  
1 września 1950 r. umowy) miała składać się „z samych junaków podlegających obowiązkowi 
pracy w SP”. Orkiestranci mieli być zwolnieni od pracy w hufcu. Chętnych było bardzo wielu. 
Po przesłuchaniach rozpoczęła się praca teoretyczna i praktyczna z uczniami. 
Już w czerwcu 1951 roku orkiestra dęta zajęła I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr 
należących do SP w Rzeszowie. Sukces, tym większy, że w orkiestrze nie grał żaden zawodowy 
muzyk, rozpoczął okres popularności orkiestry. Zaczęły się częste wyjazdy na różne uroczysto-
ści, zebrania, koncerty w powiecie i poza nim. W lecie 1952 roku, w rocznicę Powstań Śląskich, 
orkiestra z Kolbuszowej wystąpiła wśród połączonych orkiestr „Służby Polsce” na Górze Świę-
tej Anny. Ponad 500 osobowym składem muzyków dyrygował major Ołów, główny kapelmistrz 
i kompozytor orkiestr SP. 

Jan Styga oprócz funkcji dyrygenta orkiestry pracował jeszcze na drugim etacie, mimo 
to otrzymywał bardzo niskie zarobki. Po nieudanych próbach wynegocjowania podwyżki zde-
cydował się wreszcie zrezygnować z przewodzenia orkiestrze. Jednak aż do czasu znalezienia 
zastępcy sprawował swoją funkcję honorowo, nie pobierając za nią wynagrodzenia. Oficjalne 
zwolnienie ze stanowiska uzyskał 30 października 1954 roku. 

Jego miejsce zajął Walenty Kazior, który ogłosił nabór chętnych do nauki gry 
na instrumentach dętych. Znów zaczęła się praca z uczniami. Zajęcia orkiestry odbywały 
się codziennie: trzy dni w tygodniu pan Kazior prowadził dla nowych uczniów naukę gry 
na instrumentach i dwa razy w tygodniu odbywały się próby całego zespołu. Powstał prawidłowy 
skład małej orkiestry dętej. Repertuar dla kolbuszowskiej orkiestry Walenty Kazior wypożyczył 

Otwarcie Muzeum w Kolbuszowej, 5 maja 1959 r. Archiwum MDK
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od kapelmistrza orkiestry kolejowej w Rzeszowie. Przez zimę 1954/55 udało się wyćwiczyć 
kilka marszów, wiązankę krakowiaków oraz walc „Marzenie Cygana” z introdukcją i codą.  
Z tym repertuarem orkiestra wystąpiła na akademii pierwszomajowej w 1955 r. uzyskując spory 
aplauz publiczności. 

W lipcu 1955 r. Zarząd Wojewódzki „Służby Polsce” utworzył z orkiestr SP Trzciana, 
Przeworsk i Kolbuszowa szesnastoosobową orkiestrę i wysłał pod batutą Wincentego Kaziora 
na trzy tygodnie na Festiwal Młodzieży i Studentów do Warszawy. Tam, w połączeniu z orkiestrą 
SP województwa kieleckiego, gdzie kapelmistrzem był pan Strójwąs, witali delegacje zagra-
niczne na różnych dworcach, koncertowali w różnych punktach miasta i żegnali odjeżdżające 
delegacje zagraniczne. Muzycy kolbuszowskiej orkiestry wzięli też udział w defiladzie na Placu 
Zwycięstwa w 360-osobowej orkiestrze SP w dniu 22 lipca 1955 r. W Warszawie udało się uzy-
skać jeszcze jedną ważną rzecz- orkiestranci wraz z panem Kaziorem odpisali kilka utworów od 
kieleckiej orkiestry. 

Po powrocie z Festiwalu Zarząd Wojewódzki SP przydzielił tutejszej komendzie autokar, 
którym orkiestra z zespołem tanecznym działającym przy SP wyjeżdżała w każdą sobotę i nie-
dzielę do różnych miejscowości. Jak wspomina kapelmistrz – Walenty Kazior – lata 1955, 56, 57 
były okresem najlepszego rozwoju orkiestry. Orkiestra występowała w większości wsi i miaste-
czek powiatu kolbuszowskiego. Uświetniała wszystkie uroczystości, święta, akademie, rocznice 
w Kolbuszowej. Miała także okazję grać na stadionie „Stali” Rzeszów podczas meczu Polska 
– Rumunia, na Wojewódzkim Festynie Młodzieży Wiejskiej w Bratkowicach, przy powitaniu 
młodzieży chińskiej w Głogowie.

Kapelmistrz nadmienił, iż wszystkie próby i występy orkiestry były całkowicie bezpłat-
ne. Skład orkiestry był ciągle wzmacniany nowymi uczniami. Zarządzeniem władz centralnych 
orkiestry dęte w Ligi Przyjaciół Żołnierza zostały z dniem 31 maja 1958 roku zlikwidowane. 
Instrumenty przejął Zarząd Wojewódzki LPŻ, od którego następnie przejął je nieodpłatnie kol-
buszowski Powiatowy Dom Kultury. Niestety nowy kierownik Domu Kultury przyjął niekom-
pletny skład instrumentów, gdyż nie porozumiał się w tej sprawie z kapelmistrzem, który auto-
matycznie przeszedł do Domu Kultury wraz z orkiestrą i umundurowaniem SP.

W odczuciu kapelmistrza i orkiestrantów orkiestra dla Domu Kultury była tzw. „kulą 
u nogi”. Zajęcia orkiestry zmniejszono do 18–20 godzin miesięcznie (wcześniej w LPŻ zajęcia 
odbywały się minimum 48 godzin miesięcznie). Białe umundurowanie (z byłej LPŻ) uległo 
zabrudzeniu i zniszczeniu, co w rezultacie doprowadziło do tego, że orkiestranci występowali 
we własnych ubraniach. Instrumentarium także uległo zniszczeniu. Zakupiono kilka starych in-
strumentów po zlikwidowanej orkiestrze w Liceum Ogólnokształcącym w Pilźnie (tuba, trzy 
skrzydłówki, jeden tenor). Jak wspomina kapelmistrz – mimo niesprzyjających warunków orkie-
stra zaczęła powracać do dawnej formy, obsługując wszystkie uroczystości w mieście i powie-
cie. Zakupiono mundury instruktorów harcerstwa. Skład orkiestry z powodu migracji jej uczest-
ników uległ zmianie, doszli nowi uczniowie. Orkiestra wzięła udział w odsłonięciu pomników 
w Nienadówce Górnej, w Raniżowie, Majdanie Królewskim, w odsłonięciu tablicy na Kopcu 
w Trzebosi, w otwarciu Muzeum w Kolbuszowej, otwarciu linii kolejowej Rzeszów – Kolbuszowa 
i Kolbuszowa – Nowa Dęba, otwarciu „Kolbetu”, Fabryki Mebli, szkoły w Domatkowie. 

W 1971 r. dzięki poparciu ówczesnego Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej 
Michała Hawry kapelmistrz otrzymał kwotę 25 tys. zł., za którą zakupił helikon B, klarnety 
i 2 alty. Skład orkiestry znów uległ zmianie. W 1973 r. orkiestra otrzymała nowe mundury, 
co – jak wspomina kapelmistrz – bardzo dodatnio wpłynęło na jej rozwój. Następnie przyznano 
członkom orkiestry wynagrodzenia za występy i próby (według stawek przysługującym zakła-
dowym orkiestrom dętym). Do orkiestry powrócili dobrzy muzycy, przyjęci zostali też nowi 
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członkowie. Orkiestra znów tętniła życiem. W 1974 r. wzięła udział w imprezie „Lato Solińskie” 
w Solinie. Po drodze koncertowała w Brzozowie. Uświetniła wręczenie sztandaru Powiato-
wej Komendzie Straży Pożarnej, wzięła udział w uroczystości ku czci poległych AK-owców 
w Porębach Kupieńskich.

W maju 1975 roku orkiestra dała koncert przed Filharmonią Rzeszowską, a w 1976 r. grała 
na Święcie Nowin w Rzeszowie. Brała też czynny udział w otwarciu Domu Kultury w Kolbuszo-
wej Górnej, otwarciu Domu Strażaka w Hucisku, przeglądzie orkiestr w Sarzynie. Koncertowała 
również w Domu Kultury w Łańcucie. Ukoronowaniem tego okresu było zdobycie I miejsca 
w konkursie „Artama” w 1978 roku oraz przyznanie orkiestrze Artystycznego Znaku Jakości. 
Orkiestra wykonała wówczas wiązankę pieśni i tańców góralskich J. Karasia oraz M. Fryca 
z Kolbuszowej.

Jeszcze w tym samym roku orkiestra wzięła udział w paradzie Orkiestr Dętych 
w Rzeszowie z okazji  XXV rocznicy powstania LWP. W dniu 11 listopada 1978 r. wzięła udział 
w przemarszu ulicami Rzeszowa, a następnie brała udział w przeglądzie dorobku kulturalnego 
powiatów w Wojewódzkim Domu Kultury. 9 maja 1979 r. orkiestra zdobyła I miejsce w przeglą-
dzie orkiestr w Sarzynie za wykonanie Mazura z opery „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki. 
W czerwcu 1979 r. uświetniła Święto Ludowe w Weryni. Wystąpiła także na „Święcie Nowin” 
w Rzeszowie.

W dniu 21 stycznia 1980 roku orkiestra obchodzi jubileusz XXV-lecia swojego istnie-
nia. Na uroczystości przybyli przedstawiciele Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, Wo-
jewódzkiego Domu Kultury, Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i Sekretarz PZPR. Niestety 
zabrakło przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy. Orkiestra przedstawiła 45-minutowy kon-
cert, podczas którego zostali przedstawieni wszyscy członkowie orkiestry. Po występie odbyła 
się zabawa sfinansowana przez Zarząd Gminnej Spółdzielni. W maju 1980 roku orkiestra wy-

Orkiestra Dęta PDK maszeruje przez kolbuszowski rynek,  1966 rok. Na pierwszym planie Walenty Kazior. Archiwum 
MDK
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stąpiła na uroczystości Święta Ludowego i w czerwcu na spartakiadzie pracowników budow-
nictwa.

W 1979 roku Urząd Miasta i Gminy wycofał członkom orkiestry wynagrodzenia za próby 
i występy, co spowodowało spadek frekwencji na próbach, a w konsekwencji wpłynęło na po-
ziom artystyczny orkiestry. Próby odbywały się rzadko – zaledwie kilka razy w roku, tylko 
przed występami. Częstsze spotkania odbywały się jedynie z uczniami w celu opanowania – jak 
to określił pan Kazior – coraz skromniejszego repertuaru orkiestry. W tym czasie poza uro-
czystościami państwowymi orkiestra wzięła też udział w poświęceniu sztandaru „Solidarności”  
w Mazurach w 1981 roku.

Umundurowanie uległo zniszczeniu a instrumenty po trzydziestu latach eksploatacji po-
zostawiały wiele do życzenia. Do tego do orkiestry przestała napływać młodzież, która zain-
teresowana nowymi rodzajami muzyki już nie chciała się uczyć grać na instrumentach dętych. 
Wzrosło zainteresowanie muzyką elektroniczną, powstały zespoły rockowe, spadała popular-
ność orkiestry dętej wśród młodych.
Pomimo niesprzyjających warunków orkiestra nadal istniała. Wzięła udział w uroczystości wmu-
rowania tablicy ku czci poległych żołnierzy AK w kościele parafialnym w Kolbuszowej, koncer-
towała w Zespole Szkół Zawodowych w czasie uroczystości XX-lecia jej istnienia, uświetniła 
uroczystość wręczenia sztandaru OSP w Weryni, ponadto, pod kierunkiem byłego członka orkie-
stry, organisty – Stanisława Kochanowicza, obsługiwała uroczystości kościelne.

Kapelmistrzowie orkiestry
Kapelmistrz to centralna postać każdej orkiestry. Od niego bowiem zależy kształt dzieła 

muzycznego. Dyrygent powinien posiadać gruntowną wiedzę i wykształcenie muzyczne w za-
kresie zasad muzyki, solfeżu, harmonii i kontrapunktu, form muzycznych, instrumentoznawstwa 
i instrumentacji, umiejętności trudnej sztuki dyrygowania. Wskazane jest także, aby dyrygent 
potrafił grać przynajmniej na jednym z instrumentów dętych wchodzących w skład danego ze-
społu, co w dużym stopniu podnosi jego autorytet w orkiestrze. Przydatna jest umiejętność gry 
na fortepianie ze względu na konieczność przegrywania partytur, instrumentowanie i adaptowa-
nie utworów na orkiestrę.  Niemniej jednak, podstawową umiejętnością każdego dyrygenta – ka-
pelmistrza orkiestry dętej - musi być bezbłędne opanowanie techniki dyrygowania. Stanowi ona 
bowiem główny sposób porozumienia się z instrumentalistami w trakcie przeprowadzanych prób 
i koncertów.

Wykaz kapelmistrzów orkiestry w 1950 – 2014:
Kapelmistrzowie Lata

Jan Styga1. 1950 – październik 1954
Walen ty Kazior2. grudzień 1954 – maj 1989
Wiesław Minich3. 1990 – 1996
Aleksandra Niezgoda4. wrzesień 1996 – lipiec 2003
Bogdan Żądło5. lipiec 2003 – luty 2004
Krzysztof Kłoda6. luty 2004 - dziś

Trzeba dodać, iż sama wiedza muzyczna nie wystarcza. Dyrygent musi posiadać również 
wykształcenie ogólne w jak najszerszym zakresie. Jest on bowiem nie tylko wykonawcą dzieła 
muzycznego, ale także nauczycielem i wychowawcą podległych sobie muzyków. Członkowie 
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jego zespołu są przecież amatorami, którzy swój wolny czas od pracy poświęcają grze w or-
kiestrze. Dyrygent musi zainteresować ich muzyką, tak aby dbali o wyjątkowo solidne wyko-
nawstwo utworów na koncertach, dobre imię swojego zespołu i czuli się odpowiedzialni za 
całą orkiestrę. Własnym przykładem powinien wpoić im nawyk solidnej pracy i punktualności  
w przychodzeniu na próby i koncerty.

Jan Styga był założycielem, i jednocześnie pierwszym kapelmistrzem Orkiestry Dętej przy 
PDK w Kolbuszowej. Nie posiadał akademickiego wykształcenia muzycznego, lecz pochodził 
z rodziny o tradycjach muzycznych. Po czterech latach współpracy zrezygnował ze sprawo-
wanej funkcji, ponieważ otrzymywał niskie wynagrodzenie za swoją pracę. Na jego miejsce 
kapelmistrzem został Walenty Kazior, który również nie posiadał wykształcenia muzycznego. 
Po śmierci kapelmistrza Walentego Kaziora orkiestra prowadziła próby samodzielnie i cały czas 
występowała. W momencie kiedy dyrektorem Domu Kultury został Wiesław Minich to on zajął się 
prowadzeniem orkiestry. W odróżnieniu od poprzedników miał ukończone Studium Nauczyciel-
skie na Wydziale Muzycznym i Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie skrzypiec, ukończył także WSP 
w Rzeszowie na kierunku Pedagogika Pracy Kulturalno–Oświatowej. Pod jego dyrygenturą or-
kiestra dokonała nagrania w Telewizji Polskiej dla programu „Swojskie Klimaty”. On również 
zorganizował kolbuszowski Turniej Orkiestr Dętych, który odbywa się co roku do dziś. W roku 
1997 kapelmistrzem została Aleksandra Niezgoda. Wyższe wykształcenie muzyczne zdobyła 
w Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku Wychowanie Muzyczne ze specjalizacją dyry-
gencką w klasie Arkadiusza Basztonia. Aleksandra Niezgoda od wielu lat prowadzi działalność 
wychowawczą w Społecznym Ognisku Muzycznym w Kolbuszowej i od 1998 r. w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej.

Członkowie orkiestry
Najważniejsze zadanie kapelmistrza, to odpowiedni dobór przyszłych instrumentalistów 

zarówno pod względem uzdolnień, zainteresowań muzycznych, jak i predyspozycji fizycz-
nych. Każdy z kandydatów do orkiestry musi być poddany badaniom lekarskim, ponieważ gra 
na instrumentach dętych wymaga pewnych uwarunkowań zdrowotnych. Przyszli muzycy starają-
cy się o członkostwo w orkiestrze dętej powinni: mieć zdrowe płuca, zdrowe i równe zęby (zwłasz-
cza w przedniej części uzębienia, gdzie nie może być żadnych ubytków ani zniekształceń), zdro-
we serce i odpowiednią grubość ust- warg: (usta cienkie predysponują do gry na instrumentach 
mniejszych, jak trąbka, róg, oraz na instrumentach dętych drewnianych, usta grube dają większą 
łatwość gry na większych instrumentach: bas, baryton, tenor, puzon). Rekrutację kandydatów 
do orkiestry dętej można prowadzić już w wieku 14 lat, natomiast gry na instrumentach per-
kusyjnych mogą się uczyć młodsi. Kandydaci odpowiadający tym warunkom przystępują 
do egzaminu, którego celem jest stwierdzenie przydatności do zespołu orkiestry pod względem 
muzycznym. Będą to oczywiście osoby wykazujące się następującymi walorami: pamięcią mu-
zyczną (jeśli potrafią odtworzyć swoim głosem bezbłędnie zagrany na instrumencie fragment 
melodii) dobrym słuchem muzycznym (potrafią określić ilość zagranych dźwięków a nawet 
je kolejno zaśpiewać), poczuciem rytmu (potrafią dokładnie powtórzyć wystukany rytm).

Jeśli kandydat pomyślnie przejdzie badanie lekarskie i zda krótki egzamin muzyczny, dy-
rygent może przystąpić do przydzielenia poszczególnym osobom odpowiednich instrumentów 
zgodnie z wcześniej przedstawionymi sugestiami dotyczącymi grubości ust (warg). Może się 
jednak zdarzyć, iż niektórzy kandydaci maja specjalne upodobania co do wyboru instrumentu. 
Dopuszcza się taką możliwość, ale kierownik zespołu – dyrygent musi kierować się ogólnymi 
zasadami dotyczącymi składu orkiestry. Czasem może się jednak zdarzyć, dany instrument nie 
odpowiada grającemu, wówczas kapelmistrz może zaproponować grę na innym instrumencie. 
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Pamiętać jednak należy, iż zmiany tej należy dokonać tylko jeden raz. Częsta zmiana instrumen-
tu może zniechęcić czącego się i doprowadzić do jego odejścia z zespołu

Skład orkiestry w różnych okresach jej działalności
Najwcześniejszy udokumentowany skład Orkiestry Dętej przy Domu Kultury 

w Kolbuszowej pochodzi z roku 1955. Oprócz kapelmistrza obejmował on:
3 klarnety: Stanisław Białek, Teofil Styga, Stanisław Kapusta;
3 kornety: Jan Szafran, Józef Róg, Marian Stan;
2 tenory: Eugeniusz Skowron, Jan Marzec;
1 baryton: Jan Kolasa;
3 alty: Roman Grabiec, Stanisław Sidor, Walenty Bajor;
1 bas: Józef Kurda;
perkusję: Stanisław Kosiorowski.

Ponad dwadzieścia lat później, w 1978 roku skład orkiestry obejmował: kapelmistrza Wa-
lentego Kaziora,

4 klarnety: Jerzy Wrona, Tadeusz Świątek, Józef Cebula, Franciszek Fryc;
5 kornetów, trąbek: Jan Szafran, Jan Cebula, Stanisław Rudny, Józef Róg, Józef Rauch;
3 alty: Stanisław Sidor, Walenty Bajor, Marian Rząsa;
2 tenory: Eugeniusz Skowron, Jan Marzec;
2 barytony: Jan Styga, Jan Kolasa;
3 basy: Andrzej Rauch, Józef Czerw, Józef Kurda;
perkusję: Stanisław Kosiorowski.

W roku 1979 do składu orkiestry dołączyli: Ryszard Wrona który zastąpił na klarnecie 
Józefa Cebulę oraz Józef Zawisza na trąbkę. Kapelmistrz Kazior wspominał jako wielce zasłu-
żonego dla prowadzonej przez siebie orkiestry Jana Szafrana – pierwszego kornecistę, solistę, 
który jako jedyny grał w niej bez żadnej przerwy przez 35 lat.

Akademia w PDK 7 listopada 1967 r. Archiwum MDK
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Działalność dydaktyczna
Jednym z warunków zapewnienia orkiestrze dętej długiej i owocnej działalności, należy 

zabiegać o to, aby przyciągać w jej szeregi możliwie największą liczbę młodych ludzi chętnych 
do takiej ciężkiej, ale jakże pięknej pracy.

Koncert podczas Święta Ludowego w 1968 r. Archiwum MDK

Konfrontacje Orkiestr Dętych, Solina 23 czerwca 1974 r. Archiwum MDK
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Przystępując do pracy z przyszłymi muzykami należy najpierw podzielić ich na dwie 
grupy. Jedna – to kandydaci przydzieleni do instrumentów drewnianych, druga – liczniejsza 
– do instrumentów blaszanych. Praca z tymi grupami powinna odbywać się w dwóch kierunkach:

zajęcia indywidualne (nauka gry na instrumencie),• 
zajęcia zbiorowe – teoretyczne i próby orkiestry.• 

Gra zbiorowa uczniów sprawia im więcej satysfakcji niż ćwiczenia indywidualne. Nawet, 
gdyby to były jedynie dwa, trzy lub cztery pojedyncze dźwięki. Fakt, że zagrają je razem, zespala 
instrumentalistów i czyni odpowiedzialnymi za zagranie czysto i równo. Lekcje teoretyczne cieszą 
się mniejszym entuzjazmem u uczących się, ale świadomość, że bez gruntownej znajomości nut 
nie da się muzykować zespołowo, zmusza ich do przyswajania sobie tego materiału.

W przypadku Orkiestry Dętej MDK w Kolbuszowej próba zespołu przeprowadzana jest 
w następujących etapach:

Strojenie instrumentów.1. 
Powtórzenie danego utworu, zebranie całości, z którego następuje wskazanie elemen-2. 
tów wymagających szczegółowego opracowania.
Podział na sekcje wynikający z problemów technicznych, rytmicznych, tekstowych, 3. 
intonacyjnych (czystości dźwięku), frazowania, artykulacji, dynamiki, zestrojenia 
współbrzmień. Podczas prób orkiestra MDK w Kolbuszowej dzielona jest na nastę-
pujące grupy:

I grupa – instrumenty dęte drewniane – flety, klarnety;• 
II grupa – instrumenty dęte drewniane – saksofony tenorowe i altowe;• 
III grupa – instrumenty dęte blaszane twarde – puzony, kornety, trąbki;• 
IV grupa – instrumenty dęte blaszane miękkie – basy, tenory, barytony.• 
osobną grupę stanowią instrumenty perkusyjne – bęben mały, czynele, werbel.• 

Następnym etapem próby jest połączenie wszystkich grup instrumentów i praca nad 4. 
całością partytury.
Zebranie całości utworu celem oceny osiągniętego założenia na próbie.5. 

Przemarsz ulicami 
Kolbuszowej, 1979 r. 
Archiwum MDK
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Dodatkowymi elementami próby jest gra w marszu. Ćwiczone są: realizacja podanych 
komend, ruszanie do marszu, marsz w miejscu, zatrzymanie, elementy nabicia łączników 
przedmarszowych po wykonanym marszu (instrumenty perkusyjne), prezencja (ustawie-
nie), walory brzmieniowe w ustawieniu, gra w marszu z realizacją form muzycznych. Czas 
pracy nad utworem uzależniony jest od jego stopnia trudności, faktury i rozmiaru. Oprócz 
kształcenia technicznego na próbach, trzeba zobowiązać i przysposobić członków orkiestry 
do samodzielnego, systematycznego ćwiczenia na instrumencie. Poziom ogólny zespołu za-
leży bowiem od poziomu wykonawczego jego poszczególnych członków. Trzeba dorobić 
się własnego systemu zachęty i kontroli pracy domowej orkiestrantów. Potrzebne są do tego 
odpowiednie warunki; pomaga tu inicjatywa i pomysłowość dyrygenta.
    
Repertuar

Pierwszoplanowym zadaniem dyrygenta jest bezsprzecznie wybór utworów do pracy 
z zespołem. Źle wybrany utwór, za trudny – mimo dużego wkładu pracy dyrygenta – nie przy-
niesie spodziewanych wyników i może zniechęcić zespół do dalszej pracy. Utwór nie może więc 
przerastać możliwości zespołu i musi być mu bliski i zrozumiały. Stąd dobór repertuaru – szcze-
gólnie jest to nieodzowne w początkach pracy zespołu – musi być przede wszystkim celowy 
i planowy. Należy dążyć do opracowania pewnego minimum repertuaru, który potrafiłby zaspo-
koić zapotrzebowanie społeczne i własne plany zespołu, a równocześnie dźwigałby zespół na 
coraz wyższy poziom artystyczny i techniczny.

W początkowym okresie działalności Orkiestry Dętej przy Domu Kultury w Kolbuszowej 
istniały trudności w zdobyciu materiału nutowego do pracy z zespołem. Dyrygent by temu zara-
dzić musiał korzystać z dostępnych wydawnictw np. Polskiego Związku Chórów i Orkiestr lub 
też wymieniać się z dyrygentami innych zespołów.

Orkiestra Dęta MDK. Zdjęcie grupowe z 1985 roku. Archiwum MDK
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Repertuar orkiestry był zróżnicowany ze względu rodzaj występów. Orkiestra koncertowa-
ła na uroczystościach:

państwowych• 
gminnych (dożynki, obchody jubileuszowe miasta),• 
religijnych (kolędowanie, odpusty, pogrzeby, święta),• 
okazjonalnych (imprezy strażackie, szkolne, pocztowe, sportowe),• 
mających charakter konkursowy (konkursy, przeglądy, turnieje).• 

Biorąc pod uwagę okoliczności, podczas których mają miejsce występy Orkiestry Dętej 
MDK w Kolbuszowej, ogólnie jej repertuar można podzielić na:

         
marsze paradne: „Adria”, „Na straży”, „Witaj Polsko”, „Kizivat”, „Nase zlata Praha”, „Po-• 
chod”, „Muziky, muziky”, „Poranna poczta”, „Góralu, czy Ci nie żal”, „Slepicka Kropena-
ta”, „Marsz marynarski”;
hymny, fanfary, marsze okolicznościowe: Polski Hymn Narodowy, Rota, „Marsz General-• 
ski”, „Rycerze Floriana”, Legionowe Pieśni Żołnierskie, „Mazurek 3-go Maja”, „Uroczysta 
fanfara”, „Tusz”;
pieśni kościelne;• 
marsze żałobne.• 

  

Katalog utworów wykonywanych przez Orkiestrę Dętą
 Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej od 1950 – 1990 roku

Lp Tytuł utworu Kompozytor, Aranżer Wydawnictwo
1 „Gdy Naród do boju” Kazimierz Sikorski (harmonizacja), 

Kazimierz Skinder (instrumentacja)
PWM 1949

2 Oberek „Zamaszysty” Franciszek Bielski PWM 1950
3 Polka „Jurek”                                          Augustyn Wiśniewski PWM 1950
4 Czerwony Sztandar K. Sikorski (harmonizacja), 

opracował Kazimierz Skinder 
PWM 1949

5 Międzynarodówka muz. P. de Geyter, harm. K. Sikorski, instr. 
K. Skinder

PWM 1950

6 Marsz nr.1 Tomasz Kiesewetter PWM 1950
7 Mazur z opery „Straszny 

Dwór”
muzyka: S. Moniuszko,
opracował: Z. K. Rund

PWM 1950

8 Mazur „Wesoło Dziś” Muzyka: Franciszek Bielski, 
opracował: A. Wiśniewski

PWM 1950

9 Polka „Dziewczyno 
Kochana”

Muzyka: Franciszek Bielski,
opracował: A. Wiśniewski

PWM 1950

10 Mazur „Na Jarmarku” Muzyka: Franciszek Bielski,
opracował: A. Wiśniewski

PWM 1950

11 Mazur „Podkóweczki 
Dajcie Ognia”

K. Namysłowski,
opracował: A. Sikorski

PWM 1952
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12 „Tańce Polskie” Tomasz Kiesewetter PWM 1952
13 Tańce Narodów ZSRR

1. Taniec Rosyjski.                          
2. Kozak.                                         
3. Taniec Ormiański.                   
4. Taniec Azerbejdżański                 

1.instr. A. Barajew
2.opr. P. Akulenko i W. Runow 
3. opr. A. Spiendiarow,
 instr. N. Kwitko
4. opr.  M. Zelcer

Wydawnictwo    
MON, 
Warszawa    
1952

14 „Mazur” Emil Młynarski,
zinstrumentował J. Hrouda

PWM 1954

15 Marsz Defiladowy 
„Żołnierski Krok”

Paweł Kuczera PWM 1954

16 1. „Dumka”  
2. „Oberek”

Roman Statkowski,
zinstrumentował W. Socewicz

PWM 1955

17  Marsz z Opery 
 „Sprzedana narzeczona”

Bedrich Smetana,
opracował Z.K. Rund

PWM 1950

18 „Koncjerntyj Walc” E. Rusanow 1956
19 1. „Pieśń Straży 

Pożarnych”
2. „Czerwony Wóz”

1. muzyka: Antoni Buzuk, 
    słowa: Cz. Liberowski,
2. muzyka: Benedykt Konowalski,
 słowa: M. Jezierski

ZPZŚiI 1967

20 1. Marsz „Moskwa”
2. Wiązanka żołnierskich    
    pieśni radzieckich

1. muzyka: D. Pokrass,
 opracował M. Stanisławski
2. opr. M. Stanisławski

CPARA 1967

21 1. Polonez „Dawne 
czasy”
2. Marsz „Wierzby  
    płaczące”

1. muzyka: K. Kurpiński,
   opracował: M. Stanisławski
2. opracował: M. Stanisławski

ZPZŚiI 1967

22 1. „Gdy zapada noc”
2. „Polka strażackiego  
      serca”

1. muzyka: A. Dobrowolski, 
   słowa: Z. Kucharski
2. muzyka: R. Żyliński, 
    słowa: S. Czachorowski

ZPZŚiI 1968

23 1. Polonez Nr 1
2. „Takie ładne oczy”

1. muzyka: Wł. Byszewski
2. opracował: Jan Pankiewicz

ZPZŚiI 1969

24 1. Sąsiad fox
2. Tum Bałałajka

opracował: M. Stanisławski ZPZŚiI 1969

25 1. „Krakowiaczek”
2. Marsz „Lotnik”

1. muzyka: S. Moniuszko,
    opracował: M. Stanisławski
2. muzyka: Z. Pytel

ZPZŚiI 1969

26 1. Toast
2. Mazur „Hej ha”
3. Polka „Ta joj”
4. Mazur „Maciek”
5. Oberek „Barbarka”

muzyka  i opracowanie: 
 T. Senecki

ZPZŚiI 1970

27 „Marsz chemików” muz. i opr. J. Szwed ZPZŚiI 1970
28 1. „Elegia”

2. „Pieśń Wieczorna”
muz. S. Moniuszko, sł. W. Syrokomla, opr. 
B. Turczyński

ZPZŚiI 1971
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29 marsz „Już przebrzmiał 
grom”

muzyka: G. Guziński, 
opracował: B. Turczyński

ZPZŚiI 1971

30 „Wojskowe fanfary” muzyka: Z. Dembińska i S. Paszke, 
instr. S. Paszke

Biblioteka 
Wojskowych 
Orkiestr 
Dętych 1971

31 „Gród Przemysława” muzyka: S. Paszke ZPZŚiI 1972
32 „Mała wiązanka piosenek 

partyzanckich”
opracował: J. Pankiewicz ZPZŚiI 1973

33 „Kołobrzeskie zaślubiny” Muzyka: A. Świerzyński,
opracował: J. Pawłowski

ZPZŚiI 1974

34 „Tańce polskie” muzyka: T. Senecki ZPZŚiI 1974
35 1. „Marsz triumfalny 

Zwycięstwo”
2. „Marsz zlotowy”

muzyka: A. Szałkowski ZPZŚiI 1974

36 „Pieśni Mazowsza” opracował: B. Turczyński ZPZŚiI 1975
37 1. marsz „Trzydziestolecie   

    Ziem Odzyskanych”
2. polonez „Wiarusy”

1. muzyka: T. Pozowski
2. muzyka: M. Fall,
 opracował: M. Stanisławski

ZPZŚiI 1976

38 1. marsz „Parada 
Optymistów”
2. tango „Kwitną 
jabłonie”

1. muzyka: A. Wysocki
2. muzyka: T. Senecki

ZPZŚiI 1976

39 „Roztańczona Polka” muzyka: A. Świerzyński,
opracował: A. Cichoń

ZPZŚiI 1977

40 „I Rapsodia Śląska” muzyka: M. T. Block ZPZŚiI 1977
41 „Wycinanki Łowickie” muz. F. Izbicki – Maklakiewicz, 

opr. B. Turczyński
ZPZŚiI 1978

42 „Echa suwalskich lasów i 
jezior”

opracował: B. Turczyński PZChiO 1981

43 oberek „Pastereczka” opracował: J. Kolasiński, 
instr. B. Turczyński

PZChiO 1981

44 „Muzyka, tempo, rytm” muzyka: J. Podobiński ZPAiK 1985
45 „Genialny kamerdyner” muzyka: J. Podobiński ZPAiK 1985
46 „Marsz Jubileuszowy” muzyka: J. Szwed PZChiO 1986
47 Chorały na orkiestrę dętą muzyka: L B. Landowski PZChiO 1987
48 Krakowiak „Za murami 

Krakowa”
muzyka: J. Kwiatkowski PZChiO 1988

49 „Trzy tańce polskie” muzyka: R. Twardowski, 
opracował: R. Dudek

PZChiO 1989

Orkiestra po 1990 roku
W 1990 roku kapelmistrzem orkiestry został Wiesław Minich. Wniósł dwie wielkie zasługi 

do historii kolbuszowskiej orkiestry dętej: nagrania w Telewizji Polskiej dla programu „Swoj-
skie Klimaty” oraz organizacja kolbuszowskiego Turnieju Orkiestr Dętych, który odbywa się 
do dziś.
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W 1996 roku Wiesława Minicha na stanowisku dyrygenta zastąpiła Aleksandra Niezgo-
da. Dzięki intensywnej pracy z orkiestrą już w 1997 r. podczas II Turnieju Orkiestr Dętych 
w Kolbuszowej zespół otrzymał Grand Prix i wziął udział w I Międzynarodowych Spotkaniach 
Orkiestr Dętych „Rzeszowskie Fanfary ‘97”. W 2001 r. orkiestra koncertowała w niemieckim 
Malente i francuskim Ploermel. W 2002 r. podczas kolejnej edycji kolbuszowskiego Turnieju Or-
kiestr gośćmi honorowymi byli muzycy z Grecji, którzy kilka miesięcy później, w październiku, 
gościli kolbuszowską orkiestrę u siebie, w mieście Elassona. Podczas pełnienia funkcji dyrekto-
ra domu kultury i jednocześnie kapelmistrza zakupiono nowe instrumenty i uszyte zostały nowe 
mundury. W 2003 r. Aleksandra Niezgoda przestała pełnić funkcję dyrektora domu kultury. Pod-
jęła decyzję o złożeniu również buławy kapelmistrzowskiej. Nadal jednak prowadzi działalność 
wychowawczą w Społecznym Ognisku Muzycznym w Kolbuszowej i jest obecnie dyrektorem 
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Kolbuszowej, jak również kapelmistrzem młodzieżo-
wej orkiestry dętej. Od odejścia z orkiestry A. Niezgody funkcję kapelmistrza przez niedługi 
czas pełnił Bogdan Żądło, od którego funkcję tę przejął instruktor ds. muzyki, pracownik domu 
kultury Krzysztof Kłoda. Pełni ją do chwili obecnej. W ciągu tego okresu udało się nowemu 
kapelmistrzowi zmienić nieco repertuar orkiestry na bardziej rozrywkowy, big–bandowy. 

W 2001 roku 30 członków orkiestry dętej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej 
odpowiedziało na 16 pytań zawartych w specjalnie przygotowanej ankiecie. Było to pierwsze 
w historii orkiestry tego rodzaju badanie. Z uzyskanych odpowiedzi, wynika, że w orkiestrze 
występowało wtedy 27 mężczyzn i tylko 3 kobiety. Największy procent członków orkiestry 
stanowiła młodzież szkolna i pracująca, 10% członków było w wieku ponad 50 lat. Największa 
grupa muzyków (50%) trafiła do orkiestry z własnej chęci, 35% zostało „zwerbowanych” przez 
kapelmistrza. Każdy z muzyków przed rozpoczęciem nauki gry na instrumencie został poddany 
badaniu predyspozycji muzycznych. U starszych członków orkiestry przeprowadzał je ówczesny 
kapelmistrz (sprawdzany był słuch i poczucie rytmu, natomiast nie sprawdzano predyspozycji 
do gry na konkretnym instrumencie), u młodszych badanie miało miejsce podczas egzaminów 
do szkół muzycznych (tu dodatkowo brane były pod uwagę predyspozycje do gry na instrumen-
cie dętym).

Orkiestra Dęta MDK  
w studiu Telewizji 
Polskiej w Warszawie 
podczas nagrania 
programu „Swojskie 
Klimaty”, 1995 rok. 
Archiwum MDK



152

Większość członków jako powód gry w orkiestrze podawało po prostu zamiłowanie 
do muzyki, część kontynuowała tradycje rodzinne, niektórych do gry namówił nauczyciel lub 
kolega. Aż 40% członków orkiestry nie posiadało żadnego wykształcenia muzycznego, ale  
z drugiej strony ponad 20% z nich posiadała wykształcenie średnie lub wyższe. Prawie wszyscy 
muzycy nadal doskonalili naukę gry na instrumencie.

Bardzo cenna w graniu w orkiestrze była dla muzyków możliwość spotkania z kolegami. 
Muzycy w zespole chwalili bardzo dobrą atmosferę i pełną współpracę. Zauważali też dobry 
odbiór orkiestry w środowisku lokalnym. Orkiestra w tym okresie nadal borykała się z trudno-
ściami związanymi z instrumentami. Jej instrumentarium było w znacznej części (70% instru-
mentów) własnością członków orkiestry, a zaledwie w 30% należało do domu kultury. Część 
instrumentów wymagała gruntownego remontu, nie nadawały się do eksploatacji, ale mimo to  
z braku funduszy były jednak nadal używane. Kilkanaście z tych instrumentów liczyło sobie już 
pół wieku. 
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Od dziecka miałem mocną chęć do muzyki. Pamiętam jak jako młody chłopak prosiłem 
ojca żeby kupił mi skrzypce. Ojciec dla spokoju się zgodził, ale później wspominał, że już nie 
jeden uczył się grać i się nie nauczył. I skrzypiec nie kupił. 

Zacząłem grać kiedy miałem 16 lat. Chodziłem wtedy do szkoły zawodowej i przyszedł tam 
Jan Styga, kapelmistrz kolbuszowskiej orkiestry dętej działającej przy Służbie Polsce. Był rok 
1951. Orkiestra powstała rok wcześniej i składała się ze starszych muzyków, ale ponieważ Ci nie 
przychodzili regularnie na próby kapelmistrz postanowił zwerbować młodych. Zapisałem się. 
Razem ze mną do orkiestry wstąpili wtedy: Skowron, Stąpor i inni. Dostałem alt, później tenor 
i baryton. Strasznie się ucieszyłem, że mogę się uczyć grać. A poza tym granie w orkiestrze 
zwalniało z obowiązku służenia w SP. Zamiast do łopaty poszliśmy do instrumentów.

   
Próby odbywały się dwa razy w tygodniu w siedzibie Służby Polsce przy rynku 

w Kolbuszowej, trwały do dwóch godzin. Kapelmistrz Styga potrafił uczyć, od początku uczył jak 
trzeba: najpierw teorii, nut a dopiero później robił próby muzyczne. Uczył dokładnie. Zresztą sam 
umiał grać na prawie wszystkich instrumentach dętych, na skrzypcach i akordeonie. Lubiłem go, 
żal mi było kiedy kilka lat później odchodził. 

Moje lata w orkiestrze
- wspomnienia 

Jan Kolasa

Kolbuszowska Orkiestra Dęta w Rzeszowie. Ze zbiorów J. Kolasy
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Debiutowaliśmy jako orkiestra w nowym składzie 1 maja 1952 roku. Umieliśmy wtedy grać 
tylko kilka marszy, ale graliśmy. Trochę to było kaleczone, ale szło! To był mój pierwszy występ 
w orkiestrze dętej. Pamiętam, że nie było basisty więc Jan Styga brał bas na plecy a trąbkę w dłoń 
i jak trzeba było grał solo basowe, a jak trzeba było na trąbce - grał na trąbce. 

Orkiestra w tym czasie nie była duża- do szesnastu ludzi. Oprócz nas- młodych – grali 
w niej też starzy, przedwojenni muzycy. Na próby chodzili mało, ale jak trzeba było to przycho-
dzili. Pamiętam, że grali: Stach Białek, Zawisza z Górnej, Stankowski, Franciszek Fryc z Kolbu-
szowej (czasem jak w kościele graliśmy to grał na puzonie), Szafran i Kurda - ale to już później. 
W orkiestrze grały też całe rodziny: Rauchów, Białków – Dolek- syn grał na bębnie, ojciec – 
Stanisław na klarnecie.

To był czas kiedy dużo jeździliśmy po całej Polsce. W 1954 roku graliśmy w Lublinie 
na centralnych dożynkach. Ćwiczyliśmy wtedy 2 tygodnie w Starachowicach. Zjechały się or-
kiestry z całej Polski i ze wszystkich muzyków stworzono jeden wielki zespół. Młodzież na tle 
naszej muzyki robiła wtedy pokazy przy wieńcach. Byliśmy też w Kędzierzynie-Koźlu. Dwa 
tygodnie ćwiczyliśmy i później graliśmy na Górze Świętej Anny. Występowaliśmy tam wtedy 
my- taka „ogólnopolska” orkiestra dęta i zespół Mazowsze.

 

 Poza tym jeździliśmy po województwie, powiecie, po okolicznych miejscowościach. 
Jeździliśmy na różne okazje, uroczystości: 600-lecie Rzeszowa, dużo graliśmy w Trzcianie pod 
Rzeszowem, no i później po wioskach, na świętach strażackich. Pamiętam jak kiedyś przyjechał 
ktoś z Ostrów Baranowskich po orkiestrę furmanką. Całą orkiestrę, chyba dwanaście osób, zabrał. 
A później nie miał nas kto odwieźć. Przenocowali nas na podłodze i dopiero rano konie zaprzęgli 
i odwieźli. Graliśmy wtedy przy okazji przemówienia jakiegoś delegata, który namawiał 
do zakładania PGRów.

Orkiestra Dęta kolbuszowskiego PDK w Rzeszowie. Zbiory J. Kolasy
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Jan Styga był kapelmistrzem przez 5 lat. W 1955 zrezygnował (miał większe zarobki 
po zabawach, weselach...), na jego miejsce przyszedł Walenty Kazior. Był kapelmistrzem 
do końca życia, aż do lat 90. Był groźnym kapelmistrzem, pamiętam go tupiącego nogami kiedy 
się złościł.  Baliśmy się go trochę. Ale z kolei dbał o czystość grania. 

Niedługo po zmianie kapelmistrza orkiestra przeszła do domu kultury. Graliśmy, tak 
jak poprzednio, na kolbuszowskim rynku, na stadionie, w domu kultury. Graliśmy na pochodach 
pierwszomajowych, na rocznice rewolucji październikowej (7 listopada)– było raz nawet tak, 
że na mrozie w listopadzie zamarzły nam instrumenty i podgrzewaliśmy je zniczami z rynku 
spod pomnika. Poza tym graliśmy poza Kolbuszową z różnych okazji, na różne lokalne uroczy-
stości.

W 1955 roku pojechaliśmy do Warszawy na międzynarodowy festiwal młodzieży. Pojecha-
ło nas wtedy tylko kilku z Kolbuszowej. Muzycy zjeżdżali z całej Polski. Stworzyliśmy łącznie 
500-osobową orkiestrę z całej Polski. Ćwiczyliśmy w jakimś technikum, chyba trzy tygodnie. 
Później witaliśmy delegacje, na dworcu wschodnim, zachodnim. Dzieliliśmy się na cztery duże, 
ponad stuosobowe orkiestry i każda jechała witać inną delegację. A młodzi przyjeżdżali wtedy 
do Warszawy z całego świata.

Przeważnie graliśmy za darmo. Czasem udawało się dostać jakieś pieniądze do podziału, 
ale to były drobne złotówki- po 10-20 złotych na osobę. Czasami był też poczęstunek. Graliśmy 
na instrumentach, które zostawił Jan Styga (dbał o instrumenty, umiał je naprawiać). W różnych 
latach graliśmy w różnych strojach. W SP mieliśmy drelichy, jak wojskowe. Pamiętam też białe 
galowe stroje na wyjazdy.

Kolbuszowska orkiestra dęta grała dużo. Był nawet taki moment w latach 60., 70. kiedy 
nagrywaliśmy muzykę dla radia w Rzeszowie. Ja nie zawsze występowałem z orkiestrą bo przez 
dziesięć lat grałem też w Mielcu, w przyzakładowej orkiestrze dętej przy WSK. Pracowałem 
w WSK, początkowo jako ślusarz-blacharz, później stolarz-modelarz. Stąd niektóre występy 
kolbuszowskie mnie ominęły. W Mielcu była duża 40 osobowa orkiestra. Dyrygentem był Grze-
gorz Osak. Zakład był sponsorem tej orkiestry więc i dobre stroje mieliśmy i płatne próby – po 
20 złotych za dwugodzinną próbę. Też jak z Kolbuszowej jeździliśmy na występy, konkursy– 
byliśmy m.in. w Chorzowie, ale tam były porządne orkiestry górnicze, spodziewali się, że weź-
miemy tam dobre miejsce a wzięliśmy tylko wyróżnienie.

Po śmierci Walentego Kaziora wydawało się, że orkiestra upadnie. Nie było prób, 
ale muzycy (m.in. Sidor) walczyli o to żeby orkiestra nadal działała. I rzeczywiście reaktywował 
ją  Wiesław Minich. Zresztą Sidor miał takie słynne powiedzenie: „orkiestra jest, była  i będzie”. 
I znów zaczęliśmy grać, zaczęliśmy nawet wyjeżdżać zagranicę, byliśmy we Francji, w Grecji 
i w Niemczech.

Cieszę się, że grałem w orkiestrze. Lubiłem to. Oprócz przyjemności z grania orkiestra 
dawała też możliwość spotkania się z kolegami i rozrywki. Nauczyłem grać syna Darka. Potrafi 
zagrać na klarnecie i saksofonie. Skończył szkołę pierwszego stopnia w Rzeszowie, ale teraz nie 
gra bo jest za granicą.

Spisał i opracował Dawid Rosół
w oparciu o wywiady przeprowadzone 
przez dyrektora MDK Wiesława Sitko

 i instruktora MDK Stanisława Długosza
 w kwietniu 2014
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Moje Muzykowanie zaczęło się w szkole podstawowej, gdzieś w czwartej klasie. To było 
już po wojnie. Zacząłem wtedy grać po różnych imprezach, chrzcinach, potańcówkach – wszę-
dzie tam gdzie tylko nas zapraszali. Kierownikiem szkoły był Juliusz Tunia. Kiedy dowiedział się, 
że gram to dał mi regulamin i w szkole przed całą klasą musiałem przeczytać, że nie wolno 
młodzieży uczęszczać na zabawy. Ale później jak kierownik posłuchał jak gram to już przestał 
mi wymawiać, wziął mnie do chóru, uczył śpiewania na cztery głosy.

Grałem wtedy ze Stanisławem Białkiem – teściem mojego brata, z moim bratem i z synem 
Białka, czyli Białki i Cebule. Kapela nie miała swojej nazwy, po prostu mówili o nas – Białki. 
Mój brat zaczął grać na skrzypcach, ale później kupił akordeon i skrzypce oddał mi. Ożenił się  
u Białka nie tylko dlatego, że podobała mu się dziewczyna, ale i muzyka mu się podobała,  
a Białek był muzyk na całą okolicę. Na skrzypcach grał też mój ojciec. Ale grał tylko dla siebie.

Do szkoły średniej poszedłem do Mielca, do Metalowej Szkoły Zawodowej. Tam się za-
częło moje muzykowanie w orkiestrze dętej, którą założył dyrektor szkoły. Grałem na pierw-
szym kornecie. Później pracowałem w Mielcu na WSK jako frezer i nadal grałem w orkiestrze.

Ze skrzypcami po świecie
- wspomnienia muzyka ludowego 

Jan Cebula

Kapela ludowa MDK Kolbuszowa podczas nagrań. Austria. /zbiory Jana Cebuli



157

Po szkole poszedłem do wojska do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Wojskach 
Ochrony Pogranicza w Białymstoku. Kapelmistrz wojskowy szukał akurat muzyków do orkiestry 
wojskowej po kompaniach. Ja się zgłosiłem więc dał mi od razu trąbkę i kazał zagrać. Zagrałem 
i zostałem przyjęty. Do przysięgi byłem jeszcze w kompanii jako żołnierz a w orkiestrze grywa-
łem wieczorami, ale zaraz po przysiędze już mnie zabrali do orkiestry.

Po wyjściu z wojska znów zacząłem grać na weselach. Byłem zapraszamy do różnych 
kapel. Grałem na saksofonie i na klarnecie. Na weselach grało się wtedy dużo muzyki ludowej: 
polki, oberki, polonezy, chodzone, polki tramelki, polki galopki. Można było na tym zarobić. 
Może nie dorobić się majątku, ale po pół stówki, czy nawet po stówce na osobę płacili. Nie było 
takiej konkurencji jak teraz. Tutaj w Kolbuszowej grali Białki i Styga, w Przedborzu Bajor.

Zacząłem też grać w orkiestrze dętej domu kultury. Kapelmistrzem był wtedy Walen-
ty Kazior. Ja grałem na trąbce, później na kornecie, a jak trzeba było i na tenorze i na alcie 
(w orkiestrze nie było waltorni tylko małe alciki).

Później zostałem instruktorem w kapeli ludowej przy domu kultury w Kolbuszowej. Kapela 
nazywała się „Lesiacy”. Graliśmy na lokalnych imprezach w mieście i gminie, występowaliśmy 
na przeglądach wojewódzkich i ogólnopolskich. W 1984 roku zajęliśmy drugie miejsce 
w 18 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ludowych w Kazimierzu. W kolejnym roku otrzymali-
śmy wyróżnienie w Kazimierzu. Rokrocznie występowaliśmy też na Pyrzyckich Spotkaniach 
z Folklorem.

Graliśmy w różnych składach. Do zespołu dobierałem Stygę, Jurka i Ryśka Wronę, Jarka 
Mazura, Ryśka Bajora i Józefa Bajora z Przedborza (grał ze mną w Kazimierzu). Oni mieli 
wtedy swój zespół, ale chcieli się z nami złączyć. U Bajorów grali: ojciec, córka na akordeonie, 
syn na bębnie, Michał Depa na saksofonie, i Draus, sołtys z Domatkowa. Grał ze mną 
też Władysław Pogoda, razem jeździliśmy zagranicę.
 Repertuar miałem i mam bogaty. Na razie nie spieszę się z przekazaniem go. Kie-
dyś przekażę którejś kapeli. Nie chwaląc się jest tutaj sporo zeszytów. W każdym zeszycie jest 
po kilkadziesiąt piosenek. 

Kapela ludowa MDK 
Kolbuszowa po 
występie w Austrii. 
Drugi z lewej – Jan 
Cebula, w środku 
(czwarty z lewej 
Alexander Veigl). 
Zbiory J. Cebuli
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Część repertuaru mam od Władysława Łobody. Na żywo z nim nie rozmawiałem, 
ale poszedłem kiedyś, już po jego śmierci, do jego domu i żona jakie zeszyty miała w domu 
wyszukała wszystkie i mi dała. Nawet wiedziała, że w rodzinie jest jeszcze jeden zeszyt. więc 
poszła i dała go mi. Mam te zeszyty jeszcze. Komuś to kiedyś przekażę. 

Z kapelą zjeździłem zagranicę. Już trudno mi wymienić gdzie byliśmy. Sześć razy byliśmy 
w Austrii, cztery razy w Niemczech I tam naprawdę się nasze występy podobały. Dostałem po-
chwałę i gratulacje od ambasadora z Wiednia, naszą muzykę lubił też Generalny Sekretarz IOV 
(Internationale Organisation fur Volkskunst) Alexander Veigl. Lubił nas. 

Podróż co prawda musieliśmy sobie sami zapłacić, ale później na terenie Austrii do-
stawaliśmy już jakieś pieniądze na paliwo i kieszonkowe. Jako polska kapela bardzo 
się podobaliśmy. Tam były zespoły z całej Europy można powiedzieć, z każdego państwa 
po jednym. Jeździliśmy po różnych miejscach w kraju, potrafili nas nawet od razu do Niemiec 
wziąć swoim samochodem i odwieźć.

Byliśmy też we Francji (w Bretanii), Bułgarii, na Ukrainie, byłem na Wileńszczyźnie. 
Wszystko mamy zebrane, udokumentowane, opisane. Żal mi tylko, że przepadły mi wszystkie 
filmy z nagrań. Dałem to do przegrania, ale wszystko mi zepsuli, całą moją pracę.

 
Jakby nie muzyka to bym nie zjeździł tyle świata. Mieliśmy nawet zaproszenie do Nowej 

Zelandii. Na miesiąc czasu, tylko w jedną stronę musieliśmy sobie drogę opłacić. Ale wtedy 
nikogo nie było stać. To było w latach 80. 

Teraz prowadzę kapelę „Jaciska” w Nowej Wsi. Zaczęło się dobrze, ale zobaczymy 
co z tego wyjdzie. Mamy swój repertuar, mamy swoje stroje, gramy w strojach rzeszowskich.

Ale ja mówię tak – dawniej muzykant był szanowany na równo z najważniejszymi gośćmi. 
A dzisiaj to nieraz muzykant jest traktowany jak byle kto. 

Oprócz muzykowania zacząłem troszkę w drewnie strugać, ostatnio też robię rzeźby 
z korzeni. Hoduję też gołębie, nie jakoś zawodowo, ale lubię to.

Spisał i opracował Dawid Rosół w oparciu o wywiad przeprowadzony
przez Dyrektora MDK Wiesława Sitko w kwietniu 2014

Jan Cebula podczas
 rzeźbienia. Zbiory J. 
Cebuli



159

    

Pochodzę z rodziny, w której muzyka była obecna od dawna. Stryj grał na sekundzie  
a mój ojciec basował ze słynnym Czachorem z Mielca (swojego czasu jeden z najwybitniejszych 
muzyków ludowych). Oni pochodzili z jednej wioski, z Trzęsówki. Pamiętam, że kiedy później 
ja grałem z  Czachorem, nieraz się mylił i mówił na mnie Józef (mój ojciec miał na imię Józef). 
Dość długo razem grali. Czachor był od ojca młodszy o dwa lata – był z 1911 a ojciec z 1909. 

Pierwsze skrzypce jakie pamiętam dostałem od stryja. Podarował mi je po powrocie 
z niewoli niemieckiej. Ale zanim dostałem skrzypce pamiętam jak przeżywaliśmy wybuch woj-
ny. Pamiętam pożar na Cyrance w Mielcu we wrześniu 39 roku. Była pierwsza popołudniu, Cy-
ranka była zbombardowana. Pamiętam też uciekinierów. Tutaj niedaleko przyjechały 3 furmanki, 
pierzyny na wozie i piesek taki malutki. Piesek z dziewczynką – to mi utkwiło w pamięci – siedli 
sobie za domem pod gruszką, dziewczynka nogą ruszała a ten piesek ją za nogę łapał. Miałem 
trzy i pół roku a do dzisiaj to pamiętam.

W 1944 roku znów szedł koło naszego domu front. W tym miejscu gdzie mieszkam mógł-
bym pokazać gdzie spadło 9 pocisków. Było popołudnie. Pociski leciały i nieraz migało w nich 
odbicie od słońca. W tym czasie wysiedlili całą wioskę. My spaliśmy aż na końcu Trzęsówki 
pod Cmolasem. Dwie noce tam spaliśmy. Potem wróciliśmy do domu jak już niebezpieczeństwo 
przeszło. Wróciliśmy a tutaj wszędzie pełno wojska! Płakaliśmy. Bardzo przykre wspomnienia.

W Kosowach przed wojną była szkoła, ale Niemcy ją zabrali. Kiedy po wojnie zaczęliśmy 
się uczyć to lekcje były po domach. Tak było do trzeciej klasy. Do czwartej klasy poszedłem już 
do Trzęsówki (tam Niemcy szkoły nie zabrali).

Pasja muzykowania
- wspomnienia instruktora muzycznego, muzyka 
ludowego
 

Jan Marzec

Wybrane dyplomy Jana Marca.  Od lewej: Pogórzańska Nuta (II miejsce), Festiwal w Kazimierzu (Laureat), 
Maj-Danówka (II miejsce). Zbiory Jana Marca   
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Od dziecka ciągnęło mnie do muzyki. Sporo melodii miałem po ojcu, ale to później. Kiedy do-
stałem skrzypce i chciałem się nauczyć grać bardzo ciężko było usłyszeć muzykę. Nie było ra-
dia, nie było prądu, nie było telewizji. Była tylko możliwość pójść posłuchać jak muzyka grała. 
Wtedy żeby coś się nauczyć grać trzeba było kombinować.

Byłem jeszcze małym dzieckiem jak była potańcówka u sąsiada (tego domu już nie ma, 
został rozebrany) i poszedłem posłuchać jak grają. Ledwo przyszedłem wyszły młode chłopaki 
i do mnie: „co ty gówniarzu tu masz do roboty?”. Postawili wiadro z wodą w drzwiach a nas 
pasami wygnali. Tak się skończyło słuchanie muzyki. Ale oczywiście przychodziłem znów. Nie-
raz na kość zmarzłem jak stałem i słuchałem. To były potańcówki po domach, tak bez okazji. 
Zwyczajnie młodzi się schodzili i mówili „to dzisiaj zrobimy potańcówkę”.
 

Jak tylko nauczyłem się grać zacząłem grać na weselach, od młodych lat. Z tego żyłem. 
W pierwszym składzie z którym grałem był stary Andrzej Hałdaś z Trzęsówki (grał na klarnecie 
c), z Ostrów Tuszowskich był też taki stary dziadek, który miał trzyrzędówkę- akordeon, który 
z Francji przywiózł i na bębnach grał Stefan Rzeszutek z Ostrów Tuszowskich. Ja miałem 16-17 
lat i grałem na skrzypcach. Z nimi zaczynałem. 

Początkowo żyłem tylko z grania na weselach. Później już grałem po zabawach z lepszymi 
muzykami: był Tadek Rzeszutek z Ostrów Tuszowskich na akordeonie, Józek Róg – trębacz 
wojskowy i Stach Białek – klarnecista z Kolbuszowej. Z nimi grałem dopóki nie poszedłem 
do wojska. Graliśmy na zabawy na okolice, między innymi często na stadionie w Kolbuszowej. 
Żeby wejść na podłogę trzeba było zapłacić. Trzy utwory się zagrało, tancerze schodzili z podłogi 
i znów mogli zapłacić. My godziliśmy się na ustalaną stawkę. Z czasem pojawiły się mikrofony 
i nagłośnienie, ale początkowo tego nie było.

Jan Marzec występuje na Festiwalu w Kazimierzu.Zbiory J. Marca
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Zabaw było sporo. Nie tylko na stadionie, ale i na rynku, w domu kultury i obok domu 
kultury (na zewnątrz po stronie zachodniej najczęściej).

W tym czasie grywałem też z panem Białkiem, czy panem Szafranem. Grałem między in-
nymi na weselu obecnego starosty kolbuszowskiego Józefa Kardysia. Do tej pory jak mnie spotka 
gdzieś to wspomina „witam pana Jana Marca, na weselu u mnie grał”. A to było pierwsze wesele 
na którym grałem!

Powiem jak zdobywałem nuty. Był taki słynny muzyk, który pochodził z okolicy. Nuty znał 
bardzo dobrze. Ja byłem podlotek, miałem 17 lat, a on miał córki. Więc ja żeby coś zdobyć za-
cząłem do jego córek chodzić. Poszedłem raz, drugi i one mi te nuty dawały żebym ja sobie odpi-
sał. On się  końcu zorientował, że coś z tymi zeszytami nutowymi nie tak, ale dziewczyny mnie 
uprzedziły, że jakby się tata pytał to mam powiedzieć, że nic nie wiem. Nawet takim sposobem 
się nuty zdobywało. Takich zeszytów z nutami mam dzisiaj pełno. Wszystko piszę i dla siebie 
i rozpisuję na kapelę.

W tym czasie grałem w orkiestrze dętej w Kolbuszowej. Na tenorze. Orkiestra zawiązała się 
najpierw nie przy domu kultury, tylko przy Służbie Polsce. Dyrektorem był Złotek, a drugi – bar-
dzo fajny człowiek – Jan Pastuła. Prowadzili werbunki do SP. I założyli orkiestrę dętą. Siedziba 
Służby Polsce była w rynku, tam gdzie rozlewnia wód, apteka. Były tam trzy pokoje- w jednym 
było biuro, w drugim mieliśmy salę prób. Dopiero potem przenieśli orkiestrę dętą do domu kultury. 
Dyrektorem w domu kultury był wtedy Zenek Stępień. Początkowo kapelmistrzem był Jan Styga, 
później Walenty Kazior. Pan Kazior był zawzięty, pilnował, chciał nauczyć i postawił orkiestrę 
na dobrym poziomie.

Jan Marzec z Andrzejem Bieńkowskim. Ze zbiorów J. Marca
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W orkiestrze Stygi było najwięcej starych pniaków: pan Białek, pan Szafran, Zawisza 
z Kolbuszowej Górnej, a tak to młodzież: tenory – młode chłopaki – Kolasa Jasiu, Skowron 
Gienek, też na tenorze, ja początkowo zacząłem na trąbce, ale mi to nie wychodziło bo usta mi 
nie pasowały do ustnika, potrzebowałem większego ustnika, lepiej mi się grało na tenorze. Gra-
łem do czasu pójścia do wojska. Trafiłem do Nowego Sącza a tam do orkiestry reprezentacyjnej 
wojska polskiego. Grałem na tenorze. 

Był też chór Juliana Jabłońskiego. Był czas kiedy przy chórze działał zespół muzyczny. 
Ja grałem w tym zespole. Profesor Jabłoński prowadził chór i zespół. Wszystkich pamiętam: 
Stankowski z Dąbrówki grał na trąbce, drugą trąbkę grał pan Szafran, na klarnecie grał pan 
Białek (starszy, bo młodszy-Tolek- grał na bębnach), Styga Jan na harmonii i ja na skrzypcach. 
I Fryc Mietek.  To był zespół przy chórze, zespół, jeszcze to nie była kapela. Kapela przy domu 
kultury powstała później – grał w niej Jan Cebula i Jan Książek. Ale ja już wtedy nie grałem  
z nimi. 

Z Kolbuszowej przeniosłem się do Niwisk, gdzie pracowałem jako dyrektor domu kultury. 
Dom kultury powstał w pałacu u Hupków. Najpierw musiałem wyremontować budynek: piece, 
parkiety, sceny - to wszystko była już ruina.

W Niwiskach założyliśmy kapelę. Grały Wrony – najpierw sam Jurek, później i Rysiek. 
Na klarnecie ze mną grał Feret, który mieszkał w okolicy Sędziszowa i na próby przyjeżdżał 
rowerem. Sekundzistę miałem z Kosów. Występowaliśmy w przeróżnych miejscach – jakbym 
wszystkie dyplomy pozbierał to byłoby ich kilkadziesiąt albo i ponad sto. Był u mnie pan An-
drzej Bieńkowski z Warszawy. Grałem w Kazimierzu.

W domu kultury w Niwiskach pracowałem do emerytury. Uczyłem grać różnych muzy-
ków. Mam zezwolenia na nauczanie, na granie w lokalach. To były czasy kiedy trzeba było mieć 
takie zezwolenie. 

Spośród tych, których uczyłem najlepiej pamiętam młodego chłopaka z Kosów Ma-
riana Stana. Przyszedł do mnie bo chciał się uczyć grać a nie miał na czym. Ja poszedłem 
do kapelmistrza orkiestry kolbuszowskiej – wtedy już Kaziora – i pytam – panie kapelmistrzu 
nie ma pan jakiejś trąbki, bo przyszedł do mnie chłopak i chciał się uczyć grać a nie ma na czym, 
ja bym go uczył. Dostałem trąbkę i przez zimę uczyłem go grać. Na wiosnę, na 1 maja już 
przyszedł do orkiestry a kapelmistrz mówił „co za zdolny człowiek!”. Został bardzo dobrym 
trębaczem.

Spisał i opracował Dawid Rosół
w oparciu o wywiady przeprowadzone
przez Dyrektora MDK Wiesława Sitko

i instruktora MDK Stanisława Długosza 
w kwietniu 2014
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- Słucham, Słota!
Takimi słowami , wypowiedzianymi do słuchawki telefonicznej powitał mnie kilka lat temu 

jeden z najlepszych i najbardziej znanych muzykantów z terenu dawnej Puszczy Sandomierskiej 
– Pan Władysław Pogoda. W głosie, nawet nieco zniekształconym przez słuchawkę wyraźnie 
było słychać duże zniecierpliwienie, nawet zagniewanie. Przestraszona, że zrobiłam coś, co zde-
nerwowało Rozmówcę jęłam upewniać się, czy aby dodzwoniłam się pod właściwy numer. Na 
to Pan Władysław z rozdrażnieniem w głosie rzekł, że dodzwoniłam się dobrze, jeśli chodzi  
o muzykanta ale czy on może nazywać się Pogoda? W taki lejący deszcz???! Rzeczywiście, stru-
gi deszczu wówczas płynęły z nieba ale na takie dictum świat się rozjaśnił, bo cudowne poczucie 
humoru Pana Władysława jak zwykle okazało się niezawodnym lekarstwem na przygnębienie, 
spowodowane paskudną pogodą. I pomyśleć tylko, że wówczas miał już około 90 lat! 

   
Władysław Pogoda urodził się 30 lipca 1920 roku w Hucinie koło Kolbuszowej. Od swoich 

najmłodszych lat był chłopcem bardzo żywym, niesfornym, uwielbiał żartować i robić rozmaite 
psikusy. Często bywał za to karany w szkole, bo tak żywotnego chłopca nawet dyscyplina szkolna 
nie potrafiła okiełznać. A że był najmłodszym dzieckiem spośród siedmiorga rodzeństwa, wiele 
psikusów jakoś mu uchodziło płazem. Jego ojciec marzył o tym, że syn zostanie kowalem ale cóż 
z tego, skoro Jemu tylko muzyka była w głowie? Gdzie tylko mógł, tam chodził i słuchał co i jak 

Pogoda z Huciny
 

Jolanta Dragan

Artysta. Z archiwum Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Fot. J. Mazurkiewicz
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grają, co śpiewają. Młody umysł chłonął jak gąbka wszystkie melodie, które można było usłyszeć. 
Muzyka była w Nim od początku, od najmłodszych lat, a w miarę jak dłużej jej słuchał, tym moc-
niej zajmowała myśli. Panu Władysławowi nie były straszne rozmaite kary i nieraz tęgie lania, 
które go spotykały za to słuchanie: a to krowy na pastwisku zostawił, bo usłyszał jak gdzieś grają 
i zapomniał  bożym świecie, a to z wesela go wyrzucili, bo przecie kto to widział, żeby mały 
chłopak na wesele przychodził. Kar otrzymał bez liku ale odcierpiawszy swoje cieszył się, 
że usłyszał coś nowego, co zostało mu w pamięci. 

Od początku rwał się do grania a szczególnie podobały mu się skrzypce. Gdy miał 6 lat 
zmajstrował sobie własne skrzypeczki: na kawałku drewna (deski) ponaciągał kawałki drutu 
a smyczek zrobił z leszczynowego pręta, na który nałożył włosie z krowiego ogona. Do konia 
nie podszedł, bo się bał a krowy pasał regularnie, więc pozyskanie surowca nie nastręczało 
mu żadnych trudności. I właśnie stado krów, które pasał było świadkiem jego pierwszych prób 
na zrobionych własnoręcznie skrzypeczkach. Te koncerty musiały się podobać „słuchaczom” 
na pastwisku, ponieważ ponoć lepiej sie pasły i mleka więcy dawoły. W każdym razie już wówczas 
samodzielnie ćwiczył się w trudnej sztuce gry na skrzypcach, próbował wygrywać zasłyszane me-
lodie, ot tak, z pamięci, bo przecie nut Go wówczas nikt nie nauczył. A że został obdarowany świet-
nym słuchem i wybitną muzykalnością, Pan Władysław dość prędko zaczął grywać publicznie 
swoje melodie, te które opanował w trakcie prób na pastwisku. Na początek przygrywał uczniom, 
idącym do szkoły. Wówczas towarzyszył mu jego kolega Piłat, grający na dość osobliwym kon-
trabasie: zmajstrował go sobie ze sztachety, do której doczepił struny z drutu, korzeni sosny 
i nici. 

Po kilku latach takich popisów muzycznych, Jego ojciec postawił krzyżyk na swoich 
marzeniach o byciu kowalem przez Pana Władysława i kupił mu pierwsze, prawdziwe, dłu-
bane skrzypce. To była dopiero radość! Dziesięcioletni podówczas chłopak z zapałem rzępolił 
na skrzypcach, z czasem ta gra była coraz lepsza. Melodie same wchodziły w palce. Zaczął też 
szkolić się u okolicznych muzykantów, a że był bardzo pojętnym uczniem, dość szybko pojął 
podstawy zapisu nutowego, co było wówczas powodem do wielkiej dumy, podszlifował tech-
nikę gry na tym trudnym instrumencie i jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w 1936 
roku założył swoją pierwszą kapelę muzyczną, grającą w składzie: dwoje skrzypiec, harmonia  
i klarnet, która już po roku działalności stała się sławna w okolicy. Skutkowało to bardzo liczny-
mi zamówieniami do gry na weselach. Pod koniec wojny, w czasie jednego z pobytów w Kol-
buszowej został zgarnięty z ulicy przez niemieckich żołnierzy i wysłany na przymusowe roboty 
w Niemczech. Trafił do Schwarzwaldu, gdzie pracował jako robotnik rolny, razem z liczną grupą 
Polaków, Ukraińców i Rosjan. Właścicielka gospodarstwa, w którym Pan Władysław pracował, 
pochodziła z  niezwykle muzykalnej rodziny. „Bauerka” zorientowawszy się, że Pan Władysław 
gra na skrzypcach zezwoliła Mu na grę na nich, ku uciesze pozostałych współwięźniów, użyczy-
ła swojego instrumentu, a także – ujęta Jego uzdolnieniami i radosnym usposobieniem, pomogła 
Mu udoskonalać sztukę grania z nut. 

Po wyzwoleniu wrócił do Polski w 1947 roku i od razu rozpoczął intensywną działalność 
muzyczną. Grał na weselach, festynach, zabawach tanecznych, których – po staremu – nie bra-
kowało. Cały czas wykorzystywał melodie zasłyszane w dzieciństwie ale także pilnie przysłu-
chiwał się grze starych mistrzów, jeszcze wówczas grających. Różne melodie grywałem: najwię-
cej to polki i oberki ale i śtajery trza było umić, marsze, tanga i walce, wszystko, co było modne, 
co ludzie chciały tańcować trzeba było grać. A biada muzykantowi, który nie potrafił zagrać me-
lodii, śpiewanej przez jakiegoś weselnego gościa, który żądał zagrania jej przez muzykantów! 
Trza było zagrać i trafić w nute. Jak nie, to potrafili przegonić muzykanta, pobić a nawet zabić. 
Pan Władysław wspominał, że wielokrotnie cudem udawało Mu się uciekać przed krewkimi, 
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zadziornymi mieszkańcami okolic Kolbuszowej. Co prawda on sam bez większych problemów 
trafiał „w nutę” ale nie zawsze udawało się to towarzyszącym Mu muzykantom. Skutkowało 
to wybuchami niezadowolenia weselnych gości, niekiedy kończących się tragicznie. Pamięta, 
że na jednym z wesel zginął sekundzista, pchnięty nożem przez jednego z najbardziej niezado-
wolonych gości. 

Od zawsze kochał muzykę, szczególnie tę, którą pamiętał jeszcze z czasów dzieciństwa. 
Grając w weselnych kapelach widział najlepiej, że te ukochane melodie coraz częściej trzeba było 
zastępować nowszymi, modnymi szlagierami. Dlatego też założył w 1968 roku kapelę, która miała 
grać tylko ludowe melodie, żeby nie odeszły w zapomnienie w zalewie tej nowomodnej muzyki. 
I tak, z przerwami, ze zmieniającym się składem osobowym kapela przetrwała do obecnych czasów. 
W ciągu tak długiego okresu swojej działalności odniosła wiele znaczących sukcesów. Jest jedną 
z najbardziej utytułowanych kapel nie tylko na terenie województwa podkarpackiego ale i w całej 
Polsce. Koncertowała wielokrotnie w Niemczech, Austrii, Francji, Bułgarii, Rumunii, na Ukrainie 
i na Węgrzech. Nagrała wiele płyt, była gościem licznych audycji radiowych i telewizyjnych 
regionalnych i ogólnopolskich (np. w latach 90-tych często gościła w programie „Swojskie 
klimaty” Jana Pospieszalskiego). Pan Władysław jako solista skrzypek także zdobywał liczne 
nagrody w rozmaitych przeglądach i festiwalach, grał główną rolę w filmie „Niech gra muzy-
ka”, nakręconym przez Andrzeja Barańskiego w 2000 roku, opowiadającym o kolejach losu 
i rozmaitych przypadkach wiejskich muzykantów. 

 Dzięki swoim występom i występom tworzonej przez siebie kapeli zyskał wielką po-
pularność, stał się postacią znaną, powszechnie rozpoznawalną. Ale w tym całym szumie me-
dialnym i popularności Pan Władysław niewiele sobie z tego robił. Zawsze pozostał skromnym 
muzykantem, dobrym, otwartym człowiekiem, który zapewne i muchy by nie skrzywdził, je-
śliby nie musiał. Jednocześnie jest to postać obdarzona wielką charyzmą, która potrafi swoim 
uśmiechem, żywiołowością i umiłowaniem muzyki porwać tłumy słuchaczy, gdziekolwiek by 

Władysław Pogoda podczas występu. Z archiwum Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Fot. J. Mazurkiewicz
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się nie pojawił. Potrafi z jednakową pasją i ogniem grać i śpiewać dla wielotysięcznego tłumu jak 
i kilkorga słuchaczy. Słyszałam bardzo wiele występów kapeli i gry solowej Pana Władysława. 
Jednak największe wrażenie wywarł na mnie koncert, zaimprowizowany podczas powrotu kapeli 
z kazimierskiego festiwalu w 1994 roku, gdy zdobyła na nim I nagrodę. Wracałam wówczas  
z tego festiwalu razem z kapelą, której członkowie, w Hadykówce, nagle zdecydowali się zostać 
na poczęstunku, zorganizowanym przez rodzinę prymisty kapeli – nieżyjącego już Jana Książka, 
z okazji Jego imienin. Po krótkim poczęstunku ówczesny basista kapeli, nieżyjący już Romek Styga 
powiedział do mnie: To teraz zobaczysz, co będzie. I zobaczyłam! Wszyscy muzycy zaczęli grać, 
zachęceni dodatkowo okrzykami aprobaty rodziny Pana Jana. Jeszcze chwila a iskry zaczęłyby się 
sypać ze skrzypiec pod palcami Pana Jana i Pana Władysława, dzielnie sekundował im Ryszard 
Minich, klarnet pod palcami Jurka Wrony wręcz śpiewał i wygrywał najpiękniejsze melodie, nie-
żyjący dziś – Jan Styga grał na trąbce jak najlepszy wirtuoz tego instrumentu. Romek Styga za-
czął grać na kontrabasie tak, jak jeszcze nie słyszałam, z zapałem. Pan Władysław zaczął śpiewać 
najpiękniejsze pieśni z okolic Kolbuszowej, zgromadzona rodzina zaczęła tańczyć, a ja… Stałam 
z boku z rozdziawioną gębą i płynącymi łzami po policzkach. Takiego koncertu, pełnego ognia, 
radości z grania jeszcze nie widziałam!

 A przecież tak na co dzień Pan Władysław to niepozorny, skromny człowiek, którego 
dotykają różne niepowodzenia, troski i nieszczęścia życiowe. Jednak w trakcie muzykowania 
nie widziano Go inaczej, jak tylko uśmiechniętego, podrygującego w takt muzyki, śpiewającego 
i dialogującego z publicznością. Jego gra to typowa dla muzykantów ludowych improwizacja 
(nigdy nie zagra dwukrotnie tak samo żadnego z utworów, które wykonywał), w której główny 
temat „ogrywa się” z wykorzystaniem tradycyjnej techniki gry na skrzypcach i charakterystycz-
nego dla niej zdobnikowania. Potrafił zachęcić do tradycyjnego stylu grania i prezentacji mu-
zyki ludowej pozostałych członków kapeli – w większości muzyków profesjonalnych. Jednak 

Władysław Pogoda z Janem Pospieszalskim, Kolbuszowa 2008. Archiwum MDK
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spontaniczna, żywiołowa gra Pana Władysława, jego osobowość to jej wizytówka, dzięki której 
(oprócz niewątpliwych walorów muzycznych i technicznych) kolejne rzesze słuchaczy słuchają 
koncertów kapeli z niesłabnącym entuzjazmem. 

Władysław Pogoda urodził się 30.07.1920 roku w Hucinie k. Kolbuszowej. Od dzie-
ciństwa przejawiał zamiłowanie do muzykowania. W wieku 6 lat próbował swych sił grając 
na prymitywnych, zrobionych przez siebie skrzypcach. Dopiero gdy miał 10 lat dostał swoje 
pierwsze prawdziwe skrzypce od ojca, który widział, z jakim zapałem ćwiczy różne ludowe melo-
die. Jest samoukiem, w pierwszych latach grał wyłącznie ze słuchu, dopiero później nauczył się 
zapisu nutowego u „bauerki” podczas przymusowego zesłania do Rzeszy Niemieckiej podczas 
II wojny światowej. Od 1947 roku zakładał i organizował rozmaite kapele ludowe, działające 
w okolicach Kolbuszowej. Grając, czy kierując każdą z nich stawiał sobie za cel popularyzowa-
nie autentycznego folkloru muzycznego swoich okolic w możliwie najszerszym zakresie (teren 
grupy etnograficznej Lasowiaków). Podobny cel przyświeca także występom Pana Władysława 
jako solisty – instrumentalisty. Ilość nagród, które zdobywał w różnych konkursach jest potwier-
dzeniem jego wielkich umiejętności muzykanckich, a także w pewnym sensie autentyczności folk-
loru muzycznego okolic Kolbuszowej, który warto ocalić od zapomnienia, ponieważ jest chyba 
najbardziej kruchą, ulotną i wrażliwą na wpływ nowoczesności warstwą folkloru.

Zasadniczy trzon repertuaru Władysława Pogody to utwory zapamiętane przez nie-
go jeszcze w czasach dzieciństwa i młodości, zasłyszane na zabawach, rozmaitych uroczysto-
ściach itd. Jego gra jest typową dla muzyków ludowych improwizacją (nigdy nie zagrał tak 
samo żadnego z utworów, które wykonywał), w której główny temat muzyczny „ogrywa się” 
z wykorzystaniem tradycyjnej techniki grania na skrzypcach i „zdobnikowania”.

Swoje umiłowanie do muzyki ludowej i jej tradycyjnego grania potrafił narzucić członkom 
swojej kapeli. Bez wątpienia repertuar kapeli Władysława Pogody, a także sposób jej grania 
i charakterystyczna spontaniczność to wpływ samego Pana Władysława. To dzięki jego umiejęt-
ności przekazania w muzyce radości życia i spontaniczności kapela zachwyca wszystkich słucha-
czy, nawet tych, którzy niezbyt często stykają się z muzyką ludową.

Władysław Pogoda z 
Pawłem Steczkowskim, 
występ podczas 90 urodzin 
Władysława, Kolbuszowa 
2010. Archiwum MDK
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Nagrody i odznaczenia:

III miejsce•  w Spotkaniu Skrzypków Ludowych „Maj-Danówka 95” w Nowej Sarzynie – 1995r.
nagroda indywidualna•  dla Władysława Pogody za spontaniczność i autentyzm przyznana przez 
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu podczas XX Jubileuszo-
wych Międzynarodowych Spotkaniach Kapel Ludowych w Toruniu – 2000r.
udział Władysława Pogody•  (jedna z głównych ról skrzypka Szymka) wraz z członkami Kapeli (Ry-
szard Bajor, Zdzisław Kłoda, Roman Styga, Jan Styga) w realizacji filmu „Niech gra muzyka”  
w reżyserii Andrzeja Barańskiego – 2000r.
II miejsce•  w XXXV Ogólnopolskim Festiwalu Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą w 2001 r. – w kategorii solista – instrumentalista (w 2 połowie lat 80. XX wieku także zdobył 
II nagrodę, jednak dyplom zapodział się a mimo usilnych starań nie udało się precyzyjnie ustalić,  
w którym roku Pan Władysław zdobył tę nagrodę indywidualnie po raz pierwszy)
Nagroda Główna•  „Taneczny krąg” w XIX Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowe-
go w Rzeszowie w 2003 r. (wraz z Czesławą Cyran)
III nagroda•  w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie  
w 2007 r. (wraz z Teresą Pruchnik)
I miejsce•  w konkursie instrumentalistów w XLI Sabałowych badaniach w 2007r.
przyznanie tytułu „Mistrz Folkloru Podkarpacia”•  dla Władysława Pogody- uroczysty koncert 
Kapeli  w WDK w Rzeszowie – 2008r.

Najważniejsze nagrody kapeli Władysława Pogody:

1985 -•  II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą
1994 -•  I miejsce na XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu 
nad Wisłą
1996 • - Nagroda im. Oskara Kolberga dla Kapeli Władysława Pogody
1997 -•  Nagroda Publiczności dla najsympatyczniejszej kapeli podczas XVII Międzynarodowego 
Spotkania Kapel Ludowych w Toruniu Nagroda Publiczności dla Władysława Pogody dla  naj-
sympatyczniejszego solisty
2001 -•  przyznanie tytułu „Zasłużony dla Kultury Ludowej Województwa Podkarpackiego” dla 
Kapeli  Ludowej Władysława Pogody z Kolbuszowej
2006 -•  III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą
2007 -•  I Nagroda dla Władysława Pogody w Ogólnopolskim Konkursie Gawędziarzy, Instrumenta-
listów, Śpiewaków, Pytacy i Mowy Starosty Weselnego Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej
2012 -•  I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą

Wybrane wydawnictwa płytowe:

1996 – • Kapela Władysława Pogody – w ramach Serii Polish Folk Music. Polonia Records Co.
2008 - druga płyta • ,, Kapela Władysława Pogody - Lasowiacki Dom”
2008 – trzecia płyta • ,,Władek na święta”
2009 - kolędy • ,,Z komody Władka Pogody” projekt Pawła Steczkowskiego i Polskiego Radia   
Rzeszów
2010 -  • „Kuszenie Władysława”
2013 – wydawnictwo płytowe • „Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki”   
- Kapela Władysława Pogody wśród artystów zarejestrowanych na płycie
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Bajobajka w Ruchu
 

Janina Sito, Stefania Kolasa

Z inicjatywy kierownika Klubu Ruch w Nowej Wsi, pani Stefani Kolasa, działał teatrzyk 
lalkowy „Bajobajka”. Pierwszą jego instruktorką była Maria Piróg, która po roku odeszła. Zastępo-
wała ją pani Janina Sito, która prowadziła teatrzyk do chwili rozwiązania Klubu w Nowej Wsi. 

Do teatrzyku należały dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Nowej Wsi. Zazwyczaj były grane sztuki z książek Marii 
Konopnickiej i Jana Brzechwy. Pani Janina Sito korzystała 
z porad i fachowej pomocy słynnego lalkarza Andrzeja Ej-
smunda, autorki Elżbiety Winiarskiej i Eugeniusza Kreta, 
ponadto w wykonaniu lalek pomagały jej plastyczki Marta 
Skowrońska-Sitko i Urszula Hryczyszyn. Nad prawidłowym 
śpiewem czuwała Zofia Hałdaś.

Teatrzyk dawał występy dla miejscowej społeczno-
ści, okolicznych wsi oraz wyjeżdżał na różne konkursy do 
Strzyżowa, Lublina, Białegostoku, Rzeszowa, gdzie zajmo-
wał czołowe miejsca. Ponadto występował w Warszawie  
w Pomarańczarni* oraz w Telewizji Polskiej w „Teleranku”. 
Zespół prezentował się również poza granicami kraju – na 
Ukrainie.

* chodzi o Starą Pomarańczarnię, XVIII-wieczny budynek z czasów Stanisława Augusta znajdujący się w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie, wykorzystywany m.in. jako teatr
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