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 1.  Marsz Mielecki 1:08
 2.  Oberek (nr 151,  Zbiór J. Cebuli) 1:34
 3.  Raduje się każdy 3:37
 4.  Biało kwitnie kwiat jabłoni 3:55
 5.  Chodzony Hej tam w karczmie 3:26
 6.  Oberek z pod Rieszowa 2:35 
 7.  Jak Cie bedo cepić 2:49
 8.  Cóżeś zrobiła 4:20
 9.  Polka Szabasówka 2:17
 10.  Najlepszy chłop młody 1:57
 11.  Zasnęła Marysia 2:35
 12.  Oberek (nr 229,  Zbiór J. Cebuli) 2:17
 13.  Tramelka (nr 39,  Zbiór J. Cebuli) 3:00
 14.  Siadło przy drodze 3:13
 15.  Tramelka Siedzi panna 1:51
 16.  Oberek (nr 69,  Zbiór J. Cebuli) 1:57
 17.  Polka z okolic Rzeszowa 2:05
 18.  Oberek (nr 77,  Zbiór J. Cebuli) 1:23
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Tytuły utworów na podstawie oryginalnego zapisu prymisty



Jan Cebula - skrzypce prym, fot. M.Małaczyńska 

JANA 
CEBULI 

KAPELA 

Janina Gądziak-śpiew 

Wiesław Malec - skrzypce sekund

Zdzisław Ziarkiewicz - kontrabas
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fot. ze zbioru M. i J. Cebulów

WSTĘP

 Celem tej publikacji otwierającej cykl ,,Muzykanci z Puszczy 
Sandomierskiej” jest dokumentacja twórczości muzykantów z dawnych terenów 
popuszczańskich. Ludność tę sąsiedzi nazywali  różnymi określeniami pochodzącymi 
od lasu. Sami nazywali się Lesiokami lub Lasowiakami. Późny, śródleśny charakter 
osad i ich trudna dostępność sprzyjała wytworzeniu kultury rozwijającej się  pod 
niewielkim wpływem przemian szeroko rozumianej cywilizacji. Swoiste zacofanie, 
bieda, izolacja sprzyjały powstaniu i zachowaniu się unikalnych zjawisk, również w 
sferze muzyki. Jeszcze przed II Wojną Światową na tych terenach grały kapele w 
najprostszych składach. Prym wodził skrzypek grając melodię prowadzącą, która 
oddawała charakter całej kapeli. Niezbędny był jedynie basista, a bogatszy skład to 
kapela z drugim skrzypkiem sekundzistą. Wiele cech pierwotnego muzykanta  
odnaleźć można w osobowości Jana Cebuli. Muzyka fascynuje go od zawsze. 
Prymista ze swoją kapelą wrócił do tradycyjnego składu. Charakterystyczne dla 
autentycznej twórczości ludowej jest wyraźne piętno jakie na dzieło wywierają cechy 
osobowościowe artysty. W przypadku Jana Cebuli, jest to dążenie do perfekcji, 
olbrzymia wrażliwość i pasja nauczycielska.
 Zachęcamy do czytania i słuchania. Z tekstu dowiecie się o fascynacjach 
muzycznych odchodzącego pokolenia muzykantów. Słuchajcie płyty  
z przyjemnością, bo to jest muzyka płynąca z serca. Wszystko skłania do 
egzystencjalnej refleksji o tym, jak niewiele trzeba mieć żeby być spełnionym 
i szczęśliwym. Dziękujmy kapeli, że zechciała się z nami tym wszystkim podzielić.

Od wydawcy

Witamy Was mili goście, pieśnią i kapelą
Niech kapela i przyśpiewki wszystkich rozweselą
Kłaniamy się wszystkim ładnie, którzy nas słuchacie
W tym koncercie od kapeli pozdrowienia macie

Jan Cebula



 Lasowiacy to jedna z ciekawszych grup etnograficznych na mapie regionów 

w Polsce. Jego mieszkańcy zasiedlali tereny położone w Widłach Wisły i Sanu, na 

obszarze dawnej Puszczy Sandomierskiej. Takie położenie geograficzne w dużym 

stopniu tłumaczy przetrwanie tutaj aż do okresu międzywojennego XX wieku 

rozmaitych przejawów tradycyjnej kultury. Niedostępna, niegościnna dla „obcych” 

puszcza dawała schronienie swoim mieszkańcom, żywiła ich, dawała pracę, słowem 

uczestniczyła w życiu mieszkańców tego terenu w stopniu niespotykanym w innych 

regionach. Do czasów I wojny światowej kontakty mieszkańców Puszczy ze światem 

zewnętrznych były dość nikłe. Dlatego też nie może dziwić, że do dzisiaj pamiętane są 

liczne przejawy m. in. folkloru muzycznego czy słownego. Najbardziej zdumiewające 

jest, że do dzisiejszego dnia działają tutaj autentyczni muzykanci. Jest to swego 

rodzaju fenomen. W innych regionach etnograficznych oczywiście także grają tacy 

muzykanci ale specyficzny sposób grania na terenie puszczy, liczne archaiczne 

melodie i teksty, które tu przetrwały i zostały zanotowane przez odwiedzających te 

tereny folklorystów wskazują, że folklor muzyczny zachował się w pamięci 

mieszkańców regionu lasowiackiego w miarę w niezmienionej, tradycyjnej formie.

Na wspominanym terenie puszczańskim mieszka i gra znakomity ludowy 
multiinstrumentalista – Jan Cebula. Jest to jeden z ostatnich muzykantów ludowych 
w okolicach Kolbuszowej. 

Jan Cebula 

muzykant z Kolbuszowej

(fot. nr 1 i nr 2 ze zbiorów artysty, 
fot. nr 3 M. Małaczyńska, Archiwum MDK)

Kapela „Lasowiacy” z Kolbuszowej. Od lewej: Jan Kurda – skrzypce prym, Jan Cebula – trąbka, 
Władysław Pogoda – skrzypce sekund, Jerzy Wrona – klarnet, Jarosław Mazur – kontrabas, 

lata 80. XX wieku. (fot. ze zbioru J. Cebuli)
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 Muzykanckie początki 
 Urodził się w 1937 roku w Nowej Wsi koło Kolbuszowej. Pochodzi z dość 
muzykalnej rodziny: ojciec i stryj grali na harmonii „guzikówce”. Pan Jan od dziecka 
przejawiał zdolności muzyczne: dużo śpiewał, bardzo lubił słuchać, jak ktoś grał. Jego 
wielka muzykalność i wrażliwość zwróciła uwagę jednego z nauczycieli szkoły 
podstawowej w Nowej Wsi, do której uczęszczał. Widząc zdolności chłopca zaczął go 
zachęcać do nauki muzyki i sam zaczął uczyć go zapisu nutowego. Poza tym brał mnie do 
wszystkich śpiewów w szkole, troche też uczył mnie na skrzypcach. 
 Na szczęście w rodzinnym domu Pana Jana oprócz innych instrumentów były 
także skrzypce, na których grywał jego starszy brat, także bardzo uzdolniony muzycznie. 
Brat, bardzo zainteresowany muzyką, koniecznie chciał grać właśnie na skrzypcach. 
Kupił sobie instrument za własne, zarobione na budowie w Mielcu pieniądze. Były to 
skrzypce, kupione od miejscowego lutnika – Kiwaka, jego roboty i jak wspomina Pan Jan 
– miały bardzo ładny dźwięk. Zaczął chodzić na naukę gry do świetnego, miejscowego 
muzyka – Stanisława Białka. Jednak później bardziej spodobała mu się gra na akordeonie, 
więc swoje skrzypce oddał Janowi i w ten sposób młody Jan miał własny instrument. I tak 
troche brat, troche nauczyciel mnie uczyli i jakoś właziło w palce.
 W latach 40/50. XX wieku brat razem ze swoim nauczycielem (Stanisław Białek 
został jego teściem) stworzyli zespół muzyczny, który okoliczni mieszkańcy chętnie 
zapraszali na wesela czy na zabawy. Pan Jan wspomina: troche grałem z nimi, to wtedy 
były więcej takie potańcówki. Jak sie kierownik szkoły dowiedział, że grałem na 
potańcówce, dał mi regulamin szkoły do ręki i kazał czytać, że młodzieży szkolnej nie 
wolno uczestniczyć w zabawach publicznych. Ale później, jak usłyszał jak śpiewam – on 
prowadził chór i tam śpiewaliśmy na 4 głosy taką piosenke „Cztery kunie Jasio miał”
 i zobaczył, że jak mnie brakło to już nie miał kto śpiewać to już machnął ręką. I tak grałem 
aż skończyłem szkołę podstawową.

Jan Cebula z zespołem prowadzi orszak dożynkowy 
 (fot. ze zbioru M. i J. Cebulów )
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Generał Komar  – dowódca wojsk wewnętrznych, wręcza nagrodę Janowi Cebuli w uznaniu jego gry 
w orkiestrze dętej (fot. ze zbioru M. i J. Cebulów)

W latach 50. XX wieku młody Jan zaczął naukę w szkole zawodowej 
w Mielcu. Wówczas zupełnie przestał grać na skrzypcach: była tam młodzieżowa 
orkiestra dęta, tam szybko przystałem, bo pozwolili mi grać trące i na kornecie. To 
było coś! Nie skrzypce, jak inni muzykanci ale blachy! Grał tam aż do ukończenia 
szkoły zawodowej. Później podjął pracę w mieleckim WSK jako blacharz. Przy WSK 
funkcjonowała orkiestra dęta, do której Pan Jan od razu się zgłosił. Nauczył się tu grać 
na prawie wszystkich instrumentach dętych blaszanych: tak to lubiłem, że chory, nie 
chory chodziłem na próby. Samo mi wchodziło w palce to granie, na wszystkich 
instrumentach mi szło. Jak kogo nie było, od razu go zastępowałem. 

W 1956 roku otrzymał powołanie do wojska. Już w jednostce bardzo szybko 
jego przełożeni dowiedzieli się, że Jan gra na „blachach”: do przysięgi jeszcze 
w kompanii byłem, chociaż wieczorami chodziłem na próby orkiestry. A później zaraz 
mnie wzięli do plutonu orkiestry. Byłem w garnizonie w Białymstoku i wtedy nawet 
generał Komar z Warszawy – dowódca wojsk wewnętrznych, w uznaniu za moje 
granie wręczył mi nagrodę. To było coś!
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Jak  wróciłem z wojska zrezygnowałem z pracy w Mielcu i poszedłem do 
pracy w Dębie [Nowej Dębie]. Tam też zaraz mnie zwerbowali do orkiestry. Razem ze 
mną grał taki Sidor z Kolbuszowej. On mnie namówił, żebym przyszedł pracować do 
kolbuszowskiego Kolbetu i do orkiestry, która wtedy była przy domu kultury. No to 
poszedłem. 

Orkiestra dęta, działająca w latach 50/60 XX wieku przy Miejskim Domu 
Kultury w Kolbuszowej była uważana za jedną z najlepszych w Rzeszowskiem. Wtedy 
przy orkiestrze był bardzo dobry kapelmistrz – Walenty Kazior. Grałem w niej długie 
lata.

Wracając do rodzinnych stron wrócił także do zespołu muzycznego, 
w którym grał przed pójściem do szkoły zawodowej w Mielcu. Wtedy saksofony 
wchodziły w modę. To kupiłem sobie saksofon. Graliśmy po weselach, znów 
przystałem do zespołu, gdzie grał teść brata [wcześniej wspomniany Stanisław 
Białek] na saksofonie tenorowym, mój brat na akordeonie, syn brata teścia i ja – na 
saksofonie i trąbce. No, wesel to my mieli dużo. To był dobry zespół na te czasy. Białki 
były znane tu w okolicy i ich ciągle prosili do grania. Przychodzili do brata albo do 
jego teścia, żeby zamówić wesele. Wszyscy nam zazdrościli tego grania. Wszędzie na 
festynach ino my, ino my, szczególnie na stadionie [festyny, potańcówki na 
kolbuszowskim stadionie]. A już każda niedziela – to wesele. Kiedyś wesela robili
w niedziele. Grało sie za pieniądze ale zawsze można było sie dogadać. To było dla 
wszystkich dodatkowe zajęcie.

Orkiestra podczas zabawy w kolbuszowskim „Kolbecie”. Od lewej: p. Motwicki – perkusja, Jan Cebula – trąbka, 
Stanisław Białek – saksofon, Józef Cebula – akordeon, lata 60. XX wieku. (fot. ze zbioru M. i J. Cebulów)
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Działalność w kapelach

Później, w latach 60. XX wieku kapele zaczęły powstawać. Jeszcze w tych 
latach, jak grałem na saksofonie nie było tych kapel co dzisiaj. Może tylko Łoboda 
grał, więcej nie wiem. Tu w Kolbuszowej w każdym razie nie było. Wtedy to raczej były 
takie zespoły, co grały na weselach, jak my. Pierwszą kapelę założył Jan Książek – 
nieżyjący już dzisiaj skrzypek. Do niej dość szybko dołączył Pan Jan, grając na trąbce. 
Niedługo później Jan Cebula przeszedł na rentę i już wówczas oficjalnie, w 1978 roku 
dyrekcja kolbuszowskiego domu kultury powierzyła mu funkcję kierownika tejże 
kapeli, która przybrała wówczas nazwę Kapeli „Lasowiacy” z Kolbuszowej. Od 1981 
roku jej działalność nabrała rozmachu. Grali w niej: Władysław Pogoda – skrzypce, 
Józef Kurda – skrzypce (czasem basy), Jan Cebula – początkowo trąbka a później 
klarnet C, Dorota Żądło – kontrabas, Maria Cebula (żona) – trąbka. Skład trochę się 
zmieniał, później grali też: Ryszard Bajor – klarnet, Jarosław Mazur – kontrabas, Jerzy 
Wrona – klarnet, Adam Stąpor – kontrabas, Łucja Bryk – śpiew, Krystyna Blicharz
 i inne śpiewaczki z Domatkowa.  Dzięki działalności kapeli Jan Cebula zaczął powoli 
wracać do gry na zarzuconym już od lat instrumencie: ja musiałem troche na 
skrzypcach grać na próbach i poprowadzić te gre, bo w kapeli ludowej to więcy ludowe 
kawałki trzeba grać a nie biesiadne. Bardzo tego pilnowałem. Ale trąbka i klarnet – to 
było cały czas jeszcze moje granie!

Jan Cebula i Adam Stąpor na 
rynku 

w Kazimierzu Dolnym podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu 

Kapel 
i Śpiewaków Ludowych, 1984 r. 
(fot. ze zbioru M. i J. Cebulów) 

(fot. ze zbioru M.i J. Cebulów)
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Przez cały czas swojego istnienia kapela była bardzo wysoko ceniona przez 
jurorów na rozmaitych konkursach folklorystycznych a także przez widzów, 
słuchaczy, którzy żywiołowo reagowali na grę kapeli nie tylko w Polsce ale i w całej 
Europie: Za mojego prowadzenia zjeździłem sześciokrotnie Austrie, Francje, 
Bułgarie, Niemcy, byliśmy też na Ukrainie. Jako jedyny zespół z Polski kilkakrotnie 
kapela reprezentowała kraj na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej 
w Puchbergu w Austrii. Muzykanci jechali tam na specjalne zaproszenie dyrektora 
generalnego tego festiwalu – Aleksandra Veigla: to był wspaniały człowiek, już nie 
żyje. Ale wiele mu zawdzięczamy, a ja szczególnie. To on nas zapraszał, bo uważał, że 
tylko my potrafimy pokazać jak należy muzyke ludową z Polski, z Puszczy 
Sandomierskiej. Wyrazem wielkiego szacunku i uznania, jakie wzbudziła kapela 
kierowana przez Jana Cebulę było wręczenie podziękowania dla muzykantów za 
rozsławianie polskiej muzyki ludowej przez ambasadora Polski w Wiedniu. 
Uczestniczyli też w festiwalach w Dachau, w Vilshofen, grali dla wielotysięcznej 
widowni w Niemczech, Bułgarii,  Ukrainie, we Francji.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej w Puchbergu w Austrii (fot. ze zbioru M. i J. Cebulów)

Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Ludowej w Puchbergu 

w Austrii
 (fot. ze zbioru M. i J. Cebulów)
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Kapela jednak najbardziej lubiła występować w Polsce, przed własną 
publicznością. Tu gralimy u swoich, ludzie tańczyli, śpiewali z nami, zawsze występy 
były bardzo udane. Bardzo dobry poziom kapeli potwierdziło uhonorowanie jej 
II nagrodą podczas XVIII Ogólnopolskiego Festiwaliu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym w 1984 roku w kategorii kapel. 

Nieodmiennie kapela „Lasowiacy” z Kolbuszowej pracowała przy MDK 
w Kolbuszowej. W trakcie jej istnienia i pracy Jana Cebuli jako kierownika kapeli, 
kolbuszowskim domem kultury kierowało kilku dyrektorów: Zbigniew Winiarski, 
Józef Niezgoda, Stanisław Gil, Wiesław Minich. W czasie kadencji tego ostatniego 
różne niesnaski i problemy osobiste spowodowały, że w 1992 roku Jan Cebula 
zrezygnował z kierowania kapelą. 

„Lesiacy”, przed MDK, lata 80 (fot. zbioru M. i J. Cebulów)

Własna kapela rodzinna

Prędko się jednak okazało, że Jan Cebula musi muzykować, że brak gry 
w kapeli to jest dla niego coś niewyobrażalnego. Jeszcze w 1992 roku założył rodzinną 
kapelę „Lesiacy”. W moim domu mielimy próby, nikt sie nie oglądał na pieniądze, na 
żadną instytucję. Cośmy ugrali, to było dla nas, na pokrycie różnych kosztów 
działania. Nie byliśmy pod opieką żadnego domu kultury ale i tak ludzie wiedzieli, że 
wato nas zaprosić, że zagramy tak, że wstydu sobie i okolicy nie przyniesiemy. 
I jeździli: występowali w Ropczycach, , w Majdanie Królewskim, w okolicach 
Kolbuszowej ale w Kolbuszowej nie koncertowali. Kapela „Lesianie” zdobyła nawet 
wyróżnienie na przeglądzie kapel w Opatowie w 1994 roku. 

Kłopoty zdrowotne, wypadek żony i inne komplikacje osobiste zmusiły 
jednak Jana Cebulę do rozwiązania kapeli.
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Jan Cebula w domu (fot. zbioru M. i J. Cebulów)



Z nutnika Jana Cebuli (fot. zbioru M. i J. Cebulów)

Muzykant – solista 

Do dziś, zrażony do współpracy z instytucjami nie chce wiązać się na stałe 
z żadną kapelą, które przecież najczęściej działają pod ich opieką. Kto mnie woła 
i potrzebuje, tam ide, gram, czasem nawet troche dłużej ale nie chcę na stałe. 
Najdłużej współpracował z kapelą w Trzcianie: pewnie ze trzy lata tam jeździłem. Ale 
i to niektórym było nie w smak. Mówili, że na handel jeżdże. A tam to z występu na 
występ my szli! Lubiałem tam grać ale na co mi ludzkie gadanie? Odszedłem. 

Teraz współpracuje z muzykami grającymi w tej kapeli, ale to oni 
przyjeżdżają do niego i tu, w Kolbuszowej mają próby. Niedawno zwróciła się do 
niego Pani Sołtys z Nowej Wsi, żeby współpracował z nowopowstałym zespołem 
śpiewaczym i obrzędowym. Tam ci muzycy jeżdżą i grają razem z nimi. Już ze trzeci 
rok tam jeżdże i prowadze. Występują na wielu uroczystościach lokalnych. Pani Sołtys 
to złota kobieta! Jak tylko coś zdobędzie, jakieś teksty, zaraz odbija i daje wszystkim, 
żeby sie nauczyły. 
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Fragment kolekcji instrumentów Jana Cebuli Orszak weselny (fot. ze zbioru M. i J. Cebulów) 



               Powrót do skrzypiec

Kilkanaście lat temu zaczął znowu sięgać po skrzypce: coraz częściej sie 
zdarzało, że nie mogłem już grać na dętych, zdrowie nie pozwalało. Stopniowo 
odkładał granie na nich a teraz już od kilku lat gra tylko na skrzypcach. Ale i tak 
wszystkie instrumenty lubie, na każdym mógem grać, tylko teraz ze względu na wiek 
i zdrowie dęte musiałem odłożyć. Tam trzeba mieć zdrowe płuca i zadęcie a ja po 
zawałach już nie mam tyle siły. A kiedyś grałem na wszystkim. 

Obecnie gra na skrzypcach kupionych u znajomego koło Dębicy: spodobały 
mi sie, maja dobrą wysokość i ładne wzory. Swoje pierwsze sprzedał. Ponadto kilka 
miesięcy temu córka siostry Pana Jana ofiarowała mu amerykańskie skrzypce 
elektryczne, z fantazyjnie powycinanymi płytami rezonansowymi. 

Repertuar

Jan Cebula to istna kopalnia rozmaitych melodii ludowych, które zapamiętał 
jeszcze z czasów dzieciństwa. Zresztą przez całe swoje muzykanckie życie ciągle 
z taką muzyka obcował, nawet gra w orkiestrze dętej nie przeszkodziła mu 
w zbieraniu ludowych „kawołków”: ja oberków to mam zapisane pewnie 240 
a jeszcze troche w głowie. Zapisał też równie dużo polek, tramli, galopek, walczyków 
czy chodzonych: jakbyśmy i dwa dni siedzieli, to mogę grać bez przerwy i nic sie nie 
powtórzy. Jakoś tak samo do głowy wchodziło. I melodie do grania i piosenki do 
śpiewu. Jak trzeba to sam tez potrafie coś ułożyć. Ile razy na występie trzeba było 
ludziom szybko coś pokazać, odpowiedzieć przyśpiewką, to wtedy kapela zawsze na 
mnie patrzyła: Cebula potrafi, zaraz coś wymyśli. No to wymyślałem.

Ponadto Pan Jan jest w posiadaniu zeszytów, gdzie zapisywał grane przez 
siebie melodie legendarny skrzypek – muzykant – Władysław Łoboda, twórca 
niegdyś słynnej kapeli Łobodów: mnie spotkało wielkie szczęście. Łoboda już nie żył 
ze dwadzieścia lat ale ja poszedłem do jego żony, żeby zapytać, czy nie pozostawił 
jakichś zapisków, kartek z nutami. Ludzie mi mówili, że przyjechali tacy jedni 
z Ameryki i wszystko zabrali. Ja se tak jednak myślałem: „A może?” I poszedłem do 
niej. A ona po strychu wyzbierała wszystko i mnie dała. To cały repertuar Łobody! 
Z dumą pokazuje zainteresowanym pięknie oprawione w ozdobny papier zeszyty, 
gdzie znajduje się setki melodii, zebranych przez Władysława Łobodę i przez niego 
bardzo starannie zapisanych. Jest ich dwieście pindziesiąt sześć oberkowatych, 70 
chodzonych, 110 walczyków, wolne, 152 polki – galopki, tramelki i jeszcze inne.

Bo i godniejszego właściciela tych melodii trudno by szukać wśród 
nielicznych już dziś muzykantów w okolicach Kolbuszowej. Jan Cebula swoją 
delikatną, zwiewną grą na skrzypcach przypomina niekiedy jednego z najlepszych 
muzykantów, mieszkających w pobliżu – Henryka Kretowicza z Głogowa 
Małopolskiego: z Kretowiczami nieraz grałem na różnych konkursach czy występach. 
Wołali mnie często, chcieli, żebym grał z nimi ale mnie serce ciągnęło do 
kolbuszowskiej kapeli. Czasem tam pojechać, gdzieś zagrać – to chętnie jechałem. 
Kretowicz to był mistrz skrzypiec. Nasłuchałem sie jego gry. Ja z Kretowiczami grałem 
na trąbce albo na klarnecie ale jak było trzeba to i skrzypce brałem do ręki. 

(fot. ze zbioru M. i J. Cebulów)
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Jan Cebula z kapelą Kretowiczów z Głogowa Małopolskiego.. Od lewej: Jan Cebula – klarnet, 
Henryk Kretowicz – skrzypce prym, Franciszka Oczoś z d. Kretowicz – skrzypce sekund, 

Eugeniusz Oczoś – kontrabas, lata 60. XX wieku. (fot. ze zbioru M. i J. Cebulów)

Muzyka z puszczy

Sandomierska Puszcza to teren niezwykły: jak wspomniano wcześniej, 
w przeszłości niegościnny dla „obcych”, stwarzający trudne warunki dla 
mieszkających tu ludzi ale jednocześnie budzący tę legendarną, lasowiacką bitność, 
zadziorność. To miało zdecydowany wpływ na charakter tradycyjnej muzyki z tego 
terenu: kiedy trzeba przy obrzędach dostojnej, poważnej ale już granej do tańca 
w trakcie zabaw wręcz dzikiej, granej „z pazurem”, ostro, z zacięciem, wymagającej 
od muzykantów nie lada techniki i zręczności palców. Ale taka była też puszcza: dzika, 
niegościnna ale jeśli ktoś tu już żył, pracował, wówczas przesiąkał tą zadziornością 
i nieustępliwością, niezbędną do życia tutaj. Zatem nic dziwnego, że i muzyka stąd jest 
właśnie taka. Ci starsi muzykanci mają ją we krwi i nie potrafią już zagrać inaczej jak 
tylko tak właśnie: po lasowiacku. Jan Cebula jest tego dobrym przykładem, a całym 
swym muzykanckim życiem i wieloma dokonaniami udowadnia, że jest jednym 
z najlepszych, niestety już nielicznych muzykantów z puszczy.

                                                    
                                                                   Na podstawie rozmowy 
                                                                   opracowała Jolanta Dragan
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Kapela Jana Cebuli (fot. M. Małaczyńska, Archiwum MDK) 

KAPELA JANA CEBULI
OBECNY SKŁAD 

� Kapela w obecnym składzie gra od 2012 roku. Liderem jest skrzypek, 
prymista Jan Cebula. Na skrzypcach sekund towarzyszy mu Wiesław Malec, na basie 
Zdzisław Ziarkiewicz. Występy kapeli wzbogaca wokalem śpiewaczka ludowa Janina 
Gądziak. W zespole Panuje twórcza atmosfera. Podobnie jak w dawnych tego rodzaju 
składach, postacią najważniejszą i niekwestionowanym autorytetem dla zespołu jest 
Jan Cebula. Mimo że zespół składa się ze świetnych, dojrzałych muzykantów, 
indywidualności mają oni szacunek dla prymisty i uważają go za swojego nauczyciela. 
� Kapela brała udział w Festiwalu Żywej Muzyki na strun dwanaście i trzy 
smyki w Kolbuszowej zajmując III miejsce. Swoimi występami grupa uświetnia 
imprezy folklorystyczne na terenie gminy i powiatu kolbuszowskiego oraz w regionie.

Kapela Jana Cebuli podczas 
Festiwalu Żywej Muzyki, 

Kolbuszowa 2013
(Archiwum MDK)
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 Urodziła się w Przybyszówce (obecnie dzielnica Rzeszowa), śpiewaczka 
ludowa. Samorodny talent wokalny, śpiewać nauczyła się ze słuchu. Śpiewała 
w chórach szkolnych w szkole podstawowej i technikum oraz przez kilka lat w zespole 
garnizonowym. Nauczyciele w szkole szybko docenili jej talent. Występowała na 
festiwalu kolonijnym zdobywając I miejsce otrzymując w nagrodę ,,Pana Tadeusza”, 
na szkolnym festiwalu piosenki radzieckiej zdobyła wyróżnienie. Od zawsze 
podobały się jej przyśpiewki ludowe: te wykonywane z wigorem i te smutne: „mama 
opowiadała jak ludzie chodzili po domach, zbierali się i umilali sobie życie poprzez 
granie i śpiewanie. Muzyka w rodzinie jest tradycją: wujek był skrzypkiem 
samoukiem, brat i bratanek grali na gitarze.” Córka zachęcana przez matkę, śpiewa, 
gra na gitarze i pianinie.
    Swoją aktywność artystyczną, przejawia występując w przeglądach i konkursach 
robi to z zamiłowania, nie dla pieniędzy. Równie ważna dla niej jest możliwość 
poznania innych twórców i zespołów. W ten sposób zaczęła się znajomość z Janem 
Cebulą, który zaprosił ją na wspólne próby trwające nieprzerwanie od trzech lat. 
Uważa go za świetnego nauczyciela, a przede wszystkim świetnego muzyka - 
perfekcjonistę, który ma swój własny styl. Muzyczne tradycje rodzinne przekazuje 
córce, którą jako małą dziewczynkę ubierała w ludowy strój: w gorsecik i spódniczkę. 
Jej marzeniem jest, aby swoim śpiewem dostarczać radości  publiczności jak najdłużej 
i dzielić się swoją artystyczną pasją.

Janina  Gądziak Wiesław Malec

 Nauczyciel emeryt, gitarzysta basowy i skrzypek. Pochodzi z rodziny 
o tradycjach muzycznych. Brat matki grał na skrzypcach,  dziadek (żołnierz w wojsku 
austriackim) na trąbce. Przez kilkanaście lat uczęszczał do szkoły muzycznej  do klasy 
skrzypiec. Instrument marki Stainer, którego w tamtych czasach wszyscy zazdrościli, 
dostał od wujka. Z muzyką ludową spotkał się w latach sześćdziesiątych w Mielcu, 
gdy przyjechał Zespół Pieśni i Tańca  „Mazowsze”.  Brakowało im skrzypków, więc 
dobrali go z kolegą na występ. Ludowego muzykowania nie uczono  w szkole 
muzycznej, więc doświadczenie zbierał w zespołach. Absolwent szkoły mógł wybrać 
czy grać klasykę  czy grać po weselach i lokalach. W erze Beatlesów,  gitara 
elektryczna robiła furorę. W tym  czasie i on miał  przygodę z tym instrumentem. 
W opanowaniu instrumentu  pomagał mu posiadany warsztat skrzypcowy. Na 
skrzypcach grał w okolicznych zespołach  pieśni i tańca oraz tańczących folklor 
stylizowany. Był muzykiem kapel weselnych. Od przejścia na emeryturę 
współpracuje z Janem Cebulą.
     Z czasów młodości  wspomina, spontaniczność muzykowania w domach na 
weselach. Ludzie śpiewali, wymyślali przyśpiewki na obrzędach weselnych. Dróżki 
wyśpiewywały rady i przestrogi dla nowożeńców, orkiestra grała do rana. Obecnie 
muzykę kreują media i brak spontanicznej ludowej twórczości. Jego zdaniem muzyka 
ludowa będzie ewoluować coraz bardziej i nie powtórzy się w dawnej formie.
      

fot. M.Małaczyńska,
Archiwum MDK  fot. M.Małaczyńska,

Archiwum MDK  
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 Granie z Janem Cebulą ciągle sprawia mu radość, a jego muzykę uważa za  
autentyczną, gdyż jest indywidualna i tworzona z pasją. Pragnieniem muzyka jest 
żeby syn kontynuował tradycję muzykowania. Uważa, że nie jest to jednak 
najatrakcyjniejsze zajęcie dla współczesnych dzieci. Sporą konkurencję stanowi tu 
wirtualna rzeczywistość wypierająca tradycję. Pragnie, aby nigdy nie zabrakło mu 
zapału do muzyki, ponieważ dzięki graniu może przenieść się do świata młodości, 
wesołości i radości. Wtedy człowiek odrywa się od  problemów, a muzyka przenosi 
człowieka do innego świata, daje pewien rodzaj azylu.

Zdzisław Ziarkiewicz

 Urodził się w Zamościu, mieszka w Rzeszowie, muzykant ludowy, gitarzysta 
basowy i kontrabasista. Muzyczne tradycje w rodzinie są kontynuowane przez syna. 
Jako kilkunastolatek rozpoczął naukę gry na kontrabasie w szkole muzycznej i gra na 
nim  do dziś. Występował z orkiestrą symfoniczną. Z muzyką ludową zetknął się 
w latach sześćdziesiątych. W siedemdziesiątych  grał w zespołach Rzeszowiacy, 
Lasowiacy, Hyżniacy, Resovia Saltans, Kolejarz i Bandoska. Współpracował  
z zespołami folklorystycznymi promując ten rodzaj muzyki  na zagranicznych 
koncertach, między innymi w Dani, Szwecji, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech. 
Chociaż pochodzi z Lubelszczyzny, zawsze do grania inspirowały go tematy 
tradycyjnej muzyki ludowej Podkarpacia. Największy wpływ wywarł na niego folklor 
z okolic Kolbuszowej. Dostrzega on wyraźną  różnicę pomiędzy nim a rzeszowskim, 
nie tylko w sferze muzyki, ale i obyczajów. Podoba mu się, że znajduje on tutaj 
kontynuację. Po czterdziestu latach pracy w zawodzie muzyka nadal odczuwa 
potrzebę grania. Z Janem Cebulą współpracuje od trzech lat. Polecił go skrzypek 
sekundzista, dzięki któremu dostał zaproszenie na próbę oraz występ kapeli. Udział
w działaniach artystycznych mobilizuje go do dokładnego grania. Wspólne występy 
dostarczają mu  wielu emocji, ponieważ muzyka jest dla niego całym życiem, a granie 
na kontrabasie pasją. 

Kapela Jana Cebul (fot. M. Małaczyńska, Archiwum MDK) 

fot. M.Małaczyńska,
Archiwum MDK  
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SPIS TREŚCI

WSTĘP

JAN CEBULA – MUZYKANT Z KOLBUSZOWEJ
opr. Jolanta Dragan

Muzykanckie początki

Działalność w kapelach

Muzykant – solista 

Powrót do skrzypiec

Repertuar

Muzyka z puszczy

KAPELA  JANA  CEBULI – OBECNY  SKŁAD

opr. Jacek Raczek

Janina Gądziak

Wiesław Malec

Zdzisław Ziarkiewicz
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Kapela Jana Cebuli - luty 2015
 (fot. M. Małaczyńska, Archiwum MDK) 



 NA PŁYCIE
 
 1.  Marsz Mielecki 1:08
 2.  Oberek (nr 151,  Zbiór J. Cebuli) 1:34
 3.  Raduje się każdy 3:37
 4.  Biało kwitnie kwiat jabłoni 3:55
 5.  Chodzony Hej tam w karczmie 3:26
 6.  Oberek z pod Rieszowa 2:35 
 7.  Jak Cie bedo cepić 2:49
 8.  Cóżeś zrobiła 4:20
 9.  Polka Szabasówka 2:17
 10.  Najlepszy chłop młody 1:57
 11.  Zasnęła Marysia 2:35
 12.  Oberek (nr 229,  Zbiór J. Cebuli) 2:17
 13.  Tramelka (nr 39,  Zbiór J. Cebuli) 3:00
 14.  Siadło przy drodze 3:13
 15.  Tramelka Siedzi panna 1:51
 16.  Oberek (nr 69,  Zbiór J. Cebuli) 1:57
 17.  Polka z okolic Rzeszowa 2:05
 18.  Oberek (nr 77,  Zbiór J. Cebuli) 1:23


