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 Wydawnictwo, które przekazujemy w ręce miłośnikom prostego ludowego 
grania, stanowi już piątą część ,,Muzykanci z Puszczy Sandomierskiej”. Dotychczas
w tej serii ukazały się książeczki wraz z płytami na których zarejestrowano wybitnych 
muzykantów i ich granie: Władysława Pogodę, Jana Cebulę, Kapelę Widelanie oraz 
Jerzego Wronę i Kazimierza Marcinka z Kapelą. Obecne wydawnictwo złożone jest 
z tekstów Jerzego Dyni i Jolanty Danak-Gajdy, którzy charakteryzują grających na 
płytach muzykantów i ich kapele. Nagrania zostały zorganizowane w skromnych 
warunkach studia wydawcy w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. W 2013 roku 
przygotowując się do I edycji Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy 
Smyki, zorganizowaliśmy warsztaty muzyczne połączone z rejestracją ich efektów. 
Warsztaty prowadziła Jolanta Dragan – etnograf, muzyk. Od początku nosiliśmy się 
z zamiarem ich wydania. Aktywność muzykantów Władysława Pogody, Jana Cebuli, 
Jurka Wrony, Kazimierza Marcinka, Bronisława Płocha pozwoliła nam dokonywać 
bieżących nagrań Lasowiackich muzykantów i ich kapel. Odejście lub zaprzestanie 
działalności kapel i muzykantów spowodowała że podjęliśmy decyzję o wydaniu piątej 
części serii o muzykantach z Puszczy Sandomierskiej i zatytułowaliśmy ją ,,Ostatnia 
Taka Żywa Muzyka”. Wydaje się nam że zawarte tam utwory mają wielką wartość 
archiwalną i spotkają się jeżeli nie zainteresowaniem szerokiej publiczności to na 
pewno tej najbardziej zasłuchanej w odchodzącej żywej muzyce granej przez 
autentycznych muzykantów lub ich uczniów.     
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OSTATNIA TAKA ŻYWA MUZYKA 

Wiesław Sitko
Dyrektor 

Miejskiego Domu Kultury
w Kolbuszowej  



 

Jolanta 

Danak-Gajda

Z mikrofonem wśród 

muzykantów



Takimi muzykantami są zamieszczeni w tym albumie - nieżyjący już Jan Cebula 
z Kolbuszowej i Jan Marek z Kamionki, oraz Jan Marzec z Niwisk i Bronisław Płoch z Widełki 
- ostatni wielcy lasowiaccy skrzypkowie. Utworzona przez młodych ludzi kapela Kocirba
z Kolbuszowej, przez kilka lat była kontynuatorką tradycyjnego lasowiackiego 
muzykowania.Zainspirowała wielu młodych muzyków by ludowego muzykowania uczyli się 
od wiejskich mistrzów. Kultura ludowa Lasowiaków była w kręgu zainteresowania Polskiego 
Radia w Rzeszowie od początku funkcjonowania Rozgłośni w 1951 roku. Wywiady, nagrania 
muzyczne i reportaże poświęcone twórcom ludowym, muzykantom i śpiewakom 
przygotowywali m.in. Tadeusz Hejda, Jerzy Dynia, Sławomir Żebrowski, a od ponad 30 lat 
autorka tego opracowania. W studiu radiowym wielokrotnie gościła kapela z Kolbuszowej, 
z udziałem Jana Cebuli, a Kapela Jana Marca z Niwisk trzykrotnie pod koniec lat 80 i w latach 
90. W okresie swojej świetności zarejestrowaliśmy również kapelę z Kamionki, której 
przewodził Jan Marek. nagrania prezentowane były na rzeszowskiej antenie, oraz 
w programach Polskiego Radia w Warszawie. Osobiście spotykałam się z lasowiackimi  
muzykami nie tylko jako dziennikarka radiowa, ale również jako juror na konkursach, 
przeglądach i festiwalach wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich. Podziwiałam ich 
niepowtarzalne melodie z archaicznym zabarwieniem, swoistą manierę wykonawczą 
i artyzm, a przy tym skromność i bezpretensjonalność.

 Lasowiacy należą do najbardziej oryginalnych grup etnograficznych Polski. 
Zamieszkują ziemie położone  w widłach Wisły i Sanu czyli w dawnej Puszczy 
Sandomierskiej. Ich kultura wynikająca z wielowiekowej izolacji w niezmienionej formie 
zachowała do połowy XX wieku. Tereny puszczańskie były późno zasiedlane. 
W najdawniejszych czasach były domeną bartników, którzy zakładali barcie i pobierali miód. 
Ostępy leśne pozbawione dróg, bagna i mokradła były doskonałym schronieniem dla 
rozmaitych uciekinierów, którzy weszli w konflikt z ówczesnym prawem, ludzi dumnych 
i miłujących wolność. Zbiegowie otrzymywali tu szansę na drugie życie. Pierwsze wioski 
w Puszczy zakładali osadnicy, którzy przenosili się w przeludnionych innych części Polski 
m.in. Mazowsza, karczowali lasy i zasiedlali niedostępne tereny. W XVII i XVIII wieku 
powszechne było osadnictwo jenieckie, będącego efektem wojen, prowadzonych wówczas 
przez Polskę. Świadczą o tym nazwy wsi Mazury, Moskale czy Szwedy. Z czasem 
mieszkańcy Puszczy Sandomierskiej zasymilowali się i nazwali Lesiokami, czyli ludźmi 
lasu, bo las dawał im nie tylko schronienie, ale też dawał pracę i żywił. Nic dziwnego, że 
utarło się powiedzenie "Las ojciec nasz, my dzieci jego, pójdziemy do niego". Odizolowanie 
od wpływów obcych spowodowało, że zachował się archaiczny strój ludowy Lasowiaków, 
zwyczaje, wierzenia, gwara z charakterystycznym mazurzeniem. W pamięci mieszkańców 
przetrwały archaiczne melodie i teksty pieśni oraz specyficzna praktyki gry wiejskich 
instrumentalistów. Lasowiacka muzyka jest bardzo żywiołowa i skoczna, niektórzy określają 
nawet dzika. W repertuarze przeważają polki, oberki, tramelki, chodzone, rzadziej wolne 
i walczyki. Kapele ludowe składały się zazwyczaj ze skrzypiec i basów. Skrzypce grały 
melodie, a basy, nadawały rytm, grały bardzo krótkie, cięte dźwięki. Z czasem dochodziły 
skrzypce, które grały drugi głos, a kolejne sekundowały,  akompaniowały dwudźwiękami na 
słabej części taktu. Dopiero w XX wieku doszedł do tego składu klarnet, w niektórych 
kapelach trąbka, lub bębenek. Oczywiście składy kapel były takie na ile pozwalały 
możliwości i umiejętności miejscowych muzykantów. A ci byli przeważnie samoukami, 
swoje pierwsze instrumenty również strugali sami. Musieli mieć talent i wielkie zamiłowanie 
do muzyki by pokonać wszelkie przeszkody i stać się wirtuozami  w swoim środowisku. 
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 Bronisław Płoch należy do muzykantów ludowych średniego pokolenia. Urodził się
 w 1952 roku w Widełce koło Kolbuszowej. Pochodził z muzykanckiej rodziny i muzykę 
ludową chłonął od najmłodszych lat. Jego ojciec, Paweł był jednym z najlepszych skrzypków 
w okolicy. Razem z braćmi Karolem, Józefem i Piotrem tworzyli kapelę grywającą po 
weselach i potańcówkach. Kapela się rozpadła gdy bracia się pożenili i wyjechali w świat, ale 
Paweł grał nadal i zachęcał do grania syna. Tak Bronisław Płoch poznał setki melodii 
ludowych, które pamięta do dziś. Próbował też edukacji w szkole muzycznej w Rzeszowie, ale 
dojazdy szczególnie zima były dla niego bardzo uciążliwe i po roku zrezygnował. Nie stracił 
kontaktu z folklorem, bo w Technikum ogrodniczym w Ropczycach, gdzie się uczył, 
funkcjonował zespól pieśni i tańca. Z tym Zespołem - jak mówił - zjeździł pół Polski. Potem 
były studia rolnicze w Lublinie, ale tamtejsze kapele ludowe go nie pociągały, założył
 z kolegami zespół muzyczny. Po studiach przez 11 lat pracował w Stacji Hodowli Roślin
w Surochowie koło Jarosławia, a kolejne 20 lat w Technikum Rolniczym w Weryni koło 
Kolbuszowej. Przez cały czas towarzyszyły mu skrzypce i pogrywał sobie na nich dla 
przyjemności.
 Do grania w kapeli w namówił go akordeonista Marian Selwa. Razem w 1999 roku 
założyli w Widełce kapelę Widelanie. Bronisław Płoch jest w niej prymistą, on też wzbogaca 
repertuar kapeli o melodie zapamiętane od taty. Jak sobie przypomni jakąś melodię to zapisuje 
w nuty, albo nagrywa. Na skrzypcach gra stylowo jak za dawnych lat grywali ojciec Paweł 
i jego brat Piotr. Teraz swoje umiejętności przekazuje młodzieży, wychował już wielu 
następców. Uczy ich ludowej maniery, żywiołowości i grania od serca, a to nie jest łatwe dla 
współczesnego pokolenia, edukowanego już w szkołach muzycznych.  

BRONISŁAW PLOCH Z WIDEŁKI 
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 Jan Cebula był jednym z najbardziej charakterystycznych lasowiackich 
muzykantów ludowych. Urodził się w 1937 r. w Nowej Wsi koło Kolbuszowej 
w muzykalnej rodzinie i od dziecka posiadał zdolności muzyczne. Jego ojciec i stryj grali na 
harmonii „guzikówce”, a brat na skrzypcach. Jana do nauki muzyki, śpiewu i gry 
na skrzypcach zachęcił nauczyciel w szkole. Brat podarował mu skrzypce i tak się 
rozpoczęła kariera muzyczna Jana Cebuli.
 Już jak nastolatek razem z bratem i kolegą utworzyli kapelę grająca na weselach 
i zabawach wiejskich. Potem w szkole zawodowej w Mielcu grał w młodzieżowej orkiestrze 
dętej na trąbce i na kornecie. Grę kontynuował w orkiestrze mieleckiej WSK, a jak został 
powołany do wojska trafił do wojskowej orkiestry. Te wszystkie etapy były dla niego dobrą 
edukacją muzyczną, stał się multiinstrumentalistą i skwapliwie wykorzystał  swoje 
umiejętności w dalszym muzykowaniu. Po zakończeniu służby wojskowej powrócił 
w rodzinne strony i zaczął grać w orkiestrze dętej działającej przy Miejskim Domu Kultury 
w Kolbuszowej. Jednocześnie grał w zespole weselnym na saksofonie. Na trąbce zaś grał 
w  latach sześćdziesiątych w kapeli ludowej Jana Książka. Potem był liderem kapeli 
„Lasowiacy” działającej w MDK w Kolbuszowej. Z tą kapelą zdobył  II nagrodę 
na Fest iwalu Kapel  i  Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 
w 1984 r. Na początku lat 90. założy rodzinną kapelę „Lesiacy” i wrócił wówczas 
do skrzypiec. Jan Cebula posiadał bardzo bogaty repertuar. Wiele melodii miał zapisanych 
w zeszytach. Lubił grać oberki, polki, tramle, galopki, walczyki i chodzone. W jego muzyce 
słychać charakterystyczne cechy muzyki lasowiackiej: prostotę stylu, dzikość, zadziorność 
oraz zwiewne ogrywanie muzycznych melodii, wyrazisty indywidualny rys przy 
jednoczesnym odniesieniu do lasowiackiego dziedzictwa.  Swoje umiejętności 
przekazywał młodym skrzypkom. W 2016 r. zrealizował program „Jan Cebula – niezwykły 
muzykant z Puszczy Sandomierskiej”. Efektem warsztatów, był wspólny koncert. Wydany 
tez został „Samouczek gry na skrzypcach”. Jan Cebula zmarł 7 listopada 2019 r.

JAN CEBULA Z KOLBUSZOWEJ



 Jan Marzec jest najstarszym skrzypkiem ludowym regionu lasowiackiego. Urodził 
się w 1936 roku w Niwiskach koło Kolbuszowej. Mieszka w sąsiednich Kosowach. Z muzyką 
dorastał od najmłodszych lat. Jego ojciec Józef Marzec grał na skrzypcach, a stryj Bronisław 
Marzec na basach. Za młodu jeszcze przed wojną razem grywali po weselach. Ojciec był 
sekundzistą, prymistą był słynny na owe czasy skrzypek z Trzęsówki - Czachor. Towarzyszył 
im czasami Andrzej Hałdaś, na klarnecie C. Jan Marzec początkowo uczył się gry u stryja, który 
również był skrzypkiem. Potem kilkanaście razy był u Władysława Pogody, słynnego 
nieżyjącego już skrzypka. A, że nauka szła dobrze, dość szybko osiągnął biegłość i już 
w początkach lat 50. XX wieku, jeszcze przed pójściem do wojska, zaczął grać na 
potańcówkach. Skrzypce to nie jedyny instrument, na którym grał Jan Marzec. W orkiestrze 
dętej w Kolbuszowej, którą prowadził Jan Styga nauczył się grać na trąbce, 
a potem na tenorze. Tu poznał nuty. W wojsku trafił do orkiestry wojskowej w Sanoku, a potem 
w Nowym Sączu. To była również znakomita szkoła. Nauczył się grać na saksofonie i nawet 
grywał na dansingach w kasynie wojskowym. Choć miał propozycję pozostanie w wojsku "na 
zawodowego" ale nie chciał. Po powrocie do domu zaczął muzykować w zespole weselnym 
Czachowa, tego samego, z którym grali ojciec i stryj. Tak było przez kilka lat i jak wspomina - 
Grania było tyle, że można było wyżyć z tego - Początkowo weselne zespoły grały w składzie: 
skrzypce prym i sekund, kontrabas, klarnet i trąbka, ale już w latach 50. XX wieku zaczęły 
pojawiać się saksofony, akordeony i perkusje. Skrzypce powoli odchodziły w zapomnienie. 
W międzyczasie skończył Technikum Rolnicze w Weryni, pracował w bazie Kółek Rolniczych 
w Kosowach na stanowisku kierownika. Potem został dyrektorem tworzonego wówczas domu 
kultury w Niwiskach. Z jego inicjatywy powstał m.in. chór i zespoły muzyczne. Gdy zaczynały 
odradzać się starodawne kapele ludowe, założył taką w Niwiskach. Wrócił do skrzypiec i został 
jej liderem. Kapela nazywała się „Niwa”. Na początku grali w niej:  Jan Marzec – skrzypce 
prym, Józef Sukiennik – sekund (nie żyje), Stanisław Białek – klarnet, gdy zmarł zastąpił go 
Jurek Wrona, Tadeusz Rzeszutek – akordeon (z Ostrów Tuszowskich), i na bębnie Eugeniusz 
Nagnajewski z Nowej Dęby. Repertuar dobierał Jan Marzec sięgając do swoich starych 
zapisów nutowych. Największym sukcesem Niwy było wyróżnienie na Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 1993 roku. 
Koncertowała na festiwalu Nowa Tradycja w Warszawie. Ale potem kapela straciła wigor 
i z czasem zaprzestała muzykowania.
 
 

JAN MARZEC Z NIWISK  
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 Jan Marek z Kamionki urodził się w 1921 roku, a zmarł w 2014. Należał do 
najwybitniejszych skrzypków regionu lasowiackiego. Jego życiorys muzyczny był typowy 
dla muzykantów ludowych. Pochodził z muzykującej rodziny, na skrzypcach grał jego 
starszy o 8 lat brat, ale Jan  nauczył się sam grać, gdy bratu znudziły się skrzypce. 
Podpatrywał innych muzykantów, zapamiętywał grane przez nich melodie i powoli, powoli 
nuty wychodziły mu spod palców.  Pierwszy instrument zrobił mu szwagier, a potem ojciec 
dostrzegłszy talent syna sprzedał krowę i kupił skrzypce przywiezione przez reemiranta 
z Francji. To było jeszcze przed wojną. Już wówczas ograł swoje pierwsze wesele, często 
grywał też na potańcówkach. Po wojnie kupił nowy instrument przywieziony z tzw. Ziem 
Odzyskanych. Muzykiem weselnym był do lat 80. XX wieku. Najpierw grywał w zespole 
razem z akordeonistą i bębnistą. Po wojnie do składu zespołów weselnych dołączył 
saksofon. Bez Jana Marka w okolicy nie mogło się obejść żadne wesele. Grali: oberki, 
wolne, walce, tanga, fokstroty, rumby i inne modne szlagiery, które były drukowane 
w gazetach m.in w „Śpiewamy i tańczymy” - gdzie co tydzień pojawiały się dwa, trzy nowe 
,,kawołki". Trzeba było znać melodie popularne w danej wsi. Np marszowe okółki były 
w Ociece, w Pustkowie i w Ostrowie.
 Gdy zaczęły się odradzać kapele ludowe w tradycyjnym składzie Jan Marek 
utworzył taką w Kamionce. Należała do jednych z najlepszych w regionie, dużo 
koncertowała i zdobywała laury na przeglądach i konkursach. Również nagrywała dla radia 
i telewizji. Jan Marek był artystą wyjątkowym. Jego interpretacje mazurków, oberków, 
tramli, oprócz zacięcia tanecznego, przemawiały delikatnością, pięknym dźwiękiem
i niebywałą sztuką ornamentacji. Posiadał olbrzymi repertuar liczący około 400 utworów 
zapisanych w formie incipitów w zeszytach. Jego gra spodobała się jurorom i pod koniec lat 
80 XX wieku został nagrodzony na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jan Marek zmarł 17 marca 2014 roku.

JAN MAREK Z KAMIONKI 
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 Kapela Kocirba z Kolbuszowej powstała zimą 2012 roku. Jak mówi lider kapeli 
Jarosław Mazur - Chcieliśmy grać muzykę naszych Przodków, tak jak być może (a raczej na 
pewno) brzmiała naprawdę. Bez akordeonów, klarnetów, trąbek i zapożyczonych ckliwych 
melodii przedmieść".
  Udało się to znakomicie. Muzykę w wykonaniu Kocirby doceniono na wielu 
konkursach i przeglądach. Tylko w ciągu pierwszego roku istnienia zdobyła bardzo wiele 
nagród z rąk jury, w których zasiadały największe autorytety etnomuzykologiczne Polski.  
Nagradzano nas za autentyczność repertuaru, wykonawstwa i brzmienia. Inspirację 
czerpaliśmy od Mistrzów – Jana Marca, Bronisława Płocha (nauczyciela naszej prymistki 
Teresy Potańskiej), Jana Dudzika i Henryka Marszała - podkreśla Jarosław Mazur. I dodaje -  
jako pierwsi w regionie opracowaliśmy i wprowadziliśmy w życie powrót do autentycznego 
składu i stylu grania jaki panował na obszarze dawnej kolonizacji mazowieckiej na 
południowych rubieżach Puszczy Sandomierskiej. Cieszymy się, że nasz pomysł został 
przejęty przez lokalne ośrodki kultury stając się jednocześnie inspiracją dla młodych kapel 
i instrumentalistów. - Trzonem zespołu był duet Teresa Potańska –skrzypce prym oraz Jarosław 
Mazur – basy. W Kocirbie zmieniali się sekundziści na czele z najdłużej i najczęściej grającą 
Dorotą Jamróz. Pozostali sekundziści to Agnieszka Tylutki, Agata Maciąg i Andrzej Fabiański. 
W ostatnim okresie działalności Kocirby dołączył grający na bębnie Szymon Węglowski. 
Kocirba zawiesiła muzykowanie 2018 roku.

KAPELA KOCIRBA 
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O autorze:

 Jolanta Danak-Gajda - etnograf, muzykolog, absolwentka Uniwersytetu
 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, st. redaktor Polskiego Radia Rzeszów. Pracę w Polskim 
Radiu Rzeszów rozpoczęła w 1986 roku w Redakcji Muzycznej, z którą współpracuje do dziś 
przygotowując audycje dotyczące folkloru. Są to codzienne audycje słowno-muzyczne
- Na Ludową Nutę oraz Poniedziałek Folkowy. Od 28 lat prowadzi popularną audycję Plebiscyt 
Kapel Polskiego Radia Rzeszów. jest to program z udziałem słuchaczy, którzy głosują na listę ponad 
80. kapel z regionu, a w ostatnia niedziele miesiąca ogłaszana jest najpopularniejsza dziesiątka 
kapel w tym rankingu. Przygotowuje audycje publicystyczne poświęcone twórcom ludowym, 
muzykantom, kapelom i zespołom regionalnym. Jest autorką czterech projektów grantowych 
dotyczących folkloru i kultury ludowej finansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Fundację Karpacką. To  m.in. Tańce Regionów Podkarpacia, Obrzędy Rodzinne 
na Podkarpaciu i Obrzędy Doroczne. Uczestniczy w projektach badawczych  Muzeum 
Etnograficznego w Rzeszowie i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Jest autorką 
scenariuszy etnograficznych filmów dokumentalnych m.in.  Zapisane w terenie. Jest członkiem 
jury regionalnych, ogólnopolskich (m.in. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzy Dolnym nad Wisła, Ogólnopolski Festiwal Folkloru Młodych w Bukowsku, 
Mikołajki Folkowe w Lublinie) oraz międzynarodowych festiwali folklorystycznych (Festiwal 
karpacki w Trzcinicy). W 1992 roku przeszła do Redakcji Informacji, gdzie m.in. prowadziła na 
żywo magazyny informacyjne. Po reorganizacji redakcji w połowie lat 90. trafiła do Newsroom-u, 
gdzie pracuję do tej pory. Ponadto jest autorką reportaży m.in. o tematyce społecznej i kulturalnej, 
za które otrzymała szereg nagród. M.in. Nagroda im. F. Kotuli za popularyzacje kultury ludowej, 
dwukrotnie Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego za popularyzację folkloru, 
i za całokształt działalności; Nagroda im M. Orłowicza za reportaże o tematyce krajoznawczej, 
Nagroda im. A. Loreta za  reportaże o tematyce leśnej, nagrody i wyróżnienia w konkursie 
radiowym o mniejszościach etnicznych; Nagroda w XIV Międzynarodowym Festiwalu "Losy 
Polaków". Współpracuje z Programami - Pierwszym i Drugim Polskiego Radia w Warszawie, oraz 
z Informacyjną Agencją Radiową. Wiceprezes oddziału rzeszowskiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, Członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów, Członek Krajowego 
Klubu Reportażystów. 
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Od lewej: Bronisław Płoch - skrzypce prym, Andrzej Fabiński - skrzypce sekund, 

Adam Dworak - basy;  podczas I Festiwalu Żywej Muzyki na Strun 

Dwanaście i Trzy Smyki, 2013 r. 

BRONISŁAW PŁOCH - SKRZYPEK Z WIDEŁKI 

 Bronisław Płoch jest synem Pawła, jednego z czterech mieszkających w przeszłości 
we wsi Widełka braci. Urodził się w 1952 roku i jego dzieciństwo upływało w atmosferze 
muzyki. Ojciec był znanym na całą okolicę skrzypkiem, stryj Karol też grał na skrzypcach, 
tyle, że sekundując w kapeli. Stryj Józef grał na basach, a czwartemu z braci Piotrowi też 
muzyczne instrumenty nie były obce. Pierwszym nauczycielem Bronisława gry na skrzypcach 
był ojciec, który brał instrument do ręki i wygrywał jedną, drugą melodię ze słuchu, a później 
kazał synowi powtarzać je. Zaczęło się to jeszcze przed chodzeniem do miejscowej 
podstawowej szkoły. Po jakimś czasie podjął naukę w rzeszowskiej szkole muzycznej, Trwało 
to chyba rok, ale komunikacyjne  trudności z powrotami do Widełki w godzinach wieczornych 
uniemożliwiły jej  kontynuowanie. W czasie nauki w ropczyckim Technikum Ogrodniczym  
został zachęcony do gry w kapeli towarzyszącej działającemu w tej placówce zespołowi pieśni 
i tańca. I tak było przez 5 lat. Okazuje się, że życiorys Bronisława Płocha jest bardzo obfity 
w różne wydarzenia. Po ukończeniu nauki w Ropczycach przyszła kolej na wyższe studia 
w lubelskiej Akademii Rolniczej. Po studiach przyszła służba wojskowa. Został czołgistą, 
dosłużył się nawet rangi porucznika. Wszędzie towarzyszyły mu skrzypce. Odszedł jednak 
z wojska i powrócił w rodzinne strony. Nie na długo, ponieważ z racji posiadanego wyższego 
wykształcenia został zatrudniony w Stacji Hodowli Roślin w Surochowie k/ Jarosławia. 
Po śmierci ojca powrócił do Widełki aby zająć się gospodarką i rozpoczął pracę w nieodległej 
Weryni, w Technikum Rolniczym. Spotkanie z miejscowym wiejskim akordeonistą Marianem 
Selwą zaowocowało pomysłem, aby w rodzinnej wiosce założyć ludową kapelę. I stało się, że 
w 1999 roku powstała działająca, jak się okazało przez wiele lat, kapela WIDELANIE. 
Prymistą w niej został Bronisław Płoch, a sprawami organizacyjnymi, nie tylko graniem, 
Marian Selwa. Kolejny raz okazało się, jak ważnym wydarzeniem  każdej wsi są dożynki. 
To właśnie z okazji zbliżającego się kolejnego święta plonów powstała ta kapela. W grze 
Bronisława Płocha występują wszystkie cechy wykonawcze  charakterystyczne dla regionu 
lasowiackiego. Stosowane jest rozdrabnianie melodyczno-rytmiczne głównej linii 
melodycznej, przedłużanie, ale tylko pozorne,  pierwszego dźwięku rozpoczynającego nową 
frazę, rozpoczynanie i kończenie melodii dwudźwiękiem, legowanie dwóch postępujących po 
sobie ósemek. itp. 
                                        25



Muzyczna przeszłość w domu rodzinnym pięknie zaowocowała w życiu dorosłym. Z pamięci 
Pana Bronisława odtworzone zostały dziesiątki melodii nieznanych, oryginalnych, nigdzie 
przez innych muzykantów nie wykonywane. W pierwszym składzie obok Bronisława Płocha 
i Mariana Selwy zagrali skrzypek Edward Gaweł, klarnecista z Bud Jan Sarama oraz słusznej 
postury kontrabasista Adam Dworak. Śpiewały początkowo z kapelą Grażyna Zuber 
i Krystyna Bernacka.   Jak to bywa wielokrotnie w życiu skład zmieniał się. Bardzo długo trzon 
kapeli stanowili Bronisław Płoch, Marian Selwa, Andrzej Fabiński i Adam Dworak. Któregoś 
dnia kapela przeżyła dramat. Podczas koncertu, 17 sierpnia 2013 roku, zasłabł nagle i odszedł 
z tego padołu mieszkaniec Widełki, kontrabasista Adam Dworak człowiek bardzo popularny, 
lubiany, wielu zainteresowań m.in. techniką nagłośnieniową. Urodził się 21 stycznia 1963 
roku w Widełce. Pochodził z rodziny muzykalnej, jego ojciec grał na skrzypcach. Adam 
ukończył w Kolbuszowej Ognisko Muzyczne, grał na elektronicznych organach, akordeonie, 
gitarze basowej i oczywiście na kontrabasie. Rodzinna muzykalność sprawiła chyba, że jego 
siostrzenice, cztery córki,  siostry Adama Bożeny Potańskiej, dołączały  w różnych latach do 
Widelan. Wszystkie uczyły się muzyki w Kolbuszowej i w Rzeszowie. Pianistka Maria, dziś 
pani magister, śpiewała w grupie wokalnej kapeli. Natalia, absolwentka klasy wiolonczeli 
ZSM nr 1 w Rzeszowie z powodzeniem grała na kontrabasie, Najmłodsza Agata grała z werwą 
na kontrabasie i w razie potrzeby na skrzypcach-sekund. Teresa, dziś absolwentka Wydziału 
Muzykologii Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, po roku „terminowania” u Bronisława 
Płocha, czyniła tak szybko postępy w ludowym sposobie grania, że z powodzeniem mogła 
występować  z Widelanami, a także z innymi kapelami z  Kolbuszowej i okolic. Wysoki 
poziom jaki prezentowała kapela sprawił, że  kilkanaście  lat temu, w 2003 roku Widelanie 
zaprezentowali się w cyklicznej audycji Telewizji Rzeszów SPOTKANIE z FOLKLOREM. 
Program został zarejestrowany w Skansenie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 
Ponieważ Kapela ciągle prezentowała się atrakcyjnie, historia powtórzyła się i była zapraszana 
do udziału w telewizyjnych programach kilkakrotnie, w 2004,2010, 2011 r. Jeden 
z programów SPOTKANIE z FOLKLOREM poświęcony był wyłącznie prymiście kapeli, 
skrzypkowi Bronisławowi Płochowi. Przed kamerą, w  niecodziennym „anturażu” 
skansenowej karczmy opowiadał o sobie, spokojnie, statecznie, niezwykle ciekawie 
i oczywiście grał, tym razem bez akompaniamentu całej kapeli. 

Dzięki współpracy dyrekcji Miejskiego Domu Kultury z Telewizją Rzeszów i autorem 
wspomnianych programów, powstała niezwykle wartościowa i unikatowa dokumentacja 
foniczna oraz wizyjna muzyki ludowej z pogranicza Lasowiaków i Rzeszowiaków. Czas 
biegnie nieubłaganie, wszystko ma swój początek i koniec. Stąd też każda akcja mająca na celu 
utrwalenie  dawnego i obecnego  obrazu  kultury ludowej tej Ziemi ma wartości 
ponadczasowe i godne najwyższego uznania.     

                                                                                   

Od prawej: Andrzej Fabiński - skrzypce sekund,  Bronisław Płoch - skrzypce prym

  Natalia Potańska - basy, podczas II Festiwalu Żywej Muzyki na Strun 

Dwanaście i Trzy Smyki, 2015 r. 2726



JAN CEBULA MUZYKANT Z KOLBUSZOWEJ

 Wśród mieszkańców terenów dawnej Puszczy Sandomierskiej, w różnych latach żyli 
ludzie wielu talentów. Mimo, że nie mieli okazji zdobywać klasycznego wykształcenia czy też 
artystycznego, potrafili tworzyć rzeczy niezwykłe, m.in. w muzyce i rzeźbie. Takim okazał się 
JAN CEBULA, człowiek kilku talentów. Potrafił grać nie tylko na umiłowanych skrzypcach, 
ale też na akordeonie, trąbce, instrumentach blaszanych wchodzących w skład marszowych 
orkiestr dętych. Był też utalentowanym  rzeźbiarzem. Spod jego nożyka wychodziły 
oryginalne rzeźby ludzików-muzykantów, skrzypków, basistów, akordeonistów. Oddzielną 
serię tworzyły rzeźby domowych zwierząt: koników, krówek i dodatkowo obok nich cała 
grupa wystruganych w drzewie ptaszków. Wszystkie te rzeźby były przez ich twórcę 
upiększane różnokolorowymi farbkami. A trzeba pamiętać, że Jan Cebula był samorodnym 
twórcą-amatorem, bez kierunkowego wykształcenia 
 Urodził się w Nowej Wsi, w powiecie kolbuszowskim, w 1937 roku. Zarówno jego 
ojciec jak i stryj byli wiejskimi muzykantami, znanymi w całej okolicy. Atmosfera muzyki
 w domu musiała mieć wpływ na Jana. Ponieważ brat zainteresował się grą na akordeonie, Jan 
zaczął uczyć się grać na skrzypcach. Robił to na tyle skutecznie, że już pod koniec nauki 
w miejscowej szkole podstawowej zaczął pogrywać na wiejskich potańcówkach, a nawet 
weselach. Z czasem rozpoczął naukę w szkole zawodowej w Mielcu. Ponieważ w tej szkole 
istniała młodzieżowa orkiestra dęta, Jan zaczął się uczyć gry na trąbce. Kontynuował to po 
podjęciu pracy w charakterze blacharza w mieleckiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, 
gdzie istniała zakładowa orkiestra dęta. Nowy etap w życiu Jana Cebuli zapoczątkowało 
powołanie go w roku 1956 do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Jak należy 
przypuszczać, dało to okazję do kontynuowania działalności muzycznej w wojskowej 
orkiestrze dętej w Białymstoku. Powrót do cywila umożliwił mu zapisanie się do jednej
z najlepszych w ówczesnym województwie rzeszowskim orkiestry dętej działającej 
w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. Powrócił też do swojego pierwotnego 
instrumentu, skrzypiec. Zaczął na nich grywać po wiejskich zabawach i weselach razem ze 
swoim bratem, a także jego nauczycielem, skrzypkiem i saksofonistą Stanisławem Białkiem. 

Kapela Jana Cebuli od lewej: Jan Cebula - skrzypce prym, Wiesław Malec- skrzypce sekund,

 Zdzisław Ziarkiewicz- kontrabas; podczas III Festiwalu Żywej Muzyki na Strun 

Dwanaście i Trzy Smyki, 2016 r. 
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Co ciekawe, Jan za zarobione pieniądze kupił sobie dodatkowo saksofon. W tym czasie 
klasyczną kapelę ludową założył w MDK w Kolbuszowej znany na ziemi kolbuszowskiej 
skrzypek Jan Książek. Jan Cebula dołączył do kapeli, ze swoją trąbką. Wkrótce, na sugestię 
dyrekcji tej placówki, przejął kierownictwo kapeli. Zdobyte w przeszłości muzyczne 
doświadczenie pozwoliło Janowi Cebuli na liderowanie w różnych konfiguracjach 
kapelowych. Grali z nim m.in. Władysław Pogoda, Józef Kurda, Ryszard Bajor, Jarosław 
Mazur, Jerzy Wrona i inni. Bywało, że w jego kapeli występowały grające kobiety: 
kontrabasistka Dorota Żądło, a na trąbce poznana w czasie pracy w KOLBECIE żona Maria. 
Kapela miała na swym koncie wiele występów na terenie Polski, a także w Austrii, Bułgarii, 
Francji, Niemczech i na Ukrainie. W roku 1983, na terenie obecnego województwa 
podkarpackiego, kilkakrotnie gościła ekipa Telewizji Katowice, realizująca dla anteny 
ogólnopolskiej TVP cykliczny program MAPA POLSKIEGO FOLKLORU. Telewizyjna 
ekipa zarejestrowała w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej dwa utwory 
kolbuszowskiej kapeli. W jej składzie  występowali m.in. grający na skrzypcach i śpiewający 
Władysław Pogoda oraz śpiewający i grający wówczas na trąbce Jan Cebula. W okresie 
czynnego muzykowania Jan Cebula organizował różne kapele. W ostatnim okresie 
działalności, przy inspiracji dyrekcji MDK w Kolbuszowej, z Janem Cebulą występowali 
skrzypek-sekundzista Wiesław Malec oraz kontrabasista Zdzisław Ziarkiewicz. Wiesław 
Malec, emerytowany pedagog, to instrumentalista wykształcony, mający duże doświadczenie 
w ludowym muzykowaniu, natomiast Zdzisław Ziarkiewicz  ma zapisanych w swoim 
życiorysie wiele lat pracy w orkiestrze symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej, a przy tym 
współpracę z kapelami zespołów pieśni i tańca prezentującymi folklor opracowany 
artystycznie.  Jan Cebula z racji zdobytego doświadczenia muzycznego w różnych formacjach 
muzycznych, znający przy tym zapis muzyczny, zebrał bogatą kolekcję utworów muzycznych 
zapisanych na pięcioliniach. W roku 2016 dyrekcja Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej 
zaprosiła Jana Cebulę do zrealizowania programu ,,JAN CEBULA NIEZWYKŁY 
MUZYKANT z PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ”. Zadanie polegało na uczeniu przez cały 
rok adeptów gry na skrzypcach „na swojską nutę”. Uczniami byli farmaceutka Barbara 
Szalony oraz uczeń Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie Adam Dragan, który chciał 
poznać z autopsji tajniki ludowego muzykowania. 

Zadanie zostało zrealizowane 10 grudnia 2016 roku na scenie MDK, odbyła się publiczna 
prezentacja z udziałem uczniów oraz grającej w klasycznym ludowym składzie kapeli.  
Powstał również wydany drukiem oryginalny ,,SAMOUCZEK TRADYCYJNEJ GRY NA 
SKRZYPCACH”, w którym znalazły się  w zapisie nutowym i tekstowym utwory z repertuaru 
Jana Cebuli, w łatwych do zagrania tonacjach. Staraniem dyrekcji Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej ukazała się płyta z cyklu ,,MUZYKANCI z PUSZCZY” z nagranymi przez 
kapelę Jana Cebuli 18 utworami. Telewizja Rzeszów zrealizowała jesienią 2016 roku program 
z cyklu ,,SPOTKANIE z FOLKLOREM”  poświęcony Janowi Cebuli, m.in. późniejszemu 
laureatowi nagrody im. Oskara Kolberga w roku 2017 za całokształt działalności w dziedzinie 
popularyzowania polskiego folkloru muzycznego, a także kilka innych znaczących nagród. 
W dwa lata później, 7 listopada 2019 roku w wieku 82 lat, Jan Cebula odszedł na zawsze, skąd 
się nie wraca…

Jan Cebula 

odbierający Nagrodę 

im. Oskara Kolberga 

z rąk Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 

prof. Piotra Glińskiego

na Zamku Królewskim 

w Warszawie, 

2017 r. 
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Kapela Jana Marca z Niwisk od lewej: Jan Marzec - skrzypce prym, 

Jerzy Stachowicz – skrzypce sekund, Włodzimierz Czyżewski – basy

podczas I Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki, 2013 r.  

JAN MARZEC SKRZYPEK Z KOSÓW 

 Wieś Kosowy leży na terenie gminy Niwiska, w powiecie kolbuszowskim. W tej wsi 
mieszka od dziesięcioleci utalentowany muzycznie JAN MARZEC. Urodził się 11 stycznia 
1936 roku. Miał to szczęście, że jego ojciec, a także stryj byli wiejskimi muzykantami. Małego 
Jaśka ciągnęło do muzyki od najmłodszych lat. Pierwszym nauczycielem został stryj. Stało się 
to, kiedy otrzymał od niego w prezencie „prawdziwe” skrzypce. Wprawdzie stryj był 
samoukiem,  nie znał nut, ale  na początek dobre było i to. Stryj grał jakąś melodię, a następnie 
kazał to powtórzyć swemu małemu uczniowi. Ponoć Jasiek hodował króliki i któregoś dnia 
powędrował do Kolbuszowej, żeby je sprzedać. Jak opowiadał w jednym z wywiadów, 
zobaczył ogłoszenie, że miejscowa orkiestra dęta przyjmuje uzdolnionych muzycznie 
młodych ludzi. Szczególne uzdolnienia sprawiły, że został przyjęty do zespołu orkiestrowego 
i rozpoczął naukę gry na trąbce. Obfitość kształtu warg sprawiła, że zmieniono o i zaczęto go 
uczyć gry na tenorze. Orkiestrę tę prowadził wówczas Jan Styga, wyjątkowa postać 
w kolbuszowskiej muzyce, grający na kilku instrumentach. Dlatego też uczył młodego Jana 
Marca nie tylko na dętych instrumentach, ale też na skrzypcach. Próby odbywały się zawsze 
w piątki. Młody Marzec szedł na nie pieszo 14 kilometrów, w jedną stronę, wracając  często już  
późną i ciemną nocą po próbach do domu. Szczególne predyspozycje sprawiły, że już po roku 
nauki zaczął grywać na skrzypcach  na weselach i  wiejskich potańcówkach. Za to, że grał 
z Janem Stygą nie musiał opłacać lekcji. Jednocześnie za zarabiane pieniądze mógł sobie kupić 
rower i dojeżdżać nim na próby oraz „na grania”. Grał zarówno w kapeli jak i ponad 4 lata
w orkiestrze dętej, kiedy kierownictwo orkiestry przejął Walenty Kazior. Poznał już wtedy 
zapis nutowy, nauczył się grać marsze.
 Nowy, ważny  rozdział w życiu Jana Marca rozpoczął się w w roku 1956,
w momencie powołania go do odbycia służby wojskowej. Po okresie unitarnym został 
skierowany do orkiestry Karpackiej Brygady WOP w Nowym Sączu. W ciągu 2 lat, poszerzyła 
się jego teoretyczna wiedza muzyczna. Nauczył się też grać na służbowym saksofonie i dlatego 
był angażowany do grania w wojskowym klubie. Miał propozycję pozostania na stałe 
w wojsku, ale ciągnęły go rodzinne strony. Rozpoczął się znów czas grania na wiejskich 
weselach i dla odmiany na saksofonie  do tańca w restauracjach. 
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 Jego muzyczna aktywność sprawiła, że na serio powrócił do ludowego muzykowania 
i w 1976 roku został zatrudniony w Domu Kultury w Przyłęku. Wkrótce uzyskał uprawnienia 
instruktorskie, upoważniające go do nauki młodzieży na instrumentach, a także do 
prowadzenia zespołu instrumentalnego oraz chóralnego.   Zaprzyjaźnił się ze znaną mielecką 
kapelą Czachorów, która składała się z bardziej współczesnych jak na owe czasy 
instrumentalistów. Głównym źródłem utrzymania stało się granie do tańca współczesnych mu 
przebojów. Po latach, już w dorosłym życiu, nie zaniechał nauki i ukończył Technikum 
Rolnicze w Wtryni. Został kierownikiem Kółka Rolniczego w Kosowach, a niedługo  potem 
dyrektorem Domu Kultury w Niwiskich, gdzie zorganizował chór, zespół muzyczny. Po wielu 
latach zawirowań zawodowych powrócił do instrumentu, do skrzypiec. W 1985 roku  założył 
w Niwiskich kapelę ludową NIWA, w której na początku oprócz niego w roli skrzypka-
prymisty, występowałi: sekundzista Józef Sukiennik, klarnecista Stanisław Białek, 
akordeonista Tadeusz Rzeszutek  i grający na bębnie Eugeniusz Nagnajewski.  Już w roku 
następnym przyszły pierwsze sukcesy w postaci nagród i wyróżnień na regionalnych
i ogólnopolskich przeglądach oraz konkursach. Jan Marzec został nagrodzony i wyróżniony 
podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.  
Kapela NIWA wystąpiła także w programie SPOTKANIE z FOLKLOREM Telewizji 
Rzeszów. Muzykalność Jana Marca, jego talent, szczególny sposób grania na skrzypcach
z charakterystyczną artykulacją, zostały wielokrotnie dostrzeżone. Przez wiele lat spisywał też 
na pięcioliniach zapamiętane i grane ludowe melodie. Zajmował się lutnictwem, świadczącym 
o jego miłości do dźwięków skrzypiec.  Szczególnie ważne w jego życiu muzykanckim były 
późniejsze lata życia 80’, 90’ i pierwsza dekada lat 2000. Miłośnikom lasowiackiej muzyki 
ludowej, jurorom i widzom dał się poznać podczas organizowanych  przez Miejski Dom 
Kultury w Kolbuszowej Festiwali  Żywej Muzyki na Strun Dwanaście
i Trzy Smyki. Podeszły wiek znacząco zmniejszył muzyczną aktywność Jana Marca, ale na 
szczęście pozostają Jego nagrania,  z oryginalnymi melodiami z okolic Kolbuszowej i Mielca. 

Jan Marzec z Jerzym Dynią 

podczas IV Festiwalu Żywej Muzyki Na Strun Dwanaście i Trzy Smyki  
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JAN  MAREK SKRZYPEK Z KAMIONKI

Nie turbuj się stryku, nie turbuj się swoku,
Jak jo będę wisioł na żelaznym hoku.

Na żelaznym hoku, na zelaznyj linie,
Będę se wspominał o swoji dziewcynie.

Za nic mi pieniądze, za nic mi miliony,
Jak jo se nie wezne jutro mądry żony.

Bo jak mi ta  żona nie będzie robiła, 
To pódzie do gospody, będzie wódke piła.

 Tego sztajerka zaśpiewał i zagrał na skrzypcach kilkanaście lat temu przed 
telewizyjną kamerą podczas nagrania do programu ,,Spotkanie z Folklorem” w Telewizji 
Rzeszów. Była to melodia wykonywana przez Pana Jana na okolicznych wiejskich weselach.  
Jan Marek, skrzypek ludowy ze wsi Kamionka, miejscowości położonej na południowo
- zachodnich krańcach dawnej Puszczy Sandomierskiej. Urodził się w Kamionce,
26 października 1921 roku. W rodzinie nie było tradycji muzycznych aż do czasu kiedy 
skrzypce kupił ponoć za trzy grosze jego starszy brat. Ponieważ granie mu nie wychodziło,  
zaczął na nich sam uczyć się Jan. Miał wtedy 6 lat. Okazało się, że ma talent. Ale najważniejsza 
była jednak na tym etapie pomoc w gospodarstwie rodziców. Były potem jeszcze inne 
skrzypce, na których granie szło coraz lepiej. Widząc to ojciec sprzedał krowę za 90 złotych 
i kupił synowi  przywiezione z Francji „prawdziwe” skrzypce. Matka nie była zachwycona, ale 
ojciec widział w tym szansę na dodatkowy zarobek. Jan zaczął coraz częściej grywać 
z różnymi okolicznymi muzykantami. Przyszło samodzielne życie, ożenek. Z  żoną Marią, 
która zmarła n.b. w 1996 roku, miał 3 córki. Prowadził gospodarstwo rolne i grał po weselach 
aż do wybuchu II wojny światowej. Do weselnego grania powrócił po wojnie i trwało to aż do 
roku 1980, kiedy dochodził już w latach do „sześćdziesiątki.  To  już nie było to zdrowie, a poza 
tym  zmieniły się gusty gości weselnych.
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Grania jednak nie zostawił związując się z miejscowym Ośrodkiem Kultury. Kapela wraz
z grupą tancerek i tancerzy, w ubiorach prosto „z pola”, wystąpiła kiedyś przed kamerami 
Telewizji Rzeszów w świetnej, pokazowej potańcówce, prezentując prawdziwe, nie 
opracowane klimaty dawnej wiejskiej zabawy w prywatnym domu. Z Janem Markiem 
występowała Anna Zawisza  oraz jego córka Krystyna.  Kapela rozwinęła się do tego stopnia, 
że w roku 1990 na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
n/W zdobyła III nagrodę. Nagrała też program w Polskim Radiu w Rzeszowie. W roku 1991 
Jan Marek rozpoczął współpracę z Zespołem Pieśni i Tańca Rochy w Sędziszowie Młp. 
i kontynuował ją przez 8 lat, mimo, że nie znał nut, a zespół prezentował polskie tańce 
narodowe i regionalne w formie opracowanej artystycznie. Na bazie tej kapeli, chociaż 
w zmniejszonym składzie, wystąpił wraz z sekundzistką, Danutą Sąsiadek 
i basistą Januszem Ignasem  przed kamerami TV Rzeszów, w malowniczych plenerach Zalewu 
w Kamionce, prezentując okoliczny muzyczny folklor. Grywali z nim w różnych latach m.in. 
Aleksander Feret, Józef Zawisza, Adam Sołtys,  Antoni Daniel, Wiesław Przydział, Marek 
Wiktor, a śpiewała Anna Zawisza. Swoją postawą zachęcił do grania muzyki ludowej następne 
pokolenie w rodzinie Marków. Nauczył, wprawdzie ze słuchu, grać na skrzypcach swojego 
wnuka Jacka Potworę, z którym w 1997 roku, w Konkursie DUŻY-MAŁY kazimierzowskiego 
festiwalu zdobył nagrodę. Jego prawnuk też „zaszczepił” się grą na skrzypcach i jest uczniem 
jednej ze szkół muzycznych. Prawdopodobnie po raz ostatni wystąpił publicznie podczas 
odbywającego się w dniach 18 i 19 maja 2013 roku w Kolbuszowej ,,FESTIWALU ŻYWEJ 
MUZYKI na STRUN DWANAŚCIE i TRZY SMYKI”. Towarzyszył mu na kontrabasie Paweł 
Płudowski, postać znana w kolbuszowskim środowisku miłośników folkloru. Mijają lata, 
odchodzą na zawsze dawni utalentowani ludowi mistrzowie smyczka i strun. Często odchodzą 
też z naszej pamięci. Jan Marek zmarł w swojej rodzinnej wsi 17 marca 2014 roku. Co 
pozostało po Janie Marku z Kamionki, to nagrania na płytach wydanych przez MDK 
w Kolbuszowej, a także audycje zrealizowane przez Radio Rzeszów oraz Telewizję Rzeszów 
i oczywiście upubliczniona wiedza o nim, będąca zasługą m.in. Jego córki Krystyny, a także 
Krystyny Szczerbiak, choreografa, jednocześnie szefa artystycznego ZPiT ROCHY 
z Sędziszowa Młp.  Dzięki im za to!
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Od lewej: Teresa Potańska - skrzypce prym, Jarosław Mazur - basy,  

Dorota Jamróz - skrzypce sekund podczas I Festiwalu Żywej Muzyki na Strun 

Dwanaście i Trzy Smyki, 2013 r. 

KAPELA KOCIRBA Z KOLBUSZOWEJ

  Na przełomie maja i czerwca każdego roku rosnące w lasach dawnej Puszczy 
Sandomierskiej krzewy obsypując się kwieciem, bardzo intensywnie i przyjemnie przy tym 
pachną. Miejscowa ludność nazywa te krzewy KOCIRBĄ. Taką też nazwę przyjęła założona 
przez mieszkańca Kolbuszowej Jarosława Mazura ludowa kapela. Jarosław Mazur to człowiek 
o szerokich zainteresowaniach. Gra na kilku instrumentach, interesuje go folklor nie tylko 
lokalny, ale też z środkowych i wschodnich Karpat, para się pracą pedagogiczną, fotografią,
a także pasjonuje go podróżowanie po kraju. W przeszłości grał na akordeonie i na kontrabasie 
z kapelą Władysława Pogody. Założona przez niego KOCIRBA, w swym najlepszym okresie 
występowała w trzy osobowym, tradycyjnym dla tych ziem składzie:  Teresa Potańska – 
skrzypce prym, Dorota Jamróz – skrzypce sekund oraz szef kapeli, aranżer
i akordeonista Jarosław Mazur. Z czasem doszedł do kapeli grający na bębenku Szymon 
Węglowski. Spojrzenie na muzykę ludową Jarka Mazura odbiega dość znacząco od 
utrzymujących się powszechnie standardów. Muzykę, którą grała KOCIRBA nie nazywa 
ludową, a CHŁOPSKĄ, jak to była „drzewiej” nazywana. Interesuje go wykonawstwo jak 
najbardziej odległe w czasie przeszłym. Nie jest to łatwe z racji tej, że brak jest jej w zbiorach 
dawnych zbieraczy folkloru, w tym Oskara Kolberga, który ze względu na trudności  
poruszania się po tych terenach,  nieznacznie tylko zanotował wygrywane tu za jego czasów 
pionierskich. Jedynym sposobem było odnajdywanie obecnie najbardziej „wiekowych” 
muzykantów i czerpanie wiedzy muzycznej z ich pamięci. Jarosław Mazur posiada wiele 
zapisanych dawnych pieśni, natomiast z muzyką instrumentalną w sukurs przyszła młoda, 
bardzo zdolna skrzypaczka z Widełki  Teresa Potańska, która po roku „terminowania” u boku 
prymisty kapeli WIDELANIE Bronisława Płocha, była w stanie bardzo aktywnie i stylowo 
przejąć funkcję prymistki w KOCIRBIE. W ten sposób  uczestnicząca w koncertach kapeli 
publiczność miała możliwość usłyszenia prawdziwych „hitów” tego gatunku tramle, polki, 
oberki: „Skowronek u góry”, „Lewa, lewusieńka”, „Zawijany”, „A u kura złote pióra”, „Na 
klepisku” i wiele innych. Sekundowała na skrzypcach w tej kapeli Dorota Jamróz z Dzikowca, 
znana z występów w przeszłości z kapelą Władysława Pogody i kilku innych, postać bardzo 
pozytywna. 
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 Program KOCIRBY został nagrany przez ekipę TV Rzeszów w 2014 
r.w kolbuszowskim Skansenie i wielokrotnie prezentowany na ekranie. Po jakimś czasie, skład 
się zmienił, ponieważ Teresa Potańska ukończywszy średnią szkołę w Rzeszowie zdała na 
studia muzykologiczne z etnomuzykologią na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, pracę 
magisterską poświęciła muzycznemu folklorowi Lasowiaków, a po ukończeniu uczelni ze 
stopniem magistra nie powróciła już do rodzinnej Widełki.
 Kapela KOCIRBA to nie jedyne dokonanie Jarosława Mazura. Sporo lat wcześniej 
nagrywał dla Telewizji Rzeszów ze swoją grupą oazową oryginalnie opracowane pastorałki. 
Był czas kiedy z zespołem instrumentalnym akompaniował z powodzeniem łemkowskiej 
śpiewaczce Juli Dosznie. W efekcie dużego zainteresowania różnym muzycznym folklorem, 
w roku 2008 zorganizował Kapelę HUDACY, w której granym i śpiewanym repertuarze 
znalazły się utwory znane na terenach środkowych i wschodnich Karpat, a więc rusnackie, 
łemkowskie, ukraińskie, słowackie, a nawet odległe serbskie. HUDAKÓW czyli 
MUZYKANTÓW tworzyli: śpiewająca skrzypaczka Magda Kusiak, kontrabasista  
śpiewający Kuba Augustyn oraz śpiewający i grający na akordeonie założyciel zespołu. 
Program Hudaków został zarejestrowany i wyemitowany przez Telewizję Rzeszów w 2014 r. 
Jarosław Mazur był również autorem scenariusza telewizyjnego filmu ,,JAK HUDACY
Z  LESIAKAMI” opowiadającego o miłości dwojga młodych ludzi mieszkających 
w odległych  od siebie miejscowościach Podkarpacia. Jesteśmy świadkami tworzonych 
nowych się zespołów, które działają, ale też bywa, że zmieniają się ich składy osobowe, 
instrumentaria. I to jest zjawisko naturalne.  

 

Od lewej: Teresa Potańska - skrzypce prym, Dorota Jamróz - skrzypce sekund 

Szymon Węglowski - bębenek,  Jarosław Mazur - basy,  
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O autorze:

 Jerzy Dynia, urodził się w 1935 r. w Stanisławowie na Kresach, w rodzinie wiejskich 
nauczycieli, animatorów życia kulturalnego na wsi. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, 
muzyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, którego głównym zakresem zainteresowań i działalności 
zawodowej była dokumentacja i upowszechnianie tradycyjnej muzyki ludowej. Pracę w Rozgłośni 
Polskiego Radia rozpoczął w 1967 r. i wkrótce rozpoczął realizację programów ,,Z MIKROFONEM 
PRZEZ RZESZOWSKĄ WIEŚ”, dokumentujących działalność kapel ludowych i zespołów 
folklorystycznych w regionie rzeszowskim. Autorskie programy J. Dyni prezentowały i popularyzowały 
postacie artystów – muzyków ludowych, kapele, zespoły śpiewacze i obrzędowe. Od 1983 r. 
współpracował z Telewizją Katowice przy realizacji ogólnopolskiego programu telewizyjnego „Mapa 
polskiego folkloru” sprawując muzyczny  nadzór merytoryczny nad prezentacjami muzyki ludowej 
z regionów rzeszowskiego, krośnieńskiego, lasowiackiego, przeworskiego, tarnowskiego, 
biłgorajskiego, kieleckiego). W połowie lat osiemdziesiątych rozpoczął współpracę z zespołami 
folklorystycznymi, przedstawiającymi programy opracowane scenicznie i stylizowane. m.in. 
z  Zespołem Pieśni i Tańca „Rzechy” z Rzeszowa, był kierownikiem muzycznym, autorem opracowań 
i aranżacji dla zespołów „Bandoska” z Rzeszowa i „Ostrowiacy” z Ostrowa k/Radymna, a także ZPiT 
„Lasowiacy” i „Rzeszowiacy”. Od 1989 r. związał się z Ośrodkiem TVP Rzeszów, w którym realizował 
m.in. autorskie cykliczne programy folklorystyczne (ponad 500) „Spotkanie z folklorem” oraz „Mapa 
folkloru Podkarpacia” przedstawiające ludowe kapele, śpiewaków, solistów skrzypków i cymbalistów, 
zespoły śpiewacze, grupy obrzędowe, dokumentujące większość przeglądów folklorystycznych, 
konkursów sztuki ludowej. W audycjach tych utrwalone zostały najstarsze formy tańców ludowych, 
tradycyjne wiejskie stroje, zabytki architektury dawnej polskiej wsi, a także przedstawicieli ginących 
zawodów. W 2001 roku rozpoczął prace nad wydaniem zebranych nut i tekstów przyśpiewek z końca 
XX wieku, związanych z tańcami ludowymi Rzeszowszczyzny pod tytułem ,,MUZYKA WIEJSKICH 
KAPEL z PODKARPACIA”, wydanych w formie książkowej w 2005 r przez CIOFF w Warszawie.  
Wszystkie programy Jerzego Dyni zostały szczegółowo udokumentowane i znajdują się w Archiwum 
Oddziału Telewizji Polskiej w Rzeszowie. Powstał w ten sposób niepowtarzalny zbiór zapisów, 
utrwalający obraz dawnej, odchodzącej w przeszłość wsi. Za swoją działalność na rzecz folkloru red. 
Jerzy Dynia otrzymał dwukrotnie nagrodę im. Franciszka Kotuli, (1990, 2001), nagrodę im. Oskara 
Kolberga (2005), a także za całokształt działalności dwukrotnie nagrodę Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, nagrodę Miasta Rzeszowa, zaś w roku 2001 nagrodę ALIANZ za działalność na rzecz 
kultury w dziale MEDIA. Jerzy Dynia jest członkiem grupy ekspertów Polskiej Sekcji C.I.O.F.F. 
Z jej ramienia uczestniczy w pracach rad artystycznych odbywających się w Polsce międzynarodowych 
festiwali folklorystycznych.
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1 Bronisław Płoch - Na klepisku

2 Bronisław Płoch - A u kura złote pióra

3 Bronisław Płoch - Lewa lewusieńka

4 Bronisław Płoch - Mielecka

5 Bronisław Płoch - Ocieliła mi się cielisia na lesie

6 Bronisław Płoch - Poleczka widelska

7 Bronisław Płoch - Prztykany

8 Bronisław Płoch - Skowronek u góry

9 Bronisław Płoch - Starą baba była

10 Bronisław Płoch - Zawijany

11 Jan Cebula - Naucz mnie dziewczyno

12 Jan Cebula - Oberek rzeszowski

13 Jan Cebula - Oberek

14 Jan Cebula - Oberek

15 Jan Cebula - Oberek

16 Jan Cebula - Polka tramelka

17 Jan Cebula - Polka żywa

18 Jan Cebula - Przyśpiewka weselna

19 Jan Cebula - Tramelka
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20 Jan Marzec - Oberek

21 Jan Marzec - Oberek na odsitke

22 Jan Marzec - Cicha polka

23 Jan Marzec - Oberek

24 Jan Marzec - Oj na księżym posieczysku

25 Jan Marzec - Polka ino mig

26 Jan Marzec - Tramelka (solo skrzypce)

27 Jan Marzec - Oberek

28 Jan Marek - Poleczka (wersja 1)

29 Jan Marek - Oberek

30  Jan Marek - Oberek

31 Jan Marek - Poleczka

32 Jan Marek - Poleczka

33 Jan Marek - Poleczka

34 Jan Marek - Oberek (solo skrzypce)

35 Jan Marek - Poleczka

36 Jan Marek - Polka (solo skrzypce)

37 Jan Marek - Walczyk (solo skrzypce)

38 Jan Marek - Poleczka (wersja 2)

OSTATNIA TAKA ŻYWA MUZYKA - CD 1

1 Bronisław Płoch - Oberek zawijany

2 Bronisław Płoch - A u kura złote pióra

3 Bronisław Płoch - Lewa lewusieńka

4 Bronisław Płoch - Oberek Pstrykany

5 Bronisław Płoch - Z góry i pod górę

6 Bronisław Płoch - Siedział dziadek na tatarce

7 Jan Cebula - Oberek rzeszowski

8 Jan Cebula - Polka galopka

9 Jan Cebula - Oberek rzeszowski

10 Jan Cebula - Polka mielecka

11 Jan Cebula - Oberek weselny

12 Jan Cebula - Oberek

13 Jan Cebula - Polka tramelka

14 Jan Cebula - Polka tramelka

15 Jan Cebula - Wygrywiny weselne

16 Jan Marek - Oberek

17 Jan Marek - Oberek

18 Jan Marek - Oberek

19 Jan Marek - Oberek

OSTATNIA TAKA ŻYWA MUZYKA- CD 2

20 Jan Marek - Oberek

21 Jan Cebula - Oberek

22 Jan Cebula - Poleczka

23 Jan Cebula - Polka tramelka

24 Kocirba - A u kura złote pióra

25 Kocirba - Na klepisku

26 Kocirba - Poszły kaczki na chlapaczki

27 Kocirba - Siedział dziadek na tatarce

28 Kocirba - Starą babą była

29. Kapela Jana Marka - Polka

30. Kapela Jana Marka - Sztajer

31. Kapela Jana Marka - Polka

32. Kapela Jana Marka - Sztajer
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Nagrania dokonane w studiu Miejskiego Domu

Kultury w Kolbuszowej przez Jacka Książka

CD 1: 1-38

CD 2: 1-28 nagrania 29-32 z archiwum 

Jerzego Dyni 

Mix i mastering nagrań, wybór i układ na płytach

Jerzy Dziobak   

  




