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1.  Marsz Weselny - 1:49 
2. Polka rach ciach ciach - 2:29 
3. Oberek - jak jo se zaśpiwom - 1:44
4. Polka husia husia - 2:31
5. Oberek Kaźmirza - 2.26
6. Polka nasza - 1:45
7. Oberek Lasowiacki - 3:14 
8. Polka cicha - 1:41
9. Oberek od Czachora - 1:49
10. Podróżniak od kogoś - 1:39
11. Polka mazurka - 1:50
12. Oberek od Kolbuszowej - 1:24 
13. Polka weselna - 2:26
14. Tramelka pszczółka - 2:58
15. Oberek weselny - 1:50
16. Polka ze świstem - 1:36
17. Walczyk rybka - 3:14
18. Oberek weselny drugi - 1:39 
19. Polka zrywaj nogę - 1:39
20. Tramelka nasza - 2:13
21. Tramelka równy równiusieńki - 1:40
Nagrania z Archiwum Jerzego Wrony
Jolanta Wrona - skrzypce, Jerzy Wrona - klarnet, Łukasz Wrona 
- klarnet, Ryszard Wrona - akordeon, Artur Wrona - kontrabas

1. Polka Świerczówka - 2:00
2. Oberek Tośka - 3:11
3. Tramelka spód Mielca - 1:36
4. Równy weselny - 1:40
5. Polka od Trzęsówki - 1:46
6. Marsz powitalny weselny - 1:33        
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Jerzy Wrona - klarnet, Kazimierz Marcinek skrzypce prym,

Wiesław Malec -skrzypce sekund, Zdzisław Ziarkiewicz -kontrabas

Jurek Wrona z KAPEL¥ 

Fot. Magdalena Małaczyńska 
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Jerzy Wrona, Nockowa listopad 2017 
fot. Magdalena Małaczyńska 

  Czwarte z cyklu wydawnictwo Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej 
,,Muzykanci z Puszczy Sandomierskiej” poświęcone jest Jerzemu Wronie. Wyjątkowemu 
ludowemu klarneciście, muzykantowi, który grał z najlepszymi skrzypkami i innymi 
instrumentalistami z regionu lasowiackiego i rzeszowskiego. Jerzy Wrona dzieciństwo
i młodość spędził w wyjątkowo pełnej muzyki wsi. Wychowywał się w rodzinie w której, bardzo 
ceniło się uzdolnienia muzyczne. W tym czasie uczył się od starych muzykantów,  dzięki czemu 
jest on ekspertem, teoretykiem i praktykiem od żywej muzyki z tych terenów. W sierpniu 2017 
roku Jerzy Wrona założył własną kapelę do której zaprosił wybitnego skrzypka Kazimierza 
Marcinka z Nockowej, propozycję wspólnego z nim grania przyjęli również sekundzista 
Wiesław Malec i basista Zdzisław Ziarkiewicz. Kapela po kilku miesiącach prób nagrała płytę, 
którą wydał Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej.
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 JUREK WRONA Z KAPELĄ

Kapela 
Jurka Wrony 
w skaldzie
od lewej:

Kazimierz Marcinek 
skrzypce prym, 

Jerzy Wrona 
klarnet,

Zdzisław Ziarkiewicz 
basy, 

Wiesław Malec
skrzypce sekund,  

fot. M. Małaczyńska 
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RODZINNA TRZĘSÓWKA

 Trzęsówka, listopad 2017 r., w środku ks. Tadeusz Kulig 
(91 lat) - emerytowany proboszcz parafii pw. Św. Anny w Trzęsówce.

 Fot. M. Małaczyńska

 J e r z y  Wr o n a ,  w y b i t n y  
klarnecista ludowy urodził się 10 maja 
1956 roku w Kolbuszowej. Lata 
dzieciństwa spędził w Trzęsówce 
(powiat kolbuszowski) w domu 
wybudowanym przez ojca. Nieopodal  
mieszkali  spokrewnieni z Wronami,  
muzykanci  Stygowie. Dwóch spośród 
nich to animatorzy powojennego 
kolbuszowskiego ruchu orkiestrowego. 

Od prawej: Jan Wrona, Jerzy Wrona, Jan Książek  
 Jerzy Wrona 

w dzieciństwie 

Orkiestra
 Powiatowego 
Domu Kultury 
w Kolbuszowej 

1954 r., 
drugi rząd

czwarty 
od prawej

 Stanisław Wrona.



  Z pobytu w tej miejscowości wysyłał drukowane w ,,Ilustrowanym Kurierze 
Codziennym” felietony zatytułowane ,,Z Polskiej Sahary” o życiu tej biednej lasowiackiej wsi, 
powstałej na kiepskiej wydartej prastarej puszczy ziemi. Nowakowski - krakowski aktor, pisarz
i felietonista, inicjował i aktywizował mieszkańców do wielu działań społecznych
i kulturalnych. Biedna materialnie miejscowość miała bogatą sferę duchowej kultury ludowej, 
działało w niej wielu muzykantów, pochodzących z kilkunastu rodzin. Muzykę poznawali ucząc 
się gry od starych mistrzów. Przekazywanie umiejętności odbywało się w rodzinie z ojca na 
syna, często przez kilka pokoleń.

Restauracja Jagienka w Cmolasie od lewej: Jan Wrona, Stanisław Wrona, Jan Książek, Jerzy Wrona

 Jerzy Wrona w młodości 

Jan Styga, multiinstrumentalista, założyciel 
kolbuszowskiej orkiestry dętej oraz jego syn Roman, 
muzykant kapel ludowych (wyjątkowy basista) 
i muzyk orkiestry. Wśród założycieli orkiestry
w latach pięćdziesiątych (XX w.) był również ojciec 
Jerzego, Stanisław. Protoplasta muzycznego rodu 
Wronów, swoje życie poświecił rozwijaniu, 
różnorodnych orkiestr na terenie Rzeszowszczyzny 
(Jeżowe, Mielec, Kolbuszowa). Szczególnie 
upodobał sobie repertuar kościelny, jest autorem 
w i e l u  o p r a c o w a ń  z a m i e s z c z o n y c h
w specjalistycznych wydawnictwach. Trzęsówka to 
duża wieś położona na Płaskowyżu Kolbuszowskim. 

Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą tu z VI wieku przed naszą erą co jest wyjątkowe na tych 
terenach. Przedstawiciele Kultury Łużyckiej zamieszkiwali tę miejscowość przez ok. 300 lat 
pozostawiając bogate ślady swojego pobytu. Region lasowiacki na terenie, którego położona jest 
miejscowość, był w przeszłości słabo zbadany przez 
etnografów ze względu na małą dostępność tych dość późno 
zasiedlonych terenów po dawnej Puszczy Sandomierskiej. 
Dlatego też, mało wiadomo o starych instrumentach, 
muzykantach i ich muzyce. Ta ciekawa ze względu na swoją 
prostotę kultura, również teraz  nie jest za często obecna
w mediach. Prezentowana szerszej publiczności potrafi  żywo 
zainteresować swoją  odmiennością. Dzięki grupie muzyków 
(rodzinie Pospieszalskich), szukających inspiracji dla swojej 
twórczości udało się  jej zaistnieć poza opłotkami osad,  
powstałych na piaskach dawnej puszczy. W czasach 
międzywojennych wieś zasłynęła dzięki Zygmuntowi 
Nowakowskiemu,  który często przebywał w Trzęsówce, 
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  Jerzy Wrona, dorastający  wśród muzykantów,  posiada wyjątkową wiedzę na ich temat. 
Według niego w Trzęsówce i okolicy, działało ich wyjątkowo wielu. Takim muzykantem 
i lutnikiem był brat Anny, babci Jerzego Wrony, Paweł Piotrowski. Według przekazu rodzinnego na 
skrzypcach jego roboty, koncertowała skrzypaczka Wanda Wiłkomirska. Nazwisko lutnika 
odnotowane jest w europejskich leksykonach. Pradziadek Jerzego skrzypek muzykant był ożeniony  
z siostrą ojca Jana Stygi. Stygowie od pokoleń byli, skrzypkami mieszkającymi w różnych 
miejscowościach, Hadykówka, Trzesówka, Zarębki aż w końcu osiedlili się w Kolbuszowej. 

Skansen w Kolbuszowej, od lewej: Jerzy Wrona, Józef Kurda, Władysław Pogoda, Jarosław Mazur  

WIEŚ MUZYKANTÓW

 Najbardziej znanymi muzykantami z Trzęsówki byli Czachorowie. Skrzypek Stanisław 
w wieku czternastu lat uciekł z taborem cygańskim by uczyć się gry, jego brat trębacz, został 
zamordowany przez Niemców.  Bardzo dobrym wykształconym klarnecistą był syn Stanisława 
Czachora, Antoni przedwcześnie zmarły, ( zabrał do grobu unikalny ludowy lasowiacki repertuar).  
Innym wybitnym klarnecistą był Andrzej Hałdaś, samouk, który nut nauczył się dopiero w wojsku
i  z o s t a ł  p r z e d  w o j n ą  z a w o d o w y m  m u z y k i e m  o r k i e s t r y  w o j s k o w e j .  

Dożynki w Iglopolu, od prawej:Krystyna Blicharz basy, Władysław Pogoda skrzypce, 

Jan Cebula trąbka, Jerzy Wrona klarnet ze śpiewaczkami  



  W przysiółku ,,Koczubaj”  mieszkał Józef Fryc skrzypek, trębacz, akordeonista pierwszy 
nauczyciel ojca Jerzego Wrony. Uczeń w zamian za naukę nut i gry na trąbce rąbał nauczycielowi, 
drewno. Metodyka poznawania techniki gry i nut była dozowana i przeplatana wykonywaniem 
przez ucznia jeszcze innych prac gospodarskich. Rodzina Piechotów to następni muzykanci, Jan 
grał na skrzypcach, jego brat Michał na bębnie a Bronisław na akordeonie. Dalszy krewny Wronów, 
Czesław Magda, grał na skrzypcach i trąbce a jego brat Edward na sakshornie tenorowym. 
Skrzypkiem był Michał Skiba (dziadek Bartka Skiby gitarzysty zespołu ,,Pectus” i obecnie Michała 
Szpaka). Inny Skiba z Koczubaja basista, próbował z Józefem Frycem, Stanisławem i Jerzym 
Wroną (15 letnim uczniem szkoły muzycznej)  założyć kapelę ludową przy Szkole Podstawowej
w Trzęsówce. Bębniarze Jan Fornal i Franciszek Rzeszutek to następni ludowi instrumentaliści. 
Antoni Rachwał z przysiółka ,,Plac” grał na skrzypcach, inni skrzypkowie to Magda i Kusak 
(krawiec). Rodzony brat Stanisława, Jan Wrona z przysiółka „Izdebnik” grał na akordeonie
na saksofonie tenorowych, jego synowie grają: Krzysztof na tubie, Tomasz na trąbce. 
Kuzyn dziadka Jerzego, Fryca z Izdebnika Ignacy Fryc miał uzdolnione dzieci: Wojciech który jest 
trębaczem, Małgorzata, która gra na wiolonczeli i trąbce.Pięć synów mojej siostry stryjecznej 

Przed budynkiem 

Miejskiego Domu 

Kultury 

w Kolbuszowej 

Przed Kościołem pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, od prawej: Jan Cebula, Ks. Proboszcz Jan Gut, 

Bp Diecezji Rzeszowskiej Edward Białogołowski, organista Stanisław Frankiewicz, Stanisław Wrona,

 Artur Wrona, Krzysztof Wrona, Jolanta Wrona, Zbigniew Kosiorowski, Stanisław Rudny, Łukasz Wrona,

 Edyta Wrona, Ryszard Wrona, Jerzy Wrona, Jan Marut, Krzysztof Wrona (syn Jana), Jan Wrona,

 Janusz Wrona, Józef Kurda, Stanisław Ozimek, Zbigniew Białek 
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Barbary Kosiorowskiej zamieszkałej w Cmolasie. Córki Jana Wrony: Seweryn, Miłosz, Nikodem, 
Filip, Maksymilian poszli (kultywują) tradycje muzyczne rodziny Wronów grając aktywnie na 
różnych instrumentach muzycznych w zespołach m.in. Kapeli Ludowej. Barbary Kosiorowskiej 
zamieszkałej w Cmolasie. Córki Jana Wrony: Seweryn, Miłosz, Nikodem, Filip, Maksymilian poszli 
(kultywują) tradycje muzyczne rodziny Wronów grając aktywnie na różnych instrumentach 
muzycznych w zespołach m.in. Kapeli Ludowej. Barbary Kosiorowskiej zamieszkałej w Cmolasie. 
Córki Jana Wrony: Seweryn, Miłosz, Nikodem, Filip, Maksymilian poszli (kultywują) tradycje 
muzyczne rodziny Wronów grając aktywnie na różnych instrumentach muzycznych w zespołach 
m.in. Kapeli Ludowej. Barbary Kosiorowskiej zamieszkałej w Cmolasie. Córki Jana Wrony: 
Seweryn, Miłosz, Nikodem, Filip, Maksymilian poszli (kultywują) tradycje muzyczne rodziny 
Wronów grając aktywnie na różnych instrumentach muzycznych w zespołach m.in. Kapeli 
Ludowej. Barbary Kosiorowskiej zamieszkałej w Cmolasie. Córki Jana Wrony: Seweryn, Miłosz, 
Nikodem, Filip, Maksymilian poszli (kultywują) tradycje muzyczne rodziny Wronów grając 
aktywnie na różnych instrumentach muzycznych w zespołach m.in. Kapeli Ludowej. Barbary 
Kosiorowskiej zamieszkałej w Cmolasie. Córki Jana Wrony: Seweryn, Miłosz, Nikodem, Filip, 
Maksymilian poszli (kultywują) tradycje muzyczne rodziny Wronów grając aktywnie na różnych 
instrumentach muzycznych w zespołach m.in. Kapeli Ludowej. Barbary Kosiorowskiej 
zamieszkałej w Cmolasie. Córki Jana Wrony: Seweryn, Miłosz, Nikodem, Filip, Maksymilian poszli 
(kultywują) tradycje muzyczne rodziny Wronów grając aktywnie na różnych instrumentach 
muzycznych w zespołach m.in. Kapeli Ludowej. w zespołach m.in. Kapeli Ludowej. . Kapeli 
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  U Wronów, kluczową postacią jest Stanisław, który z sukcesem zainteresował muzyką 
wszystkie swoje dzieci. Warto wymienić członków rodziny z różnych pokoleń i przedstawić ich 
muzyczne aspiracje. Nestor rodu grał na trąbce przez trzy lata w orkiestrze reprezentacyjnej 
marynarki wojennej (lata 50 XX w). Szkołę gry na organach kościelnych przeszedł u Władysława 
Magdy, kolbuszowskiego organisty, a później uzupełnił w Tarnowie. Gra jeszcze na akordeonie
i saksofonie altowym. Syn Ryszard  najstarszy brat Jerzego zaczynał od perkusji, gra na akordeonie 
i klarnecie, jego syn Artur na kontrabasie i sakshornie. Jerzy Wrona, który żyje wyłącznie muzyką 
podobnie jak ojciec, najzdolniejszy muzyk w rodzinie. W 1970 roku ożenił się z kolbuszowianką, 
Danutą z domu (Biesiadecki) i zamieszkał w mieście. Zawodowo był inspektorem ds. kultury 
urzędu gminy w Cmolasie, do czasu przejścia na rentę, był pracownikiem domu kultury
w Kolbuszowej. W orkiestrach dętych grywał z talentem na saksofonie: altowym i klarnecie 
(Jeżowe, Nowa Dęba, Mielec).

RODZINA  JAK ORKIESTRA

Na weselu,

od prawej:

Janusz - bęben

Jan Wrona

Jerzy - drugi 

saksofon

Łukasz - klarnet  

Stanisław w tle

Krzysztof  -

 trzeci saksofon  

Koncert na skansenie w Kolbuszowej, od prawej: Ryszard Wrona,

 Jerzy Wrona, Łukasz Wrona, Jolanta Wrona, Barbara Fedus  

 Brat Jerzego, Krzysztof gra 
na saksofonie altowym i od czasu 
do czasu na klarnecie, jego córka 
Natalia gra na trąbce, gitarze 
zdolności wokalne ma też druga 
córka Beata. Najmłodszy z braci 
Je rzego  Janusz  skończył  
D i e c e z j a l n e  S t u d i u m  
O r g a n i s t o w s k i e
w Rzeszowie, grał na saksofonie 
altowym obecnie jest basistą 
orkiestry dętej. Jedyna córka 
Stanisława, Marta zdała egzamin 
do klasy fletu szkoły muzycznej 
jednak ze względu na kłopotliwy 
d o j a z d  ( J e ż o w e
 - Rzeszów) zrezygnowała
z nauki. Jej syn Michał grał na sakshornie altowym w  orkiestrach. W rodzinnej miejscowości 
na ojcowiźnie w przysiółku ,,Koczubaj” mieszka obecnie Krzysztof Wrona syn Stanisława, 
dyrektor miejscowej szkoły, również animator życia kulturalnego. Stanisław jego syn Janusz i 
córka w różnym czasie,  przenieśli się do Jeżowego a później do pobliskiej Kolbuszowej. 
Następne pokolenia rozjechały się po świecie. Rozwijanie talentu muzycznego, nauka gry na 
instrumencie, wymaga ciężkiej pracy, systematyczności i dyscypliny. Co jest dobrym 
sposobem, kształtowania ważnych w życiu człowieka cech charakteru. Wronowie 
z Trzęśówki to przykład, przekazywania w rodzinie, zainteresowań grą na instrumentach. 
Chociaż niewielu z członków rodziny, przekształciło tę pasję w zawód i pełnią inne role 
społeczne, muzyka jest dla nich czymś więcej niż najważniejszym życiowym hobby. Jest 
znakiem rozpoznawczym, rodzinnym herbem, wyróżnikiem powodem do dumy. Ich wkład w 
rozwój kultury muzycznej środowiska ma wyjątkową wartość i za to ta rodzina jest 
powszechnie szanowana.
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ZAWSZE Z NAJLEPSZYMI

  Jerzy Wrona dorastał w  wyjątkowym środowisku. Muzyka otaczała go w domu w bliższej 
i dalszej rodzinie. Grali ją sąsiedzi i inni członkowie społeczności w której dorastał. Po wojnie  
wiejska kultura była programowo przeciwstawiana jej mieszczańskiemu odpowiednikowi.
W rzeszowskim radiu, pojawili się muzykanci, na cykliczne audycje legendarnego skrzypka
z Dąbrowy, Władysława Łobody według wielu wspomnień ,,słuchacze biegli rzucając wszelkie 
inne zajęcia i zasiadali przy odbiornikach by wysłuchać audycji”. Zabawa przy żywej ludowej 
muzyce była obecna na wszystkich festynach, zabawach, weselach i potańcówkach. Najczęściej 
grano bez nagłośnienia, transport był drogi, instrument zawsze można było wziąć na rower, skuter 
czy motor. Młody Wrona nim podjął naukę gry na klarnecie grał od 11 roku życia na perkusji
w kapelach weselnych. Od samego początku ze względu na swoją muzykalność był często 
zapraszany przez starszych od siebie muzykantów do wspólnej gry. W orkiestrach weselnych 
obowiązywała muzykancka zasada. Zespół miał obowiązek zagrania utworu, którego nie miał
w repertuarze a który zanucił weselnik, aranżując ad hoc prymkę. Klarneciście nie mieści się 
w głowie że można grać wyćwiczoną muzykę ludową ,,nutka w nutkę”. Umiejętność improwizacji 
to dla niego podstawowy wyznacznik jej ludowości i autentyzmu.

Obcując z różnymi wybitnymi muzykantami świetnie potrafił określić ich talent umiejętności
 i muzyczną osobowość. Opowieści, dowcipy, historie, których zna tysiące powinny zostać spisane 
w formie wydawnictwa, powinny cieszyć śmieszyć ale też dostarczać  wyjątkowej wiedzy 
o muzykantach z terenów dawnej puszczy. Zebrany przez niego repertuar w formie:  zapisów 
nutowych, (wiele z nich to oryginały), rejestracji dźwiękowych na  różnych nośnikach, 
to  archiwum bezcenne dla naszej kultury. Muzykował ze skrzypkami Janem Książkiem (Ostrowy 
Baranowskie/ Hadykówka), Stanisławem Czachorem i jego synem klarnecistą Antonim 
(Trzęsówka/Mielec), Stanisławem Białkiem klarnecistą/skrzypkiem (Nowa Wieś/Kolbuszowa), 
skrzypkami Janem Marcem (Kosowy), Janem Cebulą Kolbuszowa i Józefem Kurdą (Trzęsówka/ 
Kolbuszowa Górna). W kapelach grał z Janem i Romanem Stygami (Zarębki/Kolbuszowa) 
Jarosławem Mazurem, basistami z Kolbuszowej i prymistami, Janem Milerem skrzypkiem 
(Żołynia), Kazimierzem Marcinkiem (Nockowa), Władysławem Pogodą (Hucina). Tego ostatniego 
ceni najbardziej za niezwykłą muzykalność, witalność i inwencje twórczą. Mógłby godzinami 
opowiadać o Pogodzie, nikt jak on rozumiał mistrza Władka, wiedział na czym polega wielkość 
jego osoby i muzyki. Przejął po nim repertuar, który uległby zapomnieniu można go nazwać 
najpilniejszym i najlepszym uczniem Władysława Pogody, spadkobiercą muzykanta z Huciny. 
,,Skrzypoka”, którego charakterystyczna technika gry jedyna na świecie, towarzyszyła życiowej 
i muzycznej nieskrępowanej pasji twórczej, wyjątkowej osobowości. Klarnecista z kapeli 
Władysława Pogody to praktyk, teoretyk i krytyk muzyczny. Diabeł tkwi w szczegółach i tym 
zajmują się naukowcy a piękno i prawdę budują praktycy tworząc muzykę ludową, autentyczną
 i prostą.

W białej koszuli:

Mieczysław Sikora, 

po prawej: 

Eugeniusz Kobylarz,

 Jan Marzec,

Wiesław Minich, 

Jerzy Wrona, 

Jan Styga,

 Roman Styga 

Na zdjęciu 

Jerzy Wrona 

wraz z profesorem

Marianem Mosiorem 

(nauczycielem gry 

na klarnecie

Jerzego Wrony, 

po lewej stronie

Jerzego)
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W ORKIESTRACH 
I KAPELACH  

Jerzy Wrona (drugi rząd, pierwszy z prawej)podczas 

występu w Holandii z Zespołem Bandoska z Rzeszowa    
Jerzy Wrona (w środku z klarnetem)

podczas pochodu pierwszomajowego w Kolbuszowej  

 Nieudana próba stworzenia 
kapeli ludowej w pierwszej klasie 
szkoły muzycznej, (a ósmej klasy 
S z k o ł y  P o d s t a w o w e j )  
zapamiętana przez Jerzego pewnie 
dlatego że technicznie na klarnecie 
nie mógł sprostać wytrawnym 
muzykantom Frycowi i Skibie. 
W latach siedemdziesiątych gra na 
klarnecie już  z sukcesem w kapeli 
Jana Książka (skrzypce prym, 
śpiew), Władysław Pogoda 
(sekund),  Jan Durak (basy). 
W kapeli Niwa w Niwiskach 
z Janem Marcem (skrzypce prym), 
Józefem Sukiennikiem (sekund) 

nazywanym ,,sekundzikiem”, Janem Ziębą (basy, śpiew) i Tomaszem Oleniaczem (śpiew).  Od 
lat siedemdziesiątych do dziś współpracuje z Majdaniarzami z Nowej Sarzyny z Romanem 
Kostyrą basistą i śpiewakiem, wspomagał kapelę, synem Łukaszem Wroną (klarnet), córką 
Jolantą (skrzypce sekund) bratem Ryszardem (akordeon) i Janem Marcem (skrzypce prym). 
W latach osiemdziesiątych w kapeli Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej z Janem Cebulą 
i Janem Książkiem, Stanisławem Białkiem, Janem Marcem. W latach dziewięćdziesiątych
w kapeli zaszły zmiany, następuje era Władysława Pogody, który na początku sprytnie zastępuje 
Władysława Łobodę, nie dementując że nim nie jest (podczas plenerowych koncertów). Później 
dzięki niezwykłemu talentowi muzycznemu i życiowemu staje się medialnym celebrytą co 
nigdy wcześniej nie udało się żadnemu autentycznemu  muzykantowi.Mimo zmian w kapeli 
Władka Pogody niezmiennie przy nim jest Jerzy Wrona, łagodzi konflikty wspomaga go, 
organizując w miejsce odchodzących równie dobrych muzyków. Indywidualne grania Pogody 
odbywają się zawsze z towarzyszeniem jego klarnetu.  Świetnie się rozumieją i znają  jak 

,,dwa łyse konie”  chociaż może i czasem nie za bardzo się lubią to w świecie muzyki stanowią 
jedność.  Nawet teraz gdy Władysław zbliża się  do setnych urodzin, dźwięk klarnetu Wrony to 
jedyny sposób na uruchomienie smyka Pogody. W ostatnich latach  Jerzy gra z Pogodnymi 
Raniżowianami z Agnieszką Tylutką (skrzypce prym), Alą Adamczyk (sekund), Edwardem 
Brudzem (klarnet), Marianem Samojednym (trąbka), Mieczysławem Tylutkim (śpiew), 
Jarosławem Mazurem (akordeon), Ryszardem Wroną (akordeon), Franciszkiem Materną 
(basy). Zdzisławem Mazurem (klarnet). Współpracuje, co sobie bardzo ceni z kapelą 
z Dzikowca. W sierpniu 2017 r., powstała Kapela Jurka Wrony. Przez lata grał w Zespołach 
Pieśni i Tańca: ,,Bandoska” Wojewódzkiego Domu Kultury, później Rzeszów, ,,Pogórze”, 
Domu Kultury „Kolejarz”, ,,Poziomki” Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, 
Zespole Pieśni i Tańca Domu Kultury w Łańcucie.W kulturze małych miejscowości wyjątkową 
rolę odgrywały orkiestry dęte, które działały w Kolbuszowej przed i po pierwszej wojnie 
światowej.  Pełniły wyjątkową rolę w rozwijaniu kultury muzycznej społeczności, również po 
drugiej wojnie światowej Szkolnictwo muzyczne i posiadanie wykształcenia muzycznego było 
czymś absolutnie wyjątkowym. Według relacji muzyków orkiestr  z tamtych czasów, nauka gry 
odbywała się na próbach i polegała na 
przejmowaniu umiejętności poprzez 
podpatrywanie doświadczonego muzyka. 
Jak opowiadał Jan Sidor przez całe życie 
związany z orkiestrą dętą, adept dostawał 
instrument i od jego talentu ale też siły 
woli zależało czy zdobył podstawy gry. 
Później dostawał się w ręce kapelmistrza, 
który zadając często uczniowi (któremu 
nie wychodziło), kary fizyczne np. kilka 
okrążeń z instrumentem wokół budynku. 
W przypadku Jerzego Wrony, który 
w kolbuszowskich dęciakach gra od ponad 
czterdziestu lat nie było to nigdy 
potrzebne.  Swoimi zdolnościami
zawsze wspierał zespół i poczynania  



Nuty przekazane przez Stanisława Wronę 

synowi Jerzemu



     KAPELA WYJĄTKOWYCH  MUZYKANTÓW

 W sierpniu 2017 roku w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej spotkało się czterech 

wyjątkowych muzyków z olbrzymim muzykanckim doświadczeniem. Jerzy Wrona, klarnecista 

przygarnął, basistę Zdzisława Ziarkiewicza i skrzypka  sekundzistę Wiesława Malca, którzy 

właśnie zakończyli współpracę z Janem Cebulą. Pojawił się na próbie wyjątkowy skrzypek 

prymista, Kazimierz Marcinek z Nockowej. Powstała kapela w lasowiackim składzie, która 

przyjęła nazwę Kapeli Jurka Wrony. Emocje były tak wielkie że jednego z muzykantów z próby 

karetka pogotowia  zabrała na kilka dni do szpitala. Następne próby były mniej dramatyczne

a członkowie kapeli, zaczęli grać tak, jakby robili to z sobą przez całe życie. Wszyscy równi 

wszyscy mocni, tak można określić to jak grają i jak się traktują muzycy kapeli. Miejski Dom 

Kultury w miarę swoich możliwości  wspiera działalność zespołu i rejestruje jego poczynania. 

Według starych zasad, kapelą zarządzał skrzypek prymista w tej kapeli Jurek Wrona i Kazimierz 

Marcinek wzajemnie się uzupełniają, bez żadnej walki o prymat czy przywództwo. W kapeli 

panuje twórcza atmosfera i wzajemny szacunek wszystkich członków do siebie. Artyści 

podejmują też w oparciu o kapele inne  wyzwania muzyczne, dbając zawsze o ich dobry poziom 

artystyczny. Dzięki nim tradycje muzykantów, Milera, Łobody, Książka, Białka, Sowów, 

Czachora, Pogody są żywe i kontynuowane, rozwijane a nie tylko rekonstruowane.

 

W rodzinnej wsi Kazimierza Marcinka

fot. M. Małaczyńska    

kapelmistrzów, nie tylko orkiestry domu kultury i parafialnej w Kolbuszowej ale też: w miejskiej 
w Mielcu, Nowej Dębie, Wysokiej Łańcuckiej, Jeżowym i w Zakładowej Firmy ,,Orzech”. Tak  
naprawdę łatwiej wymienić z kim Jerzy Wrona nie współpracował niż tych z którymi łączyło go 
wspólne muzykowanie.
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WSPÓŁAUTOR  SUKCESÓW
      Jerzy Wrona ze względu na swoją muzykalność był współtwórcą sukcesów odnoszonych przez 
różne kapele. Klarnecista był w nich niezastąpiony na etapie przygotowania utworów, podczas 
prób, twórczym pomysłom liderów zawsze nadawał właściwą formę. Powszechnie przez 
środowisko muzykantów uznawany jest za świetnego klarnecistę i autorytet gry na ludowy sposób. 
Największe sukcesy odnosił z  Kapelą Władysława Pogody:
1996 r. - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki im. Oskara Kolberga dla Kapeli Władysława Pogody
1994 r. - I Nagroda w Kazimierzu nad Wisłą z Kapelą Władysława Pogody. 
 2006 r. - III Nagroda w Kazimierzu nad Wisłą z Kapelą Władysława Pogody.
2011 r. - I Nagroda w Kazimierzu nad Wisłą z Kapelą Władysława Pogody.
Wydawnictwa płytowe i nagrania telewizyjne:
1997 r. - Kapela Wladyslawa Pogody. Polish Folk Music Vol.4, - wyd. Polonia Records
2008 r. - Kapela Władysława Pogody - Lasowiacki Dom - wyd. MDK Kolbuszowa  
2009 r. - Kapela Władysława Pogody - Władek na Święta - wyd. MDK Kolbuszowa 
2011 r. - Kapela Władysława Pogody - Kuszenie Władysława - wyd. MDK Kolbuszowa 
1998 r. Kapela Majdaniarze - Piosenki i przyśpiewki ludowe.
1998 r. Kapela Ziemi Kolbuszowskiej
2011 r. Muzyczne Barwy Podkarpacia - Radio Rzeszów 
2012 r. Kapela Dzikowianie - Lasowe granie.  
2012 r.Kapela Raniżowianie - Pójdziewa bracia Nagrania telewizyjne z Kapelą W. Pogody  
1994- 2013 - Spotkania z Folklorem TVP 3 Rzeszów  redakcja Jerzy Dynia (kilkakrotnie)
1996 r. - Swojskie klimaty TVP Warszawa, red. Jan Pospieszalski
2006 r. Koncert kolęd, TVP Warszawa 
Najważniejsze koncerty:
1995 r. Koncert w Riviera Remont w Warszawie. Nagr. do I pr. Radia i Telewizji ,,Folkowe Nuty”
1996 r. - Podczas Koncertu Jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków w 
Kazimierzu nad Wisłą 
2003 r. Koncert z okazji 60 urodzin Tadeusza Nalepy 
2004 r.Udział w koncercie galowym ,,Muzyka źródeł” z okazji przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej - Teatr Wielki w Warszawie
2016 r.  Koncert z Kapelą Niwą inaugurujący XIX Festiwal Polskiego Radia ,,Nowa 
Tradycja”  Muzyka  Źródeł: „Lasowiacy” - zrealizowany w Studiu
im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie

 

Nagroda 

imienia

 Oskara Kolberga

przyznana 

Kapeli Władysława

Pogody przez

Ministra Kultury 

i Sztuki 

Zdzisława 

Podkańskiego 

w 1996 roku.  
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  Urodził się 19 sierpnia 1945 roku w Nockowej – wsi położonej w gminie Iwierzyce, 
powiecie ropczycko-sędziszowskim w malowniczo położonej miejscowości na skraju Pogórza 
Strzyżowsko – Dynowskiego.  Mieszka na ojcowiźnie, przywiązanie do ziemi ojców i dziadów 
uwarunkowało życie tego wyjątkowego skrzypka. Muzykował jego dziadek Augustyn Róg, 
jego rodzice śpiewali i grali w długie zimowe wieczory i w czasie wolnym od prac 
gospodarskich.  Ojciec grał na harmonijce, matka wtórowała mu na grzebieniu, w repertuarze 
ich syna jest wiele zasłyszanych wówczas tradycyjnych melodii. Pierwsze skrzypce 
odziedziczył po starszym o kilka lat bracie, który był również uzdolniony muzycznie. 
Pięcioletni Kazimierz na początku nie mógł ich nawet dotykać, jednak pod nieobecność brata 
z zapałem przygrywał na instrumencie. Nowo odkryta pasja do muzyki została wkrótce 
dostrzeżona. Z podstawami  gry,  zapoznał go tkacz z Nockowej Krochmal. Rodzice zauważyli, 
że Kazimierz na skrzypcach grał o wiele lepiej, niż ich pierwszy właściciel. Zdobyto zatem duży 
bęben wojskowy dla starszego brata. Rodzeństwo postanowiło stworzyć zespół muzyczny (tzw. 
Muzykę) razem z akordeonistą Józefem Pisarkiem i klarnecistą Marianem Bartosikiem zaczęli 
z powodzeniem grać na  okolicznych potańcówkach, grali także podczas tanecznych zabaw 
plenerowych na specjalnie utwardzonych ,,plantowiskach''. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej matka zabrała 14-letniego 
Kazimierza do Rzeszowa na egzamin wstępny do szkoły 
muzycznej. Kiedy chłopiec po raz pierwszy w życiu zobaczył 
fortepian, nie zdołał powtórzyć melodii i w pierwszej ocenie nie 
zdał egzaminu. Jednak dzięki uporze matki, pozwolono mu 
zagrać na skrzypcach, co przesądziło o jego przyjęciu do szkoły. 
Z dwojga rodziców to matka bardziej wspierała 
zainteresowania muzyczne synów. Nauka w szkole muzycznej 
trwała 5 lat, a zajęcia odbywały się 3-4 razy w tygodniu. Droga, 
jaką przemierzał z domu do szkoły, nie była łatwa. Z Nockowej 
udawał się na oddaloną o 8 km stację kolejową w Będziemyślu
i stamtąd jechał pociągiem do Rzeszowa.  Po ukończeniu 
rzeszowskiej szkoły trafił do 2-letniej służby wojskowej  
w Dębicy. 

KAZIMIERZ MARCINEK 



W tym czasie wciąż rozwijał talent muzyczny, czego popis dał  na zabawie sylwestrowej 
w kasynie jednostki. Kolejny etap w jego życiu to rozpoczęcie nauki w szkole muzycznej
II stopnia. W trakcie kolejnych 5 lat muzycznej edukacji Kazimierz opanował grę na klarnecie 
i saksofonie. Angażował się także w artystyczną działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”: 
koncertował na skrzypcach i bębnie. Z zespołem gościł w Niemczech,  Austrii, Czechosłowacji 
i na Węgrzech. Brał udział w koncertach, Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. W tym 
czasie grywał okolicznościowo na perkusji, klarnecie, saksofonie z wieloma muzykami. W jego 
stałym repertuarze znalazły się liczne: polki, oberki, tramelki, walce, sztajerki, tanga, fokstroty. 
Współpracował między innymi ze Zbigniewem Grobelnym (saksofon), z tragicznie zmarłym 
Stanisławem Dudusiem (akordeon), Tadeuszem Sową (gitara), Józefem Zawiszą (saksofon) oraz 
Tadeuszem Ostaszewskim (akordeon). Po ukończeniu szkoły został przyjęty na okres próbny do 
Filharmonii Podkarpackiej, jednak wskutek tragicznej śmierci ojca, muzyk został zmuszony do 
zrezygnowania z grania w zawodowym zespole, zajęcia się matką i gospodarstwem. W 1983 roku 
został kierownikiem kapeli ludowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiercanach. 
Kapela składała się ze skrzypków Kazimierza Skworca, Jana Cioska, Stanisława Zająca,. 

Kapela Wiercańska 

Marcinek, grał  w zespole  na klarnecie i skrzypcach, pozostali muzykanci to Jan Ziemiński 
a k o r d e o n i s t a  i  H e n r y k  K l i m e k  b a s i s t a ,  w s z y s c y  p o c h o d z i l i
z Nockowej i Bystrzycy. Kapela grała samodzielnie i towarzyszyła  Zespołowi Pieśni i Tańca 
z Olchowej. Kapela zaczęła odnosić, sukcesy zakwalifikowała się do Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, konflikty w zespole spowodowały że  na 
festiwal nie pojechali. Ostatecznie przez następne 10 lat Kazimierz Marcinek grał na klarnecie 
w kapeli w Zgłobniu. W nowym tysiącleciu podjął znów współpracę z kapelą z Wiercan 
prowadzoną przy tutejszym ośrodku kultury przez akordeonistę Grzegorza Paśkę. W zespole 
grali na skrzypcach: Kazimierz Skworzec, Stanisław Zając, Marcinek sekundował i grał 
na klarnecie, na którym grał  też Wacław Paśko, Krzysztof Szeliga na basach. Kapela 
uczestniczyła w konkursach w Dynowie, Głogowie Małopolskim i Nowej Sarzynie. Muzykant 
z Nockowej kwalifikuje się do kazimierskiego festiwalu i jako skrzypek solista zdobywa w nim 
I miejsce (2000r). W cyklicznych imprezach Ogólnopolskich. Spotkań Skrzypków Ludowych 
,,Maj-Danówka” w Nowej Sarzynie zdobywa pierwsze miejsca i włączany był systematycznie
w poczet najlepszych skrzypków Podkarpacia. W 2004 roku z festiwalu w Kazimierzu nad Wisłą 
przywozi tylko wyróżnienie. Zakwalifikowany ponownie przez jury, Festiwalu Żywej Muzyki na 
Strun Dwanaście i Trzy Smyki  w 2015 roku w Kolbuszowej do Kazimierza nad Wisłą, Kazimierz 
Marcinek jedzie i zajmuje po raz drugi I miejsce w tej najważniejszym dla ludowego muzykanta 
konkursie. Artysta  mimo, tego  że jest  wykształconym skrzypkiem to w jego  grze,  zawsze 
słyszy się duszę muzykanta. Ma świetnie opanowaną technikę gry, jest muzykalny i twórczy. Jego 
indywidualny styl,  polega na improwizowaniu i oplataniu melodii bogatymi ozdobnikami. 
Miejsce zamieszkania, konieczność zajmowania się rodzinną ziemią, sprawiło że jest osobą 
samotną. Inwentarz, gospodarstwo, którym się opiekuje, często ogranicza jego plany 
i możliwości wyjazdu na koncerty i konkursy. W pędzącym XXI wieku jest przykładem 
rzadkiego etosu, przywiązania do symbiozy z ziemią. Z tej filozofii, rodzi się muzyka, którą gra 
i jak mało kto czuje. Jeden z odcinków wyjątkowego programu telewizyjnego Jerzego Dyni 
,,Spotkanie z Folklorem'' wyprodukowanego przez TVP3 w Rzeszowie poświęcony jest jego 
twórczości. Pierwszą płytę nagrał z kapelą z Wiercan. Od 2003 roku jest prymistą kapeli
,,Muzykanty” z Trzciany ( gmina Świlcza) z którą Jerzy Dynia nagrał 3 odcinki swojego 
programu. Kapela nawiązuje do twórczości Marii i Józefa Dziedziców. Nieopodal tej 
miejscowości  w Dąbrowie działał wyjątkowy muzykant Władysław Łoboda, co czyni z tej wsi 
wyjątkowe miejsce na mapie, folkloru Podkarpacia. Kazimierz Marcinek nagrał 



 z ,,Muzykantami” trzy płyty, opracował ponad sto rzeszowskich  melodii i odniósł wiele sukcesów 
w przeglądach i konkursach. Od kilku miesięcy (sierpień 2017r.) rozpoczął współtworzenie stylu 
nowo powstałej ,,Kapeli Jurka Wrony” w składzie, skrzypce prym, sekund, klarnet i basy. Wszyscy 
członkowie kapeli to bardzo dobrzy instrumentaliści z muzykanckim duchem, świetnie 
odnajdujący się w tej grupie. W kapeli panuje wyjątkowa atmosfera wzajemnego szacunku, gra 
sprawia im przyjemność a to co tworzą to nie rekonstrukcja lecz  żywa muzyka ludowa tych 
czasów. Wszystko co tworzą  oparte jest na wiedzy i umiejętnościach uzyskanych bezpośrednio od 
dawnych mistrzów.

Kazimierz Marcinek z Muzykantami w Nockowej. Fot. M. Małaczyńska 



WIESŁAW MALEC

  W sierpniu 2017 roku Jan Cebula zaprzestał prowadzenia kapeli w prostym lesiackim 
składzie. Muzyk od razu odnalazł swoje miejsce w kapeli, której trzon tworzy trzech świetnych 
muzykantów, klarnecista Jerzy Wrona, Kazimierz Marcinek skrzypek prymista, Zdzisław 
Ziarkiewicz basista. Od pierwszej próby grają tak jakby robili to z sobą przez całe życie. 
Skrzypek podejmuje nieśmiałe próby występowania jako skrzypek instrumentalista, jednak 
sekundowanie wychodzi mu najlepiej.  

Wiesław Malec na audiencji 

w Watykanie 

  Urodził się w Tyczynie 22 września 1945 roku. Pochodzi z rodziny o tradycjach 
muzycznych. Brat matki Antoni grał na skrzypcach, był samoukiem i pierwszym nauczycielem 
Wiesława Malca. Dziadek (żołnierz w wojsku austriackim) grał na trąbce. Przez kilkanaście lat 
uczęszczał do szkoły muzycznej I i II stopnia w Rzeszowie do klasy skrzypiec. Instrument marki 
Stainer, którego w tamtych czasach wszyscy mu 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. Grał w kapeli z Wojciechem 
Sową z Piątkowej i Józefem Dziedzicem z Trzciany wybitnymi  skrzypkami ludowymi.  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. 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. W 2013 roku podjął współpracę z Janem Cebulą 
jednym ostatnich lasowiackich muzykantów. W Kapeli Jana Cebuli grał na skrzypcach sekund, 
robiąc to zgodnie z zasadami ludowego grania. We współczesnych kapelach ludowych zawsze był 
nadmiar prymistów, brakowało natomiast dobrych sekundzistów. Okres współpracy z kapelą 

zaowocował wieloma sukcesami zespołu, 
nagrodami w prestiżowych festiwalach, 
wyjątkowymi koncertami w radiu i telewizji oraz 
nagraniami płytowymi. Mistrza Cebulę traktował 
zawsze z wyjątkowym szacunkiem, jako 
wzbogacające go  doświadczenie.
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     ZDZISŁAW ZIARKIEWICZ 

  Urodził się 21 stycznia 1944 roku w Zamościu, mieszka w Rzeszowie. Muzykant 
ludowy, kontrabasista i gitarzysta basowy. Jako kilkunastolatek rozpoczął naukę gry na 
kontrabasie w szkole muzycznej w Zamościu, później w średniej szkole muzycznej w Łodzi, 
której ostatecznie z powodu przenosin do Zielonej Góry nie ukończył. Z Estrady Lubuskiej
w której, pracował przeniósł się w 1967 roku do Rzeszowa gdzie rozpoczął pracę w filharmonii. 
Muzykiem tej orkiestry był do emerytury. Z muzyką ludową zetknął się w latach 
sześćdziesiątych, był to folklor stylizowany. W latach 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. 

Po lewej

Zdzisław

 Ziarkiewicz

fot. Magdalena

 Małaczyńska 

po prawej:

Dzieciństwo

w Zamościu  



w sposób oszczędny i wyważony,  przyczynił się do największych sukcesów grającej autentyczny 
folklor Kapeli Jana Cebuli. Współpraca z prawdziwym muzykantem przyczyniła się do 
pogłębienia jego umiejętności, grania na kontrabasie w ludowy sposób. Grę Ziarkiewicza 
usłyszeć można na płytach CD ,,Muzykanci z Puszczy Sandomierskiej cz. 1 Kapela Jana Cebuli”
i płycie CD będącej załącznikiem do ,,Samouczka tradycyjnej gry na skrzypcach Jana Cebuli”.
Po zaprzestaniu działalności kapeli Jana Cebuli został zaangażowany do gry w zespole Jerzego 
Wrony. W rodzinie Zdzisława Ziarkiewicza nie było wcześniej muzyków i muzykantów. 
Zdolności muzyczne po ojcu odziedziczył jego syn Piotr, świetny wykształcony muzycznie 
trębacz, muzyk studyjny i sesyjny.

  Największy wpływ 
wywarł na niego folklor z okolic 
Kolbuszowej, jego prostota i 
oryginalność. Zainteresowanie 
lasowiacką kulturą i  jej  
osobowościami, muzykancką 
karierą Władysława Pogody 
sprawiło że bez wahania podjął 
cztery lata temu współpracę
z muzykantem Janem Cebulą. 
Akompaniując na kontrabasie 

Zdjęcie

 po lewej:

Na festynie

zdajecie poniżej:

Podczas

 festiwalu 

w Holandii  

Z kapelą

 Jana Cebuli

podczas 

I Festiwalu 

Żywej Muzyki 

Na Strun 

Dwanaście

i Trzy Smyki

w 2013 r. 

zorganizowanym

przez Miejski

 Dom Kultury 

w Kolbuszowej 

dofinansowanej 

przez 

Ministerstwo

Kultury

 i Dziedzictwa

Narodowego
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Spisano w MDK Kolbuszowa 
na podstawie materiałów i wywiadów z:

Jerzym Wroną, Kazimierzem Marcinkiem, 
Wiesławem Malcem, Zdzisławem Ziarkiewiczem,  

 



 PODZIĘKOWANIE

 W imieniu wydawcy, dziękuję muzykantom Kapeli Jurka Wrony 
za zaangażowanie w wydanie płyty i troskę o jej poziom artystyczny. Jerzemu 
Dziobakowi za realizację dźwięku i  Magdalenie Małaczyńskiej za zdjęcia. Realizator 
nagrań to osoba stale współpracująca z naszą placówką ku naszemu i nagrywanych 
muzyków zadowoleniu. Artystyczne fotografie, które są ozdobą całego cyklu 
płytowego Muzykanci z Puszczy Sandomierskiej oddają zawsze atmosferę muzyki 
i osobowość twórców. Szczególnie podziękowania należą się redaktorowi Mateuszowi 
Starcowi za przygotowanie wydawnictwa oraz wszystkim innym pracownikom
za stworzenie dobrych warunków dla poczynań artystycznych twórców.  

      Wiesław Sitko
      Dyrektor Miejskiego 
      Domu Kultury w Kolbuszowej 

39



40

Na płycie CD
1.  Marsz Weselny - 1:49 
2. Polka rach ciach ciach - 2:29 
3. Oberek - jak jo se zaśpiwom - 1:44
4. Polka husia husia - 2:31
5. Oberek Kaźmirza - 2.26
6. Polka nasza - 1:45
7. Oberek Lasowiacki - 3:14 
8. Polka cicha - 1:41
9. Oberek od Czachora - 1:49
10. Podróżniak od kogoś - 1:39
11. Polka mazurka - 1:50
12. Oberek od Kolbuszowej - 1:24 
13. Polka weselna - 2:26
14. Tramelka pszczółka - 2:58
15. Oberek weselny - 1:50
16. Polka ze świstem - 1:36
17. Walczyk rybka - 3:14
18. Oberek weselny drugi - 1:39 
19. Polka zrywaj nogę - 1:39
20. Tramelka nasza - 2:13
21. Tramelka równy równiusieńki - 1:40
Nagrania z Archiwum Jerzego Wrony
Jolanta Wrona - skrzypce, Jerzy Wrona - klarnet, Łukasz Wrona 
- klarnet, Ryszard Wrona - akordeon,  Artur Wrona - kontrabas
1. Polka Świerczówka - 2:00
2. Oberek Tośka - 3:11
3. Tramelka spód Mielca - 1:36
4. Równy weselny - 1:40
5. Polka od Trzęsówki - 1:46
6. Marsz powitalny weselny - 1:33        


