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1. Widelaczek  1:26 
2. Jakem szedł na granie 1:56
3. Na klepisku 1:32
4. Nie chodź Jasiu po polance 2:28
5. Skowronek 1:28
6. Z góry i pod górę 1:42 
7. Lewa lewusieńka 2:27
8. Oberek (przy kawie) 1:29
9. Ja do lasu nie pojadę 3:13 
10. Zawijany 1:46 
11. Siedział dziadek w tatarce  1:25
12. Ej wysoko na niebie 1:48 
13. Koniki Kasztanki 2:03 
14. Starą babą była 1:26
15. Czemu mnie mamo 2:23 
16. Mielecka 1:34
17. Chłopino moja 2:20  
18. Ocieliła mi się 1:09
19. Koniś 2:20 
20. Przez tą naszą wieś 2:30 
21. Polka Jaśka 1:21
22. Okrąglaczek 1:27 
23. A jak ja się uwezmę 1:26 
24. Przybyszówka 3:00  
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,,Widelanie” od lewej Adam Dworak, Edward Gaweł, Andrzej Fabiński, Katarzyna Liszcz, Paweł Starzec, 
Agnieszka Przybyło, Michał Tęcza, Bronisław Płoch, Marian Selwa

(fot. ze zbioru M. Selwy)

WSTĘP

    Widełka to duża ludna na wskroś lasowiacka wieś na obrzeżu Puszczy 
Sandomierskiej, słynęła  kiedyś z wyrobów rękodzielniczych szczególnie ze słomy 
/szkatułek,  puzdereczek etc./ W tej wsi od  piętnastu lat funkcjonuje  swoiste zjawisko 
kulturowe Kapela Ludowa Widelanie powstała z inicjatywy dwóch ludzi Mariana 
Selwy i Bronisława Płocha przy olbrzymim wsparciu wiejskiego i samorządowego 
środowiska. Kapela to swoista instytucja kultywująca i rozwijająca kulturę swojej 
miejscowości. Jeden z twórców Marian Selwa jest nie tylko muzykiem kapeli
ale jednocześnie świetnym organizatorem, mecenasem ich poczynań. Bronisław 
Płoch to utalentowany skrzypek prymista, który zamiłowanie do tego instrumentu 
przejął od swojego ojca i jego braci. To zainteresowanie dzięki instytucji jaką jest 
kapela przenoszone jest na następne pokolenia. W kapeli swoje zdolności rozwijają 
muzykanci ludowi następnie zmieniają się w profesjonalnych muzyków, ucząc się w 
szkołach muzycznych i akademiach. Często zdarza się że wyedukowani muzycy 
szkolą się w ludowym graniu zgodnie z odwieczną zasadą mistrz i uczeń. Pan 
Bronisław /profesor ludowego grania/ bez żadnego żalu przekazuje im swój rodzinny 
repertuar. Nie ma tu mowy o żadnych prawach autorskich, postępuje jak prawdziwy 
muzykant, który w ten sposób przedłuża życie swojej muzyce. Płyta prezentująca ich 
bieżące poczynania ma na celu utrwalenie i dokumentację działań artystycznych.
W tekstach wydawnictwa zawarta jest historia kultury niewielkiej ciekawej 
społeczności, dla której zawsze istotna była tradycja muzyczna. Zrębem zespołu od 
samego początku są inni świetni muzykanci tacy jak Andrzej Fabiński, Jan Sarama.
W historii zespołu zaznaczył się również klarnecista Bogdan Żądło. Dużą stratą dla 
zespołu i społeczności wsi było odejście /do krainy wiecznej muzyki/ kontrabasisty, 
akustyka i realizatora nagrań , społecznika Adama Dworaka. Warto posłuchać płyty
i przeczytać teksty, ta muzyka daje energię i rozwesela, historia kapeli pokazuje jak 
ciekawe może być życie, któremu towarzyszy autentyczna pasja.
                                                                                                            Od 
wydawcy 
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 Okolice Kolbuszowej, jak zresztą cały teren dawnej Sandomierskiej Puszczy to 
jeden z ciekawszych folklorystycznie skrawków Polski. Tutejszym mieszkańcom przyszło 
żyć na bardzo niegościnnej ziemi: jałowej, pokrytej lasami, bagnami, trzęsawiskami, które 
jeszcze dodatkowo poprzecinane były siecią niezliczonych strumyczków i rzeczułek. Ale 
paradoksalnie to właśnie tutaj spotkać się można z przysłowiową wręcz gościnnością
i uczynnością. Być może takie trudne warunki spowodowały, że do dzisiaj spotyka się tu 
ludzi, których można określić jako wybitnie uzdolnionych muzykantów, obdarzonych 
nieprzeciętnym talentem. Właśnie tacy są członkowie kapeli „Widelanie” z Widełki. To jedna 
z najlepszych kapel na wspominanym terenie a nawet w całym województwie podkarpackim. 
Na jej nieprzeciętny, swoisty charakter bez wątpienia mają wpływ silne, niezwykłe 
osobowości muzykantów. Niech opowieść o trzech najciekawszych, najbardziej zasłużonych 
spośród nich posłuży jako kanwa do opowieści o tej znakomitej kapeli.

 
Z pierwszego 

roku  działalności
fot. ze zbioru 

M. Selwy

7KAPELA 
,,WIDELANIE” 

z Widełki 

 
Od lewej Bogdan Żądło, Bronisław Płoch, Jan Sarama, Grażyna Zuber, Krystyna Bernacka

Andrzej Fabiński, Marian Selwa i Adam Dworak 
fot. ze zbioru M. Selwy



MARIAN SELWA
 akordeonista,  człowiek  instytucja,
 kierownik kapeli

 Pan Marian urodził się w 1948 roku w Przewrotnem i jest najstarszym dzieckiem 
w rodzinie. Z dziada pradziada rodzina ze strony matki (Wyków) mieszkała
w Przewrotnem, natomiast ojca – w Widełce. Obie rodziny były bardzo szanowane
i poważane, w obu miejscowościach jednak ta z Widełki, ze strony ojca miała w swojej 
tradycji prowadzenie działalności społecznej. Jego ojciec – Józef Selwa, był rolnikiem, 
gospodarzem ale jednocześnie urodzonym społecznikiem. Bardzo mocno udzielał się w 
życiu wsi, angażował w rozmaite formy samopomocy. Z początku rodzina Selwów 
zamieszkała w Przewrotnem ale po pewnym czasie ojciec dostał pracę w stacji 
telekomunikacyjnej i dlatego też przenieśli się do Widełki: wrócił na swoje śmiecie, tu 
mieszkała cała jego rodzina. W Widełce zaczął chodzić do szkoły podstawowej. Jak 
skończyłem cztery klasy to los chciał, żebym wrócił do Przewrotnego. Zmarł dziadek – 
ojciec mojej mamy i wróciliśmy tam z powrotem. W Przewrotnem skończyłem 
podstawówkę i szkołę zawodową, jestem z zawodu kierowcą.  Od 1966 roku podjął pracę 
zawodową. Od początku pracował jako kierowca w różnych firmach, później ukończył 
kursy obsługi sprzętów ciężkich, dźwigów i mógł pracować także i w tych zawodach. 

Początki muzykowania
 Muzyka od zawsze była mi bliska. Ze strony matki wujek – Jan Wyka grał na 
mandolinie, jeszcze przed wojną. Nawet zespół mandolinowy w Przewrotnem, przy szkole 
działał! Ale niestety, w czasie wojny, podczas pacyfikacji wsi zginął. Ze strony taty wujki 
grały na skrzypcach – Selwy, nawet jeden z wujków był wykształconym muzykiem. 
Słuchałem tych melodii od najmłodszych lat, gdzieś to w środku zostawało. Bardzo łatwo
i szybko łapałem wszystkie zasłyszane melodie. Jako mały chłopak, razem z kolegami 
często wystawaliśmy za oknami podczas wesel we wsi, żeby tylko popatrzeć jak tańcują
 i posłuchać, jak grają. 
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Marian Selwa 
fot. ze zbioru 

M. Selwy
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MARIAN SELWA
akordeonista,  człowiek  instytucja,
kierownik kapeli



 fot. ze zbioru M.Selwy 

A było kogo posłuchać: w Przewrotnem działał słynny wówczas na całą 
okolicę zespół „Wnuczki”. Jeszcze żyje jeden z jego członków – Kazimierz Liszcz, 
skrzypek, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie mieszkający
w Lublinie. To była wspaniała kapela: Kazimierz Liszcz grał na skrzypcach i trąbce, 
jeszcze i inni skrzypkowie z tej rodziny, także bębnista grający na bębenku starego 
typu, tj. obręczowym oraz basista: wszyscy z rodziny Liszczów. Do nich dołączali też 
muzykanci z Widełki: Stanisław Ptak grający na akordeonie, Paweł Gaweł słynny 
skrzypek oraz czasem Gniewek na klarnecie, a nieco później dołączył też jeszcze jeden 
znakomity skrzypek – Franciszek Kretowicz. Zresztą Przewrotne i Widełka,
a szczególnie jej część zwana „Małą Widełką” to jedno i to samo. Wszyscy tak blisko 
siebie mieszkali, że właściwie była to jedna miejscowość. Bo tu dopiero po wojnie
np. pogrzeby zaczęto odprawiać w Widełce, a wcześniej tylko w Przewrotnem. Mała 
Widełka to była stara wieś,  Duża Widełka jest późniejsza. 

 Był też i inny zespół weselny – „Marszoły”. Powstał on nieco później niż 
„Wnuczki”. To też była kapela rodzinna. Wszyscy prawie pochodzili z rodziny 
Marszałów, ze skrzypkiem – Henrykiem Marszałem na czele. Na bębenku grał jego 
brat – Władysław. Razem z nimi grywał akordeonista – Władysław Dragan oraz na 
trąbce – Pan Leon. 

Muzykowano przy rozmaitych okazjach: na potańcówkach, przy 
wykopkach, po żniwach, z byle jakiej okazji. To były inne czasy. Ludzie lubili 
tańcować, bawić się razem. Wystarczyło tylko zawołać jakiegoś muzykanta i już 
zabawa gotowa! Szczególnie ciekawe były zabawy przy wykopkach. Gospodarze, do 
których przychodzili pomocnicy, najmowali muzykantów, szykowali poczęstunek i tak 
dziękowali wszystkim za pomoc. Oczywiście wówczas rozpalano ognisko i pieczono na 
nim ziemniaki. To były zabawy!
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Jako chłopak wszędzie chodziłem gdzie grają, tak mnie do tego ciągnęło! 
Słuchałem gdzie się dało. I to gdzieś tam osiadało w człowieku, w środku. Wówczas nie 
miałem żadnego instrumentu: to wcale mi nie przeszkadzało. Wystarczyło i na 
grzebieniu spróbować. I tak grałem, razem z kolegami po majówkach, jak tańczyliśmy 
z dziewczynami, ganialiśmy po łąkach i łapaliśmy chrabąszcze. 

Widząc uzdolnienia i ciągoty młodego Mariana do muzyki ojciec kupił mu 
kiedyś na odpuście harmonijkę ustną, instrument popularnie nazywany organkami. 
Ale nie chciał, żeby syn zajmował się muzyką. Miał się w przyszłości zająć 
gospodarstwem. Powiadał: Masz pracować, a nie grywać. Ale co zrobić? Do muzyki 
ciągnęło jeszcze bardziej. Pierwszą melodią, jaką zagrała na harmonijce ustnej to był 
ówczesny szlagier – „Warszawa da się lubić”. 

Jednak od dziecka marzył, że będzie grał na akordeonie. Młodemu chłopcu 
podobała się gra tego instrumentu. Gdy miał kilkanaście lat nadarzyła się okazja do 
pogrania na nim. Sąsiad Selwów – Władek Dragan, starszy od Mariana, miał akordeon 
i grał w zespołach muzycznych na rozmaitych weselach. Przy którymś, gdy miało się 
ono ku końcowi, przed północą przyszedł i poprosił o możliwość pozostawienia 
instrumentu u nich w domu: do dziewczyny szedł i tylko by mu to przeszkadzało. Młody 
Marian natychmiast skorzystał z okazji: do rana nie spałem ale około piątej już kilku 
piosenek nauczyłem się grać, tak ze słuchu. 

Pierwszy prawdziwy instrument – używany akordeon „Muza”, Pan Marian 
kupił w wieku 16 lat: przez trzy lata chodziłem na jagody, sprzedawałem i zbierałem 
pieniądze, żeby tylko kupić akordeon. Trochę dołożyła mi babcia ale większość 
uzbierałem sam. Tak się zawziąłem i wreszcie się udało. Można było kupić skrzypce, 
taniej, te ludzie mieli ale ja o akordeonie marzyłem od dziecka. Inne instrumenty jakoś 
nie bardzo mi pasowały. Akordeony były bardzo trudno dostępne, chociaż gra na nich 
bardzo się ludziom podobała, tzn. w latach 50-60. XX wieku. Przed wojną trochę grali 
na harmoniach, guzikówkach, wielu muzyków kształciło się w lwowskich szkołach
i stamtąd te guzikówki tu przywędrowały. Akordeony pojawiły się dopiero o wojnie.
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 Nigdy nie chodził do szkoły muzycznej: najbliższa była w Rzeszowie, nie było 
pieniędzy, żebym mógł tam się uczyć. Nauczyłem się grać sam. Nikt mi nic nie 
pokazywał, tak jak słyszałem, ile wyćwiczyłem – tak grałem i gram do dzisiaj. 
Podstawy notacji muzycznej i jakieś techniczne rozwiązania przy graniu wyczytałem w 
podręczniku do gry na akordeonie: do dziś dnia go mam, bardzo mi się przydał.
Gdy tylko koledzy, młodzież dowiedziała się, że Marian ma instrument i na nim potrafi 
grać od razu zaczęli organizować potańcówki: prawie co sobotę coś się organizowało. 
Schodziliśmy się do różnych domów. Ludzie sami chętnie zapraszali, tam gdzie była 
podłoga zaraz schodzili się sąsiedzi, muzykanci przychodzili i była zabawa! Pamięta 
swoje pierwsze publiczne granie: akordeon kupiłem jakoś tak w Wielkim Poście. Zaraz 
na Wielkanoc było wesele w sąsiedztwie i poprosili mnie gospodarze, żebym zagrał na 
poprawinach. Zagrałem! Zagrał ze mną wówczas Bronek Pomykała na skrzypcach, a 
na bębenku syn sąsiadów, mały chłopiec, który zresztą później też
z nami grał. Jak się ludzie pięknie bawili! Na potańcówkach, na których grali starali się 
grać w tym samym składzie, później doszedł do nich jeszcze Eugeniusz Ostyński, 
który grał na gitarze. Gdzie się dało, tam graliśmy, gdzie prosili. Tak się utarło, że do 
mnie przychodzili ci, co chcieli, żebyśmy grali. To był żywioł! Goście na potańcówkach 
robili zrzutkę, każdy parę złotych dawał i to nam dawano w podzięce za granie a i to nie 
zawsze. Nikt z nas nie myślał o tym, ze trzeba się dorobić na graniu – to było zresztą 
niemożliwe. Ważne było, żeby się spotkać i potańczyć.

Chrzciny 
 fot. ze zbioru M. Selwy
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Pasja i praca 
 Młody Pan Marian miał jeszcze inną pasję: zapisał się do sekcji żużlowej

w Rzeszowie. Ogromnie podobała mu się jazda wyczynowa na motorach i to 
pochłaniało mu mnóstwo czasu. Miałem już wtedy prawo jazdy na motocykl, więc 
łatwo mi było się tam dostać. Po wypadku na treningu na torze musiał niestety 
zrezygnować z wyczynowego uprawiania tego sportu ale miłość do tego sportu 
pozostała we mnie do dzisiaj.

 Od 1966 roku zaczął pracować jako kierowca i już tak mocno nie udzielał się 
jako muzykant. Był to ponadto czas, gdy zaczęła być modna nowoczesna muzyka:
w Widełce stworzył się zespół, który grał modne szlagiery na nowych instrumentach. 
Weszły w modę saksofony, perkusje, to już było trochę inne granie, a ci bardziej 
tradycyjni byli trochę zostawieni sami sobie.

 W 1970 roku ożenił się i zajął się budowaniem domu, rodzina wymagała 
opieki, zmieniał pracę co jakiś czas szukając lepszego zarobku. Niemniej jednak gdy 
na niedzielę przyjeżdżał po pracy do domu, wówczas brał instrument do ręki i grał, tak 
dla siebie i dla grona przyjaciół. W latach 80. XX wieku wyjechał „za chlebem” do 
Stanów Zjednoczonych. Mimo iż pracował tam bardzo ciężko, nie zapomniał
o graniu: mnie zawsze do muzyki ciągnęło! Chciałem do Stanów zabrać ze sobą 
akordeon ale celnicy nie pozwolili. To po kilku tygodniach kupiłem sobie instrument, 
za pierwsze zarobione pieniądze. I grywałem, też tak dla siebie i trochę przy 
rozmaitych spotkaniach towarzyskich, na imieninach, chrzcinach. Marzyłem wtedy, że 
gdy przyjadę do Polski to będę grał, zorganizuję kapelę. Tak bardzo mi tego 
brakowało!

Połowa lat 60
fot. ze zbioru M.Selwy
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W 1996 roku wrócił do ojczyzny. Okoliczności powrotu Pana Mariana do 
Polski świadczą, jak głęboko przesiąkł społecznikostwem, jakie widział w swojej 
rodzinie od najmłodszych lat. Wspomina, że kiedyś podczas pobytu za granicą,
w Stanach, miał okazję spotkać się z rodakami z Polski. Przypadkowo ktoś wspomniał 
Widełkę i wówczas okazało się, że już wcześniej osiadły tam krajan zna te okolice
 i pamięta tę wieś, ponieważ gdy tam był z okazji jakiegoś pogrzebu, w tym czasie 
„była tak zarośnięta, że nawet cmentarza nie było widać”. Jak mi się wtedy zrobiło 
wstyd! Jak można było o mojej miejscowości coś takiego powiedzieć! Zapadło mi to w 
pamięć i mimo, że mogłem zostać w Stanach, bo miałem „zieloną kartę”, wróciłem do 
Polski. Po powrocie bardzo szybko porozumiałem się z sołtysem – Stanisławem 
Rumakiem, zostałem wybrany do Rady Sołeckiej i zaczęliśmy porządkowanie wsi: 
wycinaliśmy zarośla, wykopywali drzewa, zagospodarowaliśmy tereny należące do 
wsi i wreszcie mogłem odetchnąć, bo już nikt nie mógł powiedzieć, że Widełka to 
zarośnięta i zapuszczona wieś!

Powstanie kapeli
 Gdy tylko Pan Marian wrócił do Widełki od razu zaczął grać w kapelach. 

Rychło okazało się, że w tym czasie też w rodzinne strony wrócił Bronisław Płoch
– skrzypek z Widełki (osiadł w Weryni ale Widelak z niego z dziada pradziada).
Z początku zaczęli grać w zespole muzycznym w Kolbuszowej, co prawda nie 
działającym przy Domu Kultury ale tam miewali próby. Grali wówczas w składzie: 
Jan Styga – trąbka, Jan Sikora – kontrabas, Bronisław Płoch – skrzypce, Marian Selwa 
– akordeon. Później zaczęli grać w kapeli z Przewrotnego: tak dorywczo graliśmy ale 
dość szybko obaj doszliśmy do wniosku, że w Widełce powinna być własna kapela. Tylu 
muzykantów, duża wieś, powinna być tu kapela. I w ten sposób Pan Marian zaczął 
spełniać swoje marzenie ze Stanów: zaczął organizować kapelę w Widełce. 
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Początki
 W 1999 roku w Widełce po raz pierwszy miały zostać zorganizowane 

dożynki gminne. Już można było wówczas zrobić tutaj taką imprezę: Widełka się 
zmieniła, rozwinęła, zbudowano klub i na potrzeby dożynek wykończono plac 
położony za nim. Był to też odpowiedni moment, żeby zmobilizować miejscowych 
muzykantów i muzyków do stworzenia takiego zespołu. Zaczęli w nim grać: 
Bronisław Płoch – skrzypce prym, Edward Gaweł – skrzypce sekund, Jan Sarama
z Bud – klarnet (grał w wojskowej orkiestrze reprezentacyjnej), Marian Selwa
– akordeon oraz Adam Dworak – kontrabas. Razem z nimi śpiewały: Krystyna 
Bernacka i Grażyna Zuber. W takim składzie wystąpiliśmy wówczas po raz pierwszy, 
na wspomnianych dożynkach. Od razu było słychać, że ta kapela będzie bardzo dobrze 
grała. To był 1999 rok. 

Etap organizowania
 Od początku jej kierownikiem został Pan Marian. Rozpoczęła swoją 

działalność przy wsparciu Rady Sołeckiej. Sołtys bardzo chętnie, kiedy tylko mógł 
wspierał nas finansowo. Część kosztów pokrywam ja sam, choćby transport jest na 
mojej głowie. Tego się podjąłem i od lat to robię. I to zawożę wszystkich pod drzwi, 
szczególnie młodzież, żeby nie stała im się żadna krzywda, bo inaczej chyba by mi serce 
pękło. Do zorganizowania kapeli przyczyniło się też miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich. To panie pomogły wybrać odpowiednie materiały na stroje, a także je 
uszyły. Kapelę wspierali różni lokalni przedsiębiorcy. To była wielka pomoc, kapela 
mogła się dzięki temu dobrze zorganizować. Jej rozwój zyskał także bardzo silne 
wsparcie ówczesnego Burmistrza Kolbuszowej – Zbigniewa Chmielowca oraz 
Skarbnika – Stanisława Zubera. 
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Kapela – instytucja kulturalna i edukacyjna
 Zaczęto rozbudowę budynku dawnego klubu „Ruch” i przystosowano go do 

prowadzenia imprez plenerowych. Wyremontowano klub, gdzie kapela mogła 
odbywać próby. Zaczęto kupować sprzęt muzyczny, akustyczny, Widelanie mają 
własne nagłośnienie, a wszystko znakomitej jakości. To ewenement co najmniej na 
terenie województwa podkarpackiego. Dzięki wspaniałemu wyposażeniu kapela 
może prowadzić działalność kulturalną organizując rozmaite lokalne imprezy czy 
biesiady. To się bardzo szybko przyjęło, a kapela była i jest bardzo dobrze postrzegana 
przez mieszkańców Widełki.

 Świetna infrastruktura, posiadany sprzęt oraz grono najlepszych 
muzykantów pozwala także na prowadzenie swego rodzaju działalności edukacyjnej. 
Od początku swego istnienia do kapeli przychodzi uzdolniona muzycznie młodzież: 
wychwytuję tych młodych, co chcą grać. I przychodzą, chętnie, uczą się grania i nawet 
jak już odchodzą, bo wyjeżdżają na studia, przychodzą w wolnych chwilach ot tak, 
żeby sobie pograć. To jest wspaniałe. Jestem szczęśliwy, ze udało się stworzyć taką 
kapelę, gdzie wszyscy członkowie czują się ze sobą dobrze, że granie, wspólne 
spotkania – to przyjemność. W 2014 roku kapela „Widelanie” obchodziła jubileusz 
15-lecia swojego istnienia. Pan Marian zorganizował dla członków kapeli i ich rodzin 
spotkanie towarzyskie: przyszli wszyscy! To było wspaniałe, że razem wszyscy 
siedzieli, nikt się nie nudził, razem się bawiliśmy i wspominali minione lata. Nie 
przypuszczałem, ze marzenie o kapeli się spełni a jeszcze, że będzie tak świetna pod 
każdym względem – co jest dopełnieniem mojego życia!
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fot. Bogdan Tylutki 
ze zbioru M. Selwy



Wyjazdy, konkursy
 Kapela bardzo chętnie wyjeżdża na rozmaite występy: bardzo wiele 
zaproszeń jest na różne imprezy w okolicy, czasem też jeździmy dalej, także za granicę. 
Występowaliśmy na Białorusi w Łagiszynie, na Ukrainie w Starym Samborze i w 
Kijowie, pojechaliśmy kiedyś do Francji. To wszystko bardzo cieszy, choć najbardziej 
lubimy występować tutaj, dla swoich. Pan Marian mobilizuje członków kapeli do 
wyjazdów i uczestnictwa w rozmaitych konkursach. Uważa, że jest to dobra forma 
sprawdzenia się,  i konfrontacji z innymi kapelami. Dopiero wtedy widać, czy się 
rozwijamy i jak gramy. Jest to dla nas bardzo ważne.
Przed wyjazdem do Francji dokoptowano do składu kapeli jeszcze dwie dziewczyny – 
śpiewaczki: Grażynę Pastułę i Stanisławę Ozimek, które już później pozostały w 
kapeli. Przez lata przewinęło się kilka śpiewaczek: Agnieszka Przybyło, Katarzyna 
Liszcz, Danuta Kupczyk, Maria i Natalia Potańskie i Teresa Pruchnik. Z Widelanami 
grają niekiedy różni muzycy, np. grający na trąbce Józef Sarama, Andrzej Fabiński – 
skrzypce sekund, Teresa Potańska – skrzypce, przez pewien czas grał także z nimi 
klarnecista Bogdan Żądło. 
Warto wspomnieć o grającej na cymbałach Alicji Zuber: to, że chciała na nich nauczyć 
się grać i grała, to jest duża rzadkość. Kupiliśmy jej cymbały, grała na nich bardzo 
ładnie ale niestety los rzucił ją do Stanów Zjednoczonych. Przyjeżdża co dwa – trzy 
lata w rodzinne strony i wówczas zawsze przychodzi do Widelan, żeby sobie z nami 
pograć.
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Bronisław Płoch, skrzypek, 
niezwykły muzykant z Widełki

 Jednym z najbardziej niezwykłych muzykantów z okolic Kolbuszowej jest 
Bronisław Płoch – skrzypek z Widełki. Jest to wielka osobowość muzykancka, 
kształtowana przez lata gry na instrumencie. Urodził się w 1952 roku w Widełce. Stąd 
pochodziła jego rodzina ze strony ojca, natomiast rodzinną miejscowością mamy były 
Poręby Kupieńskie. Rodzice przez całe życie zajmowali się gospodarstwem, 
utrzymując czwórkę dzieci. Trzeba było pomóc rodzicom, na ile to było możliwe. Może 
nie było bogato ale za to wesoło – wspomina Pan Bronisław. Od najmłodszych lat 
słuchał rozmaitych melodii ludowych. Jego ojciec – Paweł Płoch to był jeden
z najlepszych muzykantów – skrzypków w Widełce. Razem ze swoimi braćmi
– Karolem, Józefem i Piotrem w czasach swojej młodości często grywali na zabawach, 
na weselach, gdzie ludzie prosili, tam szli. Najczęściej grywali razem (Karol grał na 
skrzypcach sekundujących, Józef na basach) ale nie było reguły: bywało, że któregoś 
tam ktoś zawołał do grania albo oni prosili jakiegoś muzykanta, najchętniej 
klarnecistę, bo przed wojną klarnet – to było coś! Tata opowiadał, że chodzili grywać 
nawet bez obiecanej zapłaty, za placek albo ser albo osełkę masła. Jakby kto chciał się 
dorobić na graniu to lepiej było skrzypce spalić. I jeszcze trzeba było uważać, żeby ktoś 
cię nie poturbował, jak komuś się coś nie spodobało. Pan Bronisław pamięta opowieść 
ojca, któremu zdarzyło się grać na weselu w pobliskich Budach Głogowskich: którejś 
zimy, jednego dnia były we wsi trzy wesela. Dwa skończyły się wcześniej i wszyscy 
goście przyszli na to trzecie, jeszcze trwające, gdzie właśnie grał ojciec. Podchmieleni 
p r z y b y s z e  z a c z ę l i  o k a z y w a ć  n i e z a d o w o l e n i e ,  ż e  g r a j ą
tu muzykanci z Widełki, nie „swoi”. Dobrze, że zdążyli uciec, bo ktoś życzliwy sanie im 
podstawił pod drzwi, chociaż urwali główkę w basach. I tak bywało.
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skrzypek, niezwykły muzykant z Widełki
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 Do gry na potańcówkach wystarczały czasem skrzypce i bęben. Paweł Płoch 
miał wielką miłość do muzyki, ogromne uzdolnienia i smykałkę budowniczego 
instrumentów: sam zrobił porządny, duży bęben. Umiał wyprawiać skóry i bęben 
zrobił. Wieszało się go na ramionach. Taki ładny był, nie to że ojciec spaprał. Brat ojca 
– Piotr Płoch był wybitnie uzdolnionym muzykantem: zaczął się uczyć muzyki, 
chodził na lekcje gry, poznał nuty. Znajomość zapisu nutowego była wielką 
rzadkością przed wojną: był kimś. Potrafił zapisać nuty, jak przyszło do grania i nauki 
nowych, modnych szlagierów ta umiejętność była bardzo potrzebna. Bracia uważali 
go za najlepszego muzykanta spośród nich.
 Gdy bracia Płochowie już się pożenili, Paweł osiadł w Widełce, Piotr
w Kupnie a Karol i Józef wyjechali w okolice Kłodzka. Rodzinne granie już się 
wówczas skończyło ale ojciec Pana Bronisława nadal grał, nawet gdy już założył 
rodzinę, jednak stopniowo coraz rzadziej zgadzał się na jakieś ogrywanie 
uroczystości. Po jakimś czasie zupełnie przestał grać publicznie. Mimo to nie odłożył 
skrzypiec, tylko grał w domu, dla siebie. Tata by nie wytrzymał, żeby sobie nie pograć. 
Co ja się nasłuchałem tych melodii! W domu było dwoje skrzypiec, więc nie można 
było pozwolić, żeby leżały odłogiem. Zaczął mnie uczyć grać. Wspomina, że ta nauka 
grania rozpoczęła sie jeszcze przed nauką w szkole podstawowej: najpierw mi grał a 
potem kazał powtarzać. Wszystko ze słuchu. I tak próbowałem. Com się nasłuchał, że 
to nie tak i nie tak! Ciężko było mu dogodzić. Trzeba było zagrać tak, jak on chciał. Ale 
to nie było granie dzień w dzień. Jak przychodziła sobota wieczór albo niedziela, 
wtedy tata wołał: „Bronek, chodź, zagramy sobie”. Na początku było trudno ale potem 
stopniowo coraz lepiej mi to granie szło. 
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Czas nauki
 Ucząc się w szkole w Widełce prawie od początku zaczął grać na skrzypcach 
w zespole mandolinistów, który założył i prowadził ówczesny dyrektor szkoły. Ta gra 
szła mu coraz lepiej, w związku z tym podjął próbę nauki w szkole muzycznej
w Rzeszowie: Rok tak jeździłem ale dłużej się nie dało. Jeździłem dwa razy
w tygodniu, a zajęcia kończyłem o dziewiątej wieczorem. O tej porze mogłem dojechać 
już tylko do Głogowa, a stamtąd do Widełki, tam gdzie mieszkałem te
6 kilometrów trzeba było dojść. W zimie nie dałem rady, trzeba było naukę przerwać 
Ale trochę nut się nauczyłem.
 Po ukończeniu szkoły podstawowej zaczął uczyć sie w technikum 
ogrodniczym w Ropczycach. Gdy był w pierwszej klasie przyszedł tam do szkoły 
uczyć nauczyciel mechanizacji, który sam grał na skrzypcach, studiował na Akademii 
Rolniczej w Krakowie i działał tam w zespole „Skalni”. Przystał do funkcjonującego 
przy szkole zespołu pieśni i tańca, tańczącym tańce rzeszowskie, tworząc drugą 
sekcję, która prezentowała tańce góralskie. Bardzo szybko dowiedział się
o umiejętnościach Pana Bronisława:e jak raz byliśmy w Witkowicach, tam mieliśmy 
zajęcia praktyczne ale trzeba było też dbać o szkołę. Nosiliśmy węgiel do piwnicy
 a któryś z kolegów powiedział wówczas mu, że Bronek gra na skrzypcach. Zabrałem je 
ze sobą do internatu, bo już mnie ciągnęło do gry, chciałem sobie czasem pograć, stąd 
koledzy wiedzieli, ze jakoś tam potrafię. Poprosił mnie, żebym po zajęciach przyszedł 
do jego klasy. Tam miał różne instrumenty dla zespołu. Kazał coś zagrać,
a jak już zacząłem to on powiedział: „E, bracie, ty już będziesz u mnie grał”. I grałem, 
całe pięć lat. Zjeździliśmy kawał Polski z tym zespołem. Często nas gdziś zapraszali. To 
był porządny zespół. Kończąc naukę w technikum zdecydował się uczyć dalej. Został 
studentem Akademii Rolniczej w Lublinie. Nie odłożył jednak grania: skrzypce 
wziąłem ze sobą. 

Z kolegami założyliśmy sobie taki zespół muzyczny i grywaliśmy np. dla dzieci
w przedszkolach, szkołach. Nie chciałem grać w kapelach, chociaż przecież były, takie 
studenckie, przy zespołach pieśni i tańca. Byłem na jednej próbie, kolega mnie 
namówił ale jakoś tak nie przystałem do nich. Zresztą nie miałem czasu na zajęcia
w nim. Całe wakacje bym miał zajęte a przecież musiałem pomagać w tym czasie ojcu. 
 Po studiach musiał odsłużyć obowiązkowo rok w wojsku. Trafił do szkoły 
oficerskiej w Elblągu a następnie do jednostki w Stargardzie Szczecińskim, gdzie 
trafił do pułku czołgów. Nawet chciałem tak daleko, trochę świata zobaczyć. Trochę
w skórę się dostało, trzy razy poligon w Drawsku Pomorskim zaliczyłem, mróz, nie 
mróz, trzeba było. Ale podobało mi się wojsko, nawet mogłem tam zostać, 
proponowano mi ale trzeba byłoby wtedy zmienić „patrzenie na świat” [zostać 
członkiem PZPR]. Nie dość, że sam nie chciałem to jeszcze chyba by mnie tata z domu 
wygnał. Odpiąłem naszywki porucznika i wróciłem do domu. Ale nawet tam skrzypce 
ze sobą wziąłem i jak trafiła się jakaś okazja, to wtedy trochę grałem, tak dla siebie, 
towarzysko.

Lata pracy
 Po powrocie do domu podjął pracę w Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych
w Surochowie koło Jarosławia. To była fajna praca, lubiłem ją, chociaż była bardzo 
odpowiedzialna. Tam produkowaliśmy nasiona roślin ogrodniczych, sadzonki 
krzewów. Jeden oprysk nie taki jak trzeba i np. 13 hektarów ogórków nasiennych było 
do zaorania. Ale i tak tu mi się podobało. Skrzypce oczywiście miał ze sobą: nie 
grałem nigdzie, w żadnej kapeli ale dla siebie – jak najbardziej. Nawet przy jakiejś 
okazji nauczyłem się grać na akordeonie, jakoś tak samo wlazło w palce i jak 
przyjeżdżał do mnie ojciec, wtedy mu podgrywałem. Czasem sam też sobie grałem, 
żeby całkiem nie skostnieć. 
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 Po 11 latach pracy Pana Bronisława w Surochowie zmarł jego ojciec i trzeba 
było wracać w rodzinne strony. Podjął pracę nauczyciela technologii produkcji
w technikum rolniczym w Weryni i tutaj też zamieszkał. W technikum młodzież 
założyła sobie zespół muzyczny i nawet im trochę pomagałem, żeby programy 
przygotowali na różne występy. Nawet to lubiłem. Jako nauczyciel pracował przez 20 
lat, aż do odejścia na emeryturę.

Granie „na swoim”
 Zaraz po przyjeździe w rodzinne strony Marian Selwa namówił Pana 
Bronisława do grania w kapeli. Z początku pomagali kapeli w Przewrotnem ale po 
jakimś czasie doszli do wniosku, że muzykantów w Widełce jest dość, żeby stworzyć 
własną kapelę: wieś duża jak byk, to może swoje granie mieć. W ten sposób w 1999 
roku powstała kapela „Widelanie”. Pan Bronisław gra w jej składzie od samego 
początku jako skrzypek – prymista. To głównie dzięki jego pamięci oraz pamięci
i staraniom Mariana Selwy „Widelanie” mogą poszczycić się bardzo bogatym 
repertuarem melodii ludowych, pochodzących z Widełki i najbliższych okolic: jak 
bym mógł nie pamiętać melodii? Tata tyle w domu grał, uczył mnie wszystkiego, co 
sam potrafił, że to gdzieś zostało we mnie, siedzi głęboko. A jeszcze jak się trafiło, ze 
pojechał do Kupna, do swojego brata Piotra, to wtedy dopiero miałem koncert! Obaj 
siedzieli, wspominali melodie, grali na skrzypcach, a obaj grali pięknie. To jak ja 
mogłem się tego nie nauczyć?
 Te melodie cały czas tkwią w pamięci Pana Bronisława. Co jakiś czas zresztą 
coś mu się nowego przypomina: najlepiej jak idę w pole. Lubię sobie zagwizdać coś 
tam i wtedy często coś mi przychodzi na myśl, jakaś melodia mi się przypomina. 
Dobrze, że teraz już są techniczne możliwości nagrania, choćby na komórkę, bo jak mi 
się przypomni, wystarczy zagwizdać mi parę nut, nagram i już pamiętam. A później na 
próbie już prościej wszystko z kapelą wyćwiczyć. 
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Jako prymista sprawdza się znakomicie, dzięki swojemu nieprzeciętnemu talentowi
 i olbrzymich zdolnościach gry. Nawet najtrudniejsze melodie pod palcami Pana 
Bronisława wydają się być łatwe i proste, aczkolwiek on sam nie uważa tego za coś 
szczególnie skomplikowanego. Nawet grając jedną z piękniejszych ale
 i trudniejszych melodii – polkę „prztykaną” wykonuje ją tak, jakby to było coś 
zupełnie naturalnego, gdzie ot, tylko wystarczy przebierać palcami po strunach. Sam 
zresztą mówi: a co to trudnego? Tata kiedyś mi ją zagrał, to zagrałem i ja. To nic 
takiego. Jak się ma palce do skrzypiec, to samo wychodzi. Nie było czasu, żeby śturać 
cały wieczór jeden kawałek, tylko trzeba było go grać, od razu.

 W „Widelanach” uczy i wychowuje swoich następców: uczę ich grać 
wszystkiego, co sam umiem. Ale wiem, że to niełatwe. przychodzą grać dzieci po szkole 
muzycznej, już nauczone grania równiutko, klasycznie. A żeby grać ludowe kawałki, 
wszystko musi zostać „za drzwiami”. Gra się zupełnie inaczej, do tańca, to jest żywioł 
a nie ładne wykańczanie fraz. Pewnie, że jak się da – to pięknie ale czasem trzeba 
lecieć za śpiewakiem, za tancerzem i wyrobić się z graniem do jego potrzeb. Mnie było 
łatwiej bo od dziecka się tego nasłuchałem. Tata nieraz mnie strofował: „no słyszysz? 
To tak ma być”! – mawiał. Wyuczonemu muzykowi jest trochę trudno, ale jest to 
możliwe. Kiedyś w „Widelanach” grała Terenia Potańska – bardzo zdolna 
dziewczyna, dziś już studiuje. Uczyłem ją wszystkiego, była bardzo pojętna ale i tak 
pewnie więcej jak rok zajęło jej przestawienie się na granie ludowe. A jak już ktoś się 
do tego bierze, to musi dobrze, a nie spaprać i tyle. Ma być zagrane tak, jak należy, jak 
rzeczywiście pamiętam, ze kiedyś w Widełce grali muzykanci. Z nią się udało, nawet w 
Kazimierzu dostaliśmy II nagrodę w kategorii „Mistrz – uczeń”. Teraz też dwójka 
młodych skrzypków przychodzi, to ich uczę i też dobrze kiedyś będą grać.
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Adam Dworak – kontrabasista, geniusz akustyk
 Jeden z najzdolniejszych muzykantów młodego pokolenia, od początku 
powstania kapeli z Widełki był jej członkiem, grał na kontrabasie. Urodził się
 w Widełce, w 1963 roku. Pochodził z rodziny od pokoleń osiadłej w tej miejscowości 
i jednocześnie w której jej wielu członków miało muzyczne zdolności. Jego ojciec 
grał na skrzypcach a córki jego siostry – siostry Potańskie to do dzisiaj członkinie 
kapeli „Widelanie”. W tej rodzinie jednym z najbardziej uzdolnionych muzyków był 
Pan Adam Dworak. To rzadko spotykane, żeby tak się te zdolności ujawniły. Ale 
Widełka chyba ma taki klimat, że jak kto ma smykałkę do muzyki, to ujawnia się to w 
całym pokoleniu – wspomina Marian Selwa.
 Pan Adam skończył Ognisko Muzyczne w Kolbuszowej, co dało mu 
podstawy do muzykowania na gitarze i instrumentach klawiszowych: ale tak 
naprawdę to najwięcej sam się nauczył. Był tak zdolny, że muzyka i granie właściwie 
samo mu przychodziło. Grywał w zespołach muzycznych w okolicach Kolbuszowej, a 
wszyscy chętnie zapraszali Pana Adama do współpracy. On wszystkim i wszędzie 
chętnie pomagał. Nie potrafił odmówić nikomu, taki już był: uczynny i udzielający się 
w rozmaitych akcjach społecznych. Nawet czasem trzeba było mu przypominać o 
różnych wyjazdach, bo zdarzało się, że coś mu umykało. Ale wystarczył jeden telefon i 
przypomnienie – Pan Adam zawsze był gotowy na czas i robił to, co należy. 
 Gdy tylko powstała kapela w Widełce, od samego początku Adam Dworak 
był jej członkiem, tu należy podkreślić: jednym z najpewniejszych
i najsolidniejszych. Pracował w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej, także i tu 
wyróżniał się wielką pracowitością i solidnością. 

31

ADAM DWORAK
kontrabasista, geniusz akustyk



Jednocześnie posiadał smykałkę do wszelkich urządzeń elektronicznych
 i akustycznych. To Pan Adam zajmował się całym sprzętem nagłaśniającym, jaki 
miała kapela. Dzięki staraniom sołtysa – Stanisława Rumaka oraz naturalnie Mariana 
Selwy dla kapeli zakupiono sprzęt najwyższej klasy, sprowadzany ze Stanów 
Zjednoczonych. Pan Adam potrafił znakomicie go obsługiwać, samodzielnie go 
ustawiał, gdy trzeba – naprawiał. To był taki dobry duch kapeli: cichy, spokojny, bardzo 
skromny, samotny, zawsze można było na niego liczyć, gdy była potrzeba. Nigdy nie 
odmówił pomocy, nie zawiódł. Dwa lata temu przed planowanym Festiwalem Żywej 
Muzyki w Kolbuszowej miał poważne kłopoty zdrowotne: w wypadku strasznie 
uszkodził palec. Niemożliwe niemal było, żeby Pan Adam mógł grać na nim, a jednak: 
zacisnął zęby i zagrał. Nie mogłem uwierzyć, że tak było. To był niezwykły człowiek. 
Dopiero później okazało się, że jest bardzo chory. W sierpniu 2013 roku serce 
odmówiło posłuszeństwa i Pan Adam Dworak zmarł.
            opracowała Jolanta Dragan 
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fot. ze zbioru 

 MDK w Kolbuszowej

 
fot. ze zbioru 

 M.Selwy 



SPIS TREŚCI

WSTĘP

KAPELA ,,WIDELANIE” Z WIDEŁKI 
opr. Jolanta Dragan

MARIAN SELWA – akordeonista, człowiek – instytucja, kierownik kapeli

Początki muzykowania

Pasja i praca  

Powstanie kapeli

Początki

Etap organizowania

Kapela – instytucja kulturalna i edukacyjna

Wyjazdy, konkursy

BRONISŁAW PŁOCH – skrzypek, niezwykły muzykant z Widełki 

Czas nauki

Lata pracy

Granie na swoim 

ADAM DWORAK – kontrabasista, geniusz akustyk
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Widelanie - marzec 2015
 fot. M.. Małaczyńska 



 NA PŁYCIE
1. Widelaczek  1:26 
2. Jakem szedł na granie 1:56
3. Na klepisku 1:32
4. Nie chodź Jasiu po polance 2:28
5. Skowronek 1:28
6. Z góry i pod górę 1:42 
7. Lewa lewusieńka 2:27
8. Oberek (przy kawie) 1:29
9. Ja do lasu nie pojadę 3:13 
10. Zawijany 1:46 
11. Siedział dziadek w tatarce  1:25
12. Ej wysoko na niebie 1:48 
13. Koniki Kasztanki 2:03 
14. Starą babą była 1:26
15. Czemu mnie mamo 2:23 
16. Mielecka 1:34
17. Chłopino moja 2:20  
18. Ocieliła mi się 1:09
19. Koniś 2:20 
20. Przez tą naszą wieś 2:30 
21. Polka Jaśka 1:21
22. Okrąglaczek 1:27 
23. A jak ja się uwezmę 1:26 
24. Przybyszówka 3:00  

MUZYKANCI
Z PUSZCZY
SANDOMIERSKIEJ 2

Wydawca
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 66 
36-100 Kolbuszowa 

tel. 17 2271-563 /  17 749 98 94
www.kultura.kolbuszowa.pl
e-mail: mdk@kolbuszowa.pl   

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie
wynajmowanie, wypożyczanie do wykonań

i nadań publicznych bez zezwolenia 
zabronione. 
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Bronislaw ploch
K A P E L A W I D E L A N I E


