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Jak powstała ta płyta?
1980 rok, wszystko wokół się wali. Benzyna na kartki, niczego nie ma. Zaczynam 
jeździć po wsiach i nagrywać muzykę. Sytuacja dziwna, jest wiele kapel, ale nikt ich 
już nie potrzebuje, ani na wsi, ani w mieście. Muzykanci wyprzedają instrumenty, 
przestają grać. Powoli wszyscy o nich zapominają. To była pierwsza trudność 
– zdobyć dla nich instrumenty. Potem namawiałem ich do grania, czasem to trwało 
19 lat. Ale tak już jest z muzykantami – jak już zdecydują się, to są niezmordowani 
w grze. Nagrania na płycie powstały w latach 1980-1997 w ich domach. Spotykałem 
po wielu latach przerwy muzykantów, którzy chodzili ze sobą po weselach. Czy to 
naprawdę ostatni muzykanci? Ostatnie pokolenie wiejskich skrzypków to urodzeni 
około 1930 roku. Młodsza generacja uczyła się grać na harmoniach lub akordeonach. 
Przyjąłem, że tradycyjna muzyka wsi jest nierozerwalnie związana ze skrzypcami. 
Najmłodsi skrzypkowie mają dobrze po siedemdziesiątce. Wybrałem najlepszych 
z regionów: Radomskiego, Opoczyńskiego, Rawskiego, Łowickiego. Powstał ważny 
dokument. Każdej z tych kapel chcę poświęcić osobną płytę w serii Muzyka 
odnaleziona. Płyta Ostatni wiejscy muzykanci była dołączona do mojej 
książki o tym samym tytule (wyd. Prószyński i S-ka, 2001). To druga edycja płyty.    

Andrzej Bieńkowski, 2007
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Wielkość wiejskiej muzyki wyznacza 
dziś tych kilku ostatnich prawdziwych 
mistrzów. Do takich należy skrzypek 
z Gliny, Kazimierz Meto (ur. 1922). 
W młodości muzyka pomogła mu 
przezwyciężyć ułomność, dzięki niej 
stał się we wsi kimś. Głównym jego 
zajęciem było pasienie krów, mówi 
z dumą o sobie: „jestem ostatnim 
pastuchem na okolicę”. Od niedawna 
zaczęli przyjeżdżać do niego młodzi 
ludzie uczyć się.  Sam Meto już grać 
nie może.  Odwiedziłem go w 2007 
roku. Kazimierz Meto leżał 
wyciągnięty na wersalce, nieobecny, 
poświstywał swoje mazurki, których 
już nie może wygrać 
Na płycie nagranie nr 1
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Skiba zaprosił do gry swoich sąsiadów: 
Stefana Chudego (ur. 1938) – bębenek 
i Jana Osińskiego (ur. 1927) – basy. 
Grają niezwykły, starodawny repertuar. 
Skiba mówi, że „ma nutę po skrzypku 
Hobrze z Bobrowca”. Stanisław Skiba, 
leśniczy, myśliwy i muzykant, 
to postać nie mieszcząca się 
w wiejskiej konwencji. Samotnik, 
wszechstronnie uzdolniony muzycznie, 
gra na skrzypcach, akordeonie i trąbce, 
chodzi jako trębacz na wesela 
i na uroczystości kościelne, 
udziela się w zespole folklorystycznym, 
nic nie tracąc ze swej starodawnej 
skrzypcowej gry.
Okolice Rzeczycy, 1987
Na płycie nagranie nr 4

ostatni wiejscy.indd   5 2007-11-18   16:12:03



ostatni wiejscy.indd   6 2007-11-18   16:12:04



Jeżeli znany muzykant wyjedzie jeszcze 
w młodości ze swojej wsi do miasta, 
to zostaje po nim legenda, niezwykłe 
opowieści o jego grze i możliwościach. 
O Aleksandrze Nowakowskim 
dochodziły do mnie głosy pełne 
najwyższego uznania, ale nikt nie 
wiedział, gdzie teraz mieszka. Pomógł 
mi przypadek. Podczas nagrań basista 
Władysław Kośka powiedział mi, 
że zna w Tomaszowie Mazowieckim 
starego skrzypka, ten to ma repertuar! 
Pojechaliśmy do niego – był to właśnie 
Aleksander Nowakowski (ur. 1905). 
Tworzył z synami wziętą kapelę. 
Sam pan Aleksander w młodości grał 
z basami. Nagrania trwały do późnej 
nocy. Nowakowski odprowadził nas 
do samochodu przez ciemne uliczki 
przedmieścia, grając na skrzypcach.
Na zdjęciu: Aleksandr Nowakowski 
– skrzypce, Władysław Kośka – basy, 
Tomaszów Mazowiecki, 1987
Na płycie nagranie nr 5
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Józef Kędzierski (ur. 1913) ze wsi Rdzuchów był ostatnim skrzypkiem sławnego rodu 
muzycznego Kędzierskich. Kiedy poznałem go w 1979 roku, nie grał od wielu lat. 
Zarzucił grę po śmierci żony. W międzyczasie muzyka na wsi zmieniła się i „Józio Muzykant”, 
bo tak go nazywano, nie miał już dla kogo grać.
Wielkim wyzwaniem było dla mnie namówienie na nagrania Józefa Kędzierskiego. 
Dowiedziałem się od niego, że grał z basami czterostrunowymi i że jego basista i bębnista 
żyją, ale basów już dawno nie ma. Po burzliwych pertraktacjach udało mi się kupić 
i naprawić basy. Byłem gotów – ale tylko ja. 
Zaczęły się pertraktacje z panem Józefem – wieczorne rozmowy, przyjazdy, namawiania. 

ostatni wiejscy.indd   8 2007-11-18   16:12:04



Pan Józef zapewniał mnie, że już całkiem podupadł z muzyką, palce ma drętwe i tylko 
patrzeć, jak w ogóle żyć przestanie, a co dopiero grać w takiej sytuacji. W końcu usłyszałem: 
„panie Andrzeju, dla pana ostatni raz zagram”. Umówiliśmy się za tydzień. 
Tymczasem Kędzierski przysłał telegram odwołujący nagrania. Szczęśliwie telegram 
nie dotarł do mnie na czas, więc przyjechałem, ku zdziwieniu starego muzykanta.
Piękny letni dzień, rozstawiam mikrofony, wyciągam obiecaną butelkę. Muzykanci 
(Józef Kędzierski – skrzypek, Stefan Kędzierski – basy, Tadeusz Duda – bęben) zaczynają 
przygotowywać się do nagrań. Niespiesznie rozpijają butelkę, wspominając dawne czasy, 
przypominając sobie stare obery, które nazywali „ciągłymi”. Józef Kędzierski, na początku 
zgorzkniały i sceptyczny, zaczyna grać i nagle zaczyna się z nim dziać coś takiego, że jego 
muzykanci, sami zdziwieni, krzyczą: „Graj, Józiu! Dobrze, Józiu!” i w tym momencie... 
wyłączają nam prąd. Od zachodu idzie burza. 
Pan Józef ma 71 lat, wiem, że długo takiej emocji nie wytrzyma. Proszę muzykantów, żeby 
przestali grać, żeby odpoczęli, poczekali, aż włączą światło, ale oni mnie nie słuchają, zbici 
w ciasne koło grają ekstatycznie i śpiewają do siebie, nie zwracając w ogóle na mnie uwagi. 
Cóż mogę powiedzieć? Nigdy przedtem ani potem nie słyszałem tak fenomenalnej muzyki. 
Minęła chyba godzina. Słucham zafascynowany i jednocześnie zrozpaczony, że nie mogę tego 
nagrać. Tyle wysiłku na marne! Czuję, że pan Józef opada z sił, uniesienie mija, muzyka 
uspokaja się. Włączają prąd, zaczynamy od nowa – ale przecież tej euforii nie da się drugi 
raz wywołać. Zamiast wznoszenia może być tylko opadanie. 
Tak nagrałem bodaj najcenniejszą taśmę w mojej kolekcji. 
Nawet w tym „opadaniu” muzyka Kędzierskiego zadziwia, jest niepodobna do żadnej innej, 
nawet tych wspaniałych skądinąd skrzypków z jego mikroregionu, zwanego kajockim. 
Rdzuchów, 1981
Na płycie nagranie nr 9
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Przygotowania do nagrań 
w Bąkowie, rok 1988, 
siedzą (od prawej): 
Józef Piecyk 
– skrzypek (ur. 1932) 
i Józef Pańkowski 
– basista (ur. 1911). 
Piecyk nie grywał 
po weselach. 
Ot, kilka razy w młodości 
grał na „muzykach”. 
Grał dla siebie, choć coraz 
rzadziej. Mówił, że czas 
i zdrowie mu nie 
pozwalają
Na płycie nagranie nr 10
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Wśród pionierów, 
którzy pierwsi 
sprowadzili harmonię 
na wieś, był 
Jan Michalski (ur. 1916) 
z Klwowa. Użył całego 
swego muzycznego 
talentu i wyobraźni 
muzycznej 
do „przetłumaczenia” 
mazurków i oberków 
skrzypcowych na strój 
i możliwości harmonii. 
Michalski mówił, 
że jak ludzie usłyszeli 
harmonię, „to mało 
się nie powściekali”, 
tak się podobała. 
Odkładano śluby, żeby 
tylko na nich zagrał.
Na zdjęciu:
Jan Michalski 
z synem Józefem,
Klwów, 1983
Na płycie nagranie nr 13
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Kraśnica to wieś, która była ważnym ośrodkiem muzycznym. 
Tam grała kapela rodzinna Fiderków. Grała świetnie, stylowo, dobrze się 

przy niej tańczyło, ale kiedy w końcu lat pięćdziesiątych pojawiła się 
druga kapela, akordeonisty Ignacego Wolskiego (ur. 1929) ze skrzypkiem 

Janem Stańcem (ur. 1918), kapela Fiderków przestała grać. Niezwykłość 
Fiderków polegała nie tylko na pięknym starym repertuarze i sposobie gry, 

ale i na tym, że kiedy przyjechałem do nich pierwszy raz w 1984 roku, 
Fiderek miał wszystkie instrumenty gotowe do gry. 

Na zdjęciu: Józef Fiderek (ur.1909) – skrzypce, 
Franciszek Wolowski (ur. 1919) – basy dłubane, 3-strunowe, 

syn Józefa Tadeusz Fiderek (ur. 1940) – baraban ze stalką, 
Kraśnica, 1987 

Na płycie nagranie nr 14
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Muzyczny region wokół Kraśnicy był 
niewielki, ale ważny. Mieszkało tam wielu 

świetnych skrzypków (w samej Kraśnicy 
było ich siedmiu), do których chodziło się 

na naukę, których zapraszało się na wesela. 
Jednym z takich mistrzów był 

Michał Wijata (ur. 1920), 
uczeń Józefa Fiderka. 

Tu widzimy go z basistą, 
Tomaszem Głąbińskim (ur. 1923) i bębnistą, 

Stefanem Tomasikiem (ur. 1910). 
Zdjęcie zrobiłem w 1985 roku przed domem 

Adama Goski, gdzie umówiliśmy się 
na nagrania. Goska wstydził się grać 

przy sławnym Wijacie, schował się 
w piwnicy na podwórzu,

 a my nagrywaliśmy muzyków 
bez niego przed jego domem. 

O tym, że się ukrył, 
dowiedziałem się później od Wijaty, 

bo Goska zostawił w drzwiach kartkę, 
że pojechał do miasta w ważnej sprawie.

Kraśnica, 1984 
Na płycie nagranie nr 15

ostatni wiejscy.indd   14 2007-11-18   16:12:07



ostatni wiejscy.indd   15 2007-11-18   16:12:08



ostatni wiejscy.indd   16 2007-11-18   16:12:08



Ten instrument to harmonia pedałowa. 
Gra się na niej, tłocząc pedałami 
powietrze, tak jak w organach. 
Najdłużej zachowała się harmonia 
pedałowa na terenach wokół Szydłowca. 
Harmonista Józef Bębenek (ur. 1919) 
i skrzypek 
Władysław Cieślik (ur. 1919) 
stanowili sławną na okolicę kapelę. 
Po latach pracy w melioracji Cieślik 
nabawił się artretyzmu, 
chodził o kulach, na skrzypcach mógł 
grać tylko trzymając je w jednej pozycji, 
tak jak na zdjęciu. Grali światówki, 
mazurki i oberki, także tanga, 
fokstroty i modne przeboje. 
Cukrówka, 1986
Na płycie nagranie nr 21
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Kapela braci Wrześniów 
była prawdziwą kapelą 

lesiacką. W latach 
dwudziestych Lesiacy 

zrezygnowali z basów, 
zastępując je drugimi 
skrzypcami. Od lewej: 

Stefan Kaczmarek 
(ur. 1922) – bęben, 

skrzypce,
Antoni Wrzesień (ur. 1914), 

Józef Wrzesień (ur. 1911). 
Antoni Wrzesień 

powiedział mi, że Gliniec 
był wsią graniczną między 

Lesiakami a Kajokami. 
Muzykanci mieszkający po 
lewej stronie drogi we wsi 
byli Kajokami, a po prawej 

mieszkali Lesiacy, którzy 
grali swoją muzykę.

 Gliniec, 1992
Na płycie nagranie nr 23
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Płyta Ostatni  wie jscy  muzykanci
1 Mazurek 3’ Mikroregion Rzeczycy, 1980
Kazimierz Meto (ur. 1922) skrzypce, Józef Meto (ur. 1939) basy, śpiew

2 Oberek 2’22” Mikroregion Rzeczycy, 1987 
Jan Lewandowski (ur. 1919) skrzypce, Stanisław Lewandowski (ur. 1927) basy, Stanisław Kaczmarek (ur. 1924) bębenek

3 Oberek 2’20” Mikroregion Rzeczycy, 1987  
Michał Rydz (ur. 1924) skrzypce, Stanisław Goska (ur. 1925) basy, Władysław Piątkowski (ur. 1932) bębenek

4 Oberek Śpiewak 2’45” Mikroregion Rzeczycy, 1987 Stanisław Skiba (ur. 1932) skrzypce, 
Jan Osiński (ur. 1927) basy trzystrunowe, Stefan Chudy (ur. 1938) bębenek

5 Oberek 1’50” Rawskie, 1987 
Aleksander Nowakowski (ur. 1905) skrzypce, Władysław Kośka (ur. 1935) basy, 
Stefan Nowakowski (ur. 1930) baraban

6 Oberek Śpiewak 1’57” Radomskie, 1981 
Bolesław Zarębski (ur. 1913) skrzypce, Edward Fogt (ur. 1930) śpiew

7 Oberek Ciągły 1’35” Radomskie, 1987 
Jan Rogoliński (ur. 1907) skrzypce, Józef Lament (ur. 1911) bębenek

8 Oberek Ciągły 2’14” Radomskie, 1981 
Marian Lipiec (ur. 1937) harmonia, Piotr Strzałkowski (ur. 1926) skrzypce, Marian Lipiec (ur. 1958) werbel

9 Oberek Rdzuchowiak 7’27” Mikroregion Kajoków, 1983
Józef Kędzierski (ur. 1913) skrzypce, Stefan Kędzierski (ur. 1921) basy, śpiew, Józef Kędzierski (ur. 1939) bębenek

10 Oberek Śpiewak 4’16” Mikroregion Kajoków, 1988 
Józef Piecyk (ur. 1932) skrzypce, Jan Kietla (ur. 1913) bębenek, śpiew

11 Oberek Śpiewak 3’32” Mikroregion Kajoków, 1983
Walenty Mirecki (ur. 1911) skrzypce, Józef Janowiecki (ur. 1910) basy, Jan Sadowski (ur. 1925) bębenek, śpiew, Helena Wojtunik śpiew

12 Oberek Kazimierkowy 1’45” Mikroregion Kajoków, 1997 
Stanisław Ciarkowski (ur 1931) skrzypce, Józef Ciarkowski (ur. 1926) bębenek, Leokadia Ciarkowska śpiew

13 Oberek Pobiedziński 1’56” Dolina Pilicy, 1988 
Jan Michalski (ur. 1916) harmonia, Wacław Rek (ur. 1928) skrzypce, Józef Michalski (ur. 1939) baraban
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We wsi powiedziano 
mi o nich: „Panie, 
Ciarkowskie to wszystkie 
grają”, tak też jest 
faktycznie. To wyjątkowo 
muzykalna rodzina.
Na zdjęciu:
skrzypek 
Stanisław Ciarkowski 
(ur. 1931), 
bębni żona Leokadia 
a basuje 
Józef Ciarkowski 
(ur. 1926),
okolice Potworowa, 1997
Na płycie nagranie nr 12

ostatni wiejscy.indd   21 2007-11-18   16:12:09



14 Oberek Rytka 3’02” Mikroregion Kraśnicy, 1984 
Józef Fiderek (ur. 1909) skrzypce, Franciszek Wolowski (ur. 1919) basy, Tadeusz Fiderek (ur. 1940) baraban

15 Oberek 1’57” Mikroregion Kraśnicy, 1984
Michał Wijata (ur. 1920) skrzypce, Adam Goska (ur. 1909) basy, Stefan Tomasik (ur. 1910) bębenek

16 Oberek 3’05” Opoczyńskie, 1984 
Tadeusz Podwysocki (ur. 1926) skrzypce, Stanisław Wilk (ur. 1914) bębenek

17 Oberek 3’15” Łowickie, 1981 
Leopold Talarowski (ur. 1904) harmonia dwurzędowa, Stanisław Domański (ur. 1926) baraban

18 Mazur 3’03” Mikroregion Księżaków, 1992
Jan Szewczyk (ur. 1925) skrzypce, Józef Szewczyk (ur. 1966) baraban

19 Mazurek 2’15” Rawskie, 1990 
Jan Dziąg (ur. 1922) skrzypce, Jan Dziąg (ur. 1950) baraban

20 Oberek 2’24” Pogranicze Rawsko-Księżackie, 1994 
Stanisław Lewandowski (ur. 1934) skrzypce, Józef Szymczak (ur. 1927) baraban

21 Mazurek 3’49” Radomskie, 1986 
Władysław Cieślik (ur. 1919) skrzypce, Józef Bębenek (ur. 1919) harmonia pedałowa, Stanisław Cieloch (ur. 1924) bębenek, śpiew

22 Światówka 3’49” Radomskie, 1981 
Antoni Wyrwiński (ur. 1921) harmonia pedałowa, Adam Wyrwiński (ur. 1924) skrzypce, Jan Karczewski (ur. 1944) baraban

23 Mazurek Lesiacki 4’ Radomskie, 1992 
Antoni Wrzesień (ur. 1914) skrzypce, Józef Wrzesień (ur. 1911) skrzypce, Stefan Kaczmarek (ur. 1922) bębenek

24 Oberek Kajocki Bąk 1’38” Radomskie, 1984 
Franciszek Reguła (ur. 1916) organki

25 Oberek ciągły 1’27” Radomskie, 1982 
Stanisław Motyl (ur. 1904) skrzypce, Jan Przybyszewski (ur. 1917) skrzypce, Stanisław Przybyszewski (ur. 1951) akordeon, 
Stanisław Wiatkowski (ur. 1941) bębenek

26 Oberek Bielińskie Olszynki 3’48” Radomskie, 1986
Jan Karaś (ur. 1917) skrzypce, Jan Babis (ur. 1914) basy, Stanisław Rogulski (ur. 1919) bębenek, śpiew

Całkowity czas trwania płyty 74 minuty 34 sekundy
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Antoniów i Bieliny – muzycznie ciekawe wsie. Tam najdalej na zachód sięgała muzyka 
kajocka ze swoimi „wygibusami”. Muzycy na zdjęciu to postacie niezwykłe. Pierwszy 

od lewej z bębnem, Stanisław Rogulski zwany „Kacorek” (ur. 1919), zaczął uczyć się grać 
na skrzypcach na starość u skrzypka Józefa Zarasia. Za naukę płacił zbożem. Jeździł na 

przeglądy kapel. Muzykanci weselni traktowali go pobłażliwie. Podczas nagrań Rogulski grał 
na skrzypcach, których nie potrafił nastroić, ale tym się nie przejmował. Z prawej – sławny 

skrzypek Jan Babis (ur. 1914), we środku – nie mniej sławny skrzypek Jan Karaś (ur. 1917). 
Antoniów, 1986. 

Na płycie nagranie nr 26
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©Andrzej Bieńkowski
©Muzyka odnaleziona

Nagrania 
w domach muzykantów 
w latach 1981-1995 
Andrzej i Małgorzata Bieńkowscy

Mastering Tadeusz Sudnik
Fotografie Andrzej Bieńkowski
Na pierwszej stronie okładki
Józef Kędzierski, 1983
Projekt graficzny serii 
Grażka Lange
Opracowanie graficzne 
Małgorzata Bieńkowska
Opracowanie graficzne płyty 
Andrzej Budek
Korekta 
Irena Janowska
Druk
Adam Chrząszcz

W serii „Muzyka odnaleziona” ukazały się:
1.  Ostatni  wie jscy  muzykanci
2.  Czas  harmoni i .  Pier wsi  harmoniśc i
3.  Mety  grają !  Kapela  z  Gl iny

Wkrótce ukażą się:
4.  Koniec  basów.  Kraśnica .  Opoczyńskie
5.  Ukraina.  Śpiewy Poles ia 
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