
Kapela nasza kapela… 

 

…wszystkich ludzi rozwesela- tak brzmią słowa popularnej ludowej przyśpiewki 

w rytmie polkowym, wykonywanej przez kapelę ludową z Ośrodka Kultury w 

Wiśniowej. To rozweselanie trawa już ponad trzydzieści lat. „Wiśniowianie”- to 

oficjalna nazwa jubileuszowego zespołu folklorystycznego z wiśniowiańskiego 

grodu kulturalnego nad Wisłokiem, choć w czasie, gdy grupa nie miała nazwy 

(do dziś w Radiu Rzeszów, naszą kapelę określa nazwa Wiśniowa) próbowano ją 

ochrzcić „Parobeczki” „Parobczaki”, „Łobertoczki”. W swej trzydziestoletniej 

historii zespół świecił wiele sukcesów. „Wiśniowianie” zdobywali czołowe 

lokaty w przeglądach i konkursach.W roku 1996 kapela przygotowała i 

opracowała melodie ludowe zapisane przez Jana Prejsnara z Kożuchowa, 

nieżyjącego już znanego muzykanta ludowego. Dzięki tym opracowaniom , 

kapela ludowa przyczyniła się do wyróżnienia Gminy Wiśniowa w konkursie 

wojewody rzeszowskiego „Skąd nasz ród” w 1996 r., a także w roku 1997 do 

przyznania Gminie Wiśniowa tytułu „ Mecenasa kultury” w konfrontacjach 

aktywności kulturalnej gmin woj. rzeszowskiego. Ponad to zespół występował 

na Międzynarodowych Targach Expo na Węgrzech, wielokrotnie na Słowacji, a 

także podczas imprez lokalnych i regionalnych. Kapela dokonała nagrania 

własnych utworów w studiu Radia Rzeszów. W roku 2005 kapela otrzymała 

nagrodę Radia Rzeszów. Za całokształt 30-letniej działalności zespół otrzymał 

Nagrodę Zarządu Powiatu w Strzyżowie. 

Oprócz repertuaru wokalno-instrumentalnego, kapela towarzyszy zespołowi 

pieśni i tańca. 

 22 marca 2014 roku w sali Ośrodka Kultury w Wiśniowej miało miejsce 

kameralne spotkanie z okazji 30-lecia kapeli „Wiśniowianie” . W obecnym 

składzie: Magdalena Salamon - wokal/klarnet, Beata Salamon - wokal/klarnet, 

Łukasz Salamon - wokal/klarnet, Paweł Śliwa – kontrabas, 

Henryk Tęczar - saksofon sopranowy,Grzegorz Salamon – akordeon, kierownik 

grupy- jubilaci dali klimatyczny koncert wzbudzając  podziw wśród gości i 

sympatyczną nutkę refleksji między byłymi członkami zespołu.W 

trzydziestoletniej historii zespołu w jego składzie występowali: 

Grażyna Arciszewska – śpiew, Magdalena Arciszewska – śpiew, Władysław 

Arciszewski – akordeon, kontrabas, śpiew, Ignacy Andreasik- akordeon, 



Krzysztof Bobek- klarnet, Kazimierz Długosz- akordeon, Henryk Błoniarz – 

skrzypce second, Bogusław Czaja – kontrabas, Irena Czaja – śpiew w latach 

1983 – 2010, , Dariusz Data – akordeon, Magdalena Dziok (zd. Ząbik) – śpiew,, 

Andrzej Gorczyca – akordeon, , Anthony Andrzej Konsur – klarnet, kontrabas, 

skrzypce, cymbały ,śpiew- założyciel, pierwszy kierownik w latach 1983- 1995,  , 

Zbigniew Mikuszewski – klarnet, kierownik artystyczny w latach 1997 - 2010, 

Stanisław Ogorzałek – klarnet, Stanisław Pałys- akordeon, Jan Pastuszak – 

trąbka, Marek Prejsnar – akordeon, Edward Skwierz – klarnet, Tomasz Tęczar – 

śpiew, Stanisław Wawrzonek – klarnet, Wojciech Zięba – klarnet. 

Okazjonalnie: Piotr Banek- klarnet, Stanisław Czaja –śpiew, Robert Dziak – 

akordeon, Zbigniew Gierut- akordeon, Józef Cynarski- akordeon, Bogusław 

Długosz – kontrabas, Bogdan Jamróg – kontrabas, Adrian Kut– klarnet. 

 W chwili zadumy wspominano tych, którzy odeszlido chórów anielskich:  

Jan Arciszewski – klarnet, akordeon, kierownik artystyczny w latach 1995 – 

1997, Czesław Błażejowski – skrzypce, Antoni Drygaś – skrzypce second,  

Mieczysław Godek – skrzypce. 

 Wszyscy obecni i byli członkowie kapeli otrzymali okolicznościowe 

statuetki i listy gratulacyjne. W wystąpieniach: Marcin Kut – z-ca wójta Gminy 

Wiśniowa, Zenon Tomaszewski- z-ca przewodniczącego Rady Gminy w 

Wiśniowej, Małgorzata Książek, Józef Cynarski- radni powiatowi i Władysław 

Salamon- dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej podkreślili znaczenie i poziom 

artystyczny zespołu zauważając indywidualne zaangażowanie wszystkich 

obecnych i byłych członków grupy. Z uznaniem odnieśli się do młodzieży, która 

ochoczo przejmuje tradycje ludowe praojców realizując się w amatorskim ruch 

artystycznym. 

W uczcie dla ciała zasmakować można było staropolskiego żuru- Marysinego i 

współczesnej sztuki mięsa ze śliwką i innych nietuzinkowych frykasów 

przygotowanych przez pracowników Ośrodka Kultury w Wiśniowej.   

 

                                                           Grzegorz Tomaszewski 


