Stanisław Rybak ur. w 1896 (1897) r.– skrzypce; nagr. 1959 r. Guzdek pow. Kalisz
1. Oberek – a dance tune [01:07]
Józefa Staszak ur. w 1869 r. Lis pow. Kalisz, zam. tamże, zm. 1960 (1961) r. – śpiew; nagr.
1959 r. Lis
2. Żyniyło sie ptastwo, miała ptaszunt wiele (PK1 nr 211) – a ballad [02:04]
3. Nadobno Kasińka uoknym wyglondała (PK nr 208) – a ballad [03:39]
Stanisława Michalak ur. w 1892 r. Zadowice pow. Kalisz, zam. tamże – śpiew; nagr. 1959 r.
Zadowice
4. Zrodził sie Jan na Obzowie – a social song [02:36]
Józef Schmidt (w zapisie J. Lisakowskiego: Szmyt) ur. w 1902 r. Ołobok pow. Ostrów
Wielkopolski, zam. tamże – skrzypce, Władysław Banasiak ur. w 1903 r. Sławin pow.
Ostrów Wielkopolski, zam. Ołobok – basy; nagr. 1959 r. Ołobok.
5. Tyrolinka – a dance tune [01:23]
Józefa Płotek ur. w 1903 r. Kakawa-Kolonia pow. Kalisz, zam. Godziesze Małe pow. Kalisz
– śpiew; nagr. 1959 r. Godziesze Małe
6. Posłuchajcie panowie, kto nie wiy niech sie dowie – a beggar’s song [01:33]
Franciszka Dolatka ur. w 1875 r. Kościelna Wieś pow. Kalisz, zam. tamże, zm. 1963 r. –
śpiew; nagr. 1959 r. Kościelna Wieś
7. Ach, mój Boże, guody jidom (PK nr 258) – a social song [02:50]
Józefa Płotek ur. w 1903 r. Kakawa-Kolonia pow. Kalisz, zam. Godziesze Małe pow. Kalisz
– śpiew; nagr. 1959 r. Godziesze Małe
8. Uśnijże mi, moje dziycie, jak mi uśniesz uodyjde cie (PK nr 186) – a lullaby [02:50]
Antonina Porada ur. w 1893 r. Rychnów pow. Kalisz, zam. Zagorzyn pow. Kalisz – śpiew;
nagr. 1959 r. Zagorzyn
9. Stworzył Pan Bóg koze – a sung story-tail [01:22]
Józef Schmidt ur. w 1902 r. Ołobok, zam. tamże – skrzypce, Edmund Ciupek ur. w 1925 r.
Wielowieś pow. Ostrów Wielkopolski, zam. tamże – klarnet Es, Władysław Banasiak ur. w
1903 r. Sławin, zam. Ołobok pow. Ostrów Wielkopolski – basy; nagr. 1959 r. Ołobok
10. Chłopacy, chłopacy, z Westfalii jedziecie – a dance tune [01:20]
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Anna Bukwa ur. w 1902 r. Pruszków pow. Kalisz, zam. Dębniałki pow. Kalisz – śpiew; nagr.
1959 r. Dębniałki
11. uOj, jedzie, jedzie Józinek młody (PK nr 23) – a courtship and love song [00:45]
Nieznana wykonawczyni; nagr. 1959 r. Ołobok
12. Po uOłobockim polu chodzi biała łabyńdź – a courtship and love song [01:14]
Stanisław Porada ur. w 1904 r. Biała pow. Kalisz, zam. Zagorzyn pow. Kalisz – śpiew; nagr.
1959 r. Zagorzyn
13. A żeby jo była wiedziała (PLzP2 nr 19) – a courtship and love song [00:48]
Stanisława Popiołek ur. w 1906 r. Kościelna Wieś pow.Kalisz, zam. Dębniałki pow. Kalisz –
śpiew; nagr. 1959 r. Dębniałki
14. uO a z niedzieli na świynto (PK nr 295) – a social song [00:41]
Stanisława Popiołek ur. w 1906 r. Kościelna Wieś, zam. Dębniałki – śpiew; nagr. 1959 r.
Dębniałki
15. Co byś wolała, dziewczyno (PK nr 237) – a social song [00:22]
16. uO powiedziały Zagorzunki (PK nr 113) – a courtship couplet [00:29]
Antoni Cieślak ur. w 1886 r. Dębniałki pow. Kalisz, zam. tamże, zm. 1963 – śpiew; nagr.
1959 r. Dębniałki
17. Wstańże uotworzyć, dziewczyno – a courtship and love song [00:56]
Stanisława Popiołek ur. w 1906 r. Kościelna Wieś pow. Kalisz, zam. Dębniałki pow. Kalisz
– śpiew; nagr. 1959 r. Dębniałki
18. A czymużeś mie, synku pynku (PK nr 393) – a lullaby and a family song [00:39]
Józefa Płotek ur. w 1903 r. Kakawa-Kolonia pow. Kalisz, zam. Godziesze Małe pow. Kalisz
– śpiew: nagr. 1959 r. Godziesze Małe
19. A świeci miesionc bez wysoki płot (PLzP 57) – a courtship and love song [00:40]
Józef Przybył ur. w 1878 r. Wolica pow. Kalisz, zam. Bałdoń pow. Kalisz, zm. 1960 r. –
śpiew, skrzypce, Józef Płotek (zięć) ur. w 1907 r., zam. Bałdoń – basy, Weronika Tułacz
(wnuczka) ur. w 1935 r., zam. Bałdoń – bębenek; nagr. 1959 r. Bałdoń
20. Na Bałdóniu świat niemiły (PK nr 212) – a social couplet and an instrumental tune
[01:29]
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Józefa Nawrocka ur. w 1874 r. Biała pow. Kalisz, zam. Wola Droszewska pow. Kalisz, zm.
1966 r. – śpiew; nagr. 1959 r. Wola Droszewska
21. Wyjechałem z podwóreczka (PLzP nr 53) – a courtship and love song [00:49]
Józefa Płotek ur. w 1903 r. Kakawa-Kolonia pow. Kalisz, zam. Godziesze Małe pow. Kalisz
– śpiew: nagr. 1959 r. Godziesze
22. Jest tam trawka w ogrodeczku, puść konika kochaneczku (PK nr 154) – a family
song [00:47]
23. W ogródeczku na troweczku – a courtship and love song [00:39]
Józef Przybył ur. w 1878 r. Wolica pow. Kalisz, zam. Bałdoń pow. Kalisz – skrzypce, Józef
Płotek (zięć) ur. w 1907 r., zam. Bałdoń – basy, Weronika Tułacz (wnuczka) ur. w 1935 r.,
zam. Bałdoń – bębenek; nagr. 1959 r. Bałdoń
24. Owijok – a dance tune [00:45]
Maria Kaczmarek, ur. w 1896 r. Kościelna Wieś pow. Kalisz, zam. tamże – śpiew; nagr.
1959 r. Kościelna Wieś
25. Chociaż ty masz dwa domy (PLzP nr 174) – a social song [00:48]
26. Siwa gunska, siwa po jeziorze pływa (PLzP nr 31) – a courtship and love song
[00:57]
Józefa Płotek ur. w 1903 r. Kakawa-Kolonia pow. Kalisz, zam. Godziesze Małe pow. Kalisz
– śpiew: nagr. 1959 r. Godziesze Małe pow. Kalisz
27. Z tamty strony tego mego brata – a courtship and love song [01:03]
Rozalia Łysek ur. w 1878 r. Kościelna Wieś pow. Kalisz, zam. tamże. zm. 1967 r. – śpiew;
nagr. 1959 r. Kościelna Wieś
28. Nie daj mi, Boże, takuowych myśli (PK nr 30) – a courtship and love song [02:31]
Antoni Cieślak ur. w 1886 r. Dębniałki pow. Kalisz, zam. tamże, zm. 1963 – śpiew; nagr.
1959 r. Dębniałki
29. Nie było to chuodzić, nie było to chuodzić przez las do kuościoła (PK nr 53) – a love
song about loosing a maiden cap (virginity) [02:12]
Stanisław Rybak ur. w 1896 r. (1897) – skrzypce, Idzi Siewieja ur. w 1880 r. – basy,
Stanisław Rybak (syn) – bębenek ze stalką (brak dokładnych danych o miejscu urodzenia i
zamieszkania wykonawców); nagr. 1959 r. Guzdek pow. Kalisz
30. Oberek – a dance tune [01:07]
31. Oberek – a dance tune [01:25]

Józefa Staszak ur. w 1869 r. Lis pow. Kalisz, zam. tamże, zm. 1960 (1961) r. – śpiew; nagr.
1959 r. Lis
32. W moim uogródeczku – a social song [01:20]
Stanisław Rybak ur. w 1896 r. (1897) – skrzypce, Idzi Siewieja ur. w 1880 r. – basy,
Stanisław Rybak (syn) – bębenek ze stalką (brak dokładnych danych o miejscu urodzenia i
zamieszkania wykonawców); nagr. 1959 r. Guzdek pow. Kalisz
33. Oberek – a dance tune [00:39]
Józefa Staszak ur. w 1869 r. Lis pow. Kalisz, zam. tamże, zm. 1960 (1961) r. – śpiew; nagr.
1959 r. Lis
34. A wy, mamusiu, przykożcie wy mu (PK nr 15) – a courtship and love song [02:01]
35. Niech byndzie Jezus Chrystus puochwalóny (PLzP nr 89) – a courtship and love
song [01:23]
36. Przyjechało sześć panów w powozie (PLzP nr 238) – a wedding song [02:02]
Józef Przybył ur. w 1878 r. Wolica pow. Kalisz, zam. Bałdoń pow. Kalisz, zm. 1960 r. –
recytacja; nagr. 1959 r. Bałdoń
37. Przekładamy nogi bez wase progi (PLzP nr 240) – a wedding oration [00:54]
Józef Przybył ur. w 1878 r. Wolica pow. Kalisz, zam. Bałdoń pow. Kalisz, zm. 1960 r. –
śpiew, skrzypce, Józef Płotek (zięć) ur. w 1907 r., zam. Bałdoń – basy, Weronika Tułacz
(wnuczka) ur. w 1935 r., zam. Bałdoń – bębenek; nagr. 1959 r. Bałdoń
38. Zaprzęgajcie konie – a wedding song and an instrumental march [01:15]
Stanisław Rybak ur. w 1896 r. (1897) – skrzypce, Idzi Siewieja ur. w 1880 r. – basy,
Stanisław Rybak (syn) – bębenek ze stalką; nagr. 1959 r. Guzdek pow. Kalisz
39. Wyprowod – an instrumental version of a wedding song [00:41]
Józefa Płotek ur. w 1903 r. Kakawa-Kolonia pow. Kalisz, zam. Godziesze Małe pow. Kalisz
– śpiew: nagr. 1959 r. Godziesze Małe pow. Kalisz
40. Jużeś się ubrała – a wedding song [01:00]
Maria Kaczmarek, ur. w 1896 r. Kościelna Wieś pow. Kalisz, zam. tamże – śpiew; nagr.
1959 r. Kościelna Wieś
41. Leciał ptaszek lasem – a wedding song [02:00]
Józefa Nawrocka ur. w 1874 r. Biała pow. Kalisz, zam. Wola Droszewska pow. Kalisz; nagr.
1959 r. Wola Droszewska

42. Już to po ślubie – a wedding song (PLzP nr 281) [01:37]
Józefa Staszak ur. w 1869 r. Lis pow. Kalisz, zam. tamże, zm. 1960 (1961) – śpiew; nagr.
1959 r. Lis
43. Zakukała kukułeczka za buorym (PK nr 477) – a wedding song [01:48]
Stanisław Rybak ur. w 1896 r. (1897) – skrzypce, Idzi Siewieja ur. w 1880 r. – basy,
Stanisław Rybak (syn) – bębenek ze stalką (brak dokładnych danych o miejscu urodzenia i
zamieszkania wykonawców); nagr. 1959 r. Guzdek pow. Kalisz
44. Oberek – a dance tune [00:41]
45. Żydek – a dance tune [01:07]
Józefa Nawrocka ur. w 1874 r. Biała pow. Kalisz, zam. Wola Droszewska pow. Kalisz–
śpiew; nagr. 1959 r. Wola Droszewska
46. Wianku mój, wianku mój, perłami sadzony ( PLzP nr 329) – a song about a maiden
cap [01:39]
47. Potulnijże wianek lewandowy (PLzP nr 330) – a song about a maiden cap [02:20]
Stanisław Rybak ur. w 1896 r. (1897) – skrzypce, Idzi Siewieja ur. w 1880 r. – basy,
Stanisław Rybak (syn) – bębenek ze stalką (brak dokładnych danych o miejscu urodzenia i
zamieszkania wykonawców); nagr. 1959 r. Guzdek pow. Kalisz
48. Oczepki – a capping tune [00:38]
Józefa Staszak ur. w 1869 r. Lis pow. Kalisz, zam. tamże, zm. 1960 (1961) – śpiew; nagr.
1959 r. Lis
49. Nasz gajiczek z lasu idzie (PLzP nr 337) – a wedding song sung during adorning the
wedding copse – gaik [00:34]
Józefa Nawrocka ur. w 1874 Biała pow. Kalisz, zam. Wola Droszewska pow. Kalisz –
śpiew; nagr. 1959 r. Wola Droszewska – wywiad i przemowa
50. Niesymy tu gaik – a wedding song sung during adorning the wedding copse – gaik
(PLzP nr 336) [01:28]
Maria Kaczmarek, ur. w 1896 r. Kościelna Wieś, zam. tamże – śpiew; nagr. 1959 r.
Kościelna Wieś
51. Wesele to tu, a to tu – a wedding song [00:44]
Józef Przybył ur. w 1878 r. Wolica pow. Kalisz, zam. Bałdoń pow. Kalisz – śpiew, skrzypce,
Józef Płotek ur. w 1907 r., zam. Bałdoń – basy, Weronika Tułacz ur. w 1935 r., zam.
Bałdoń – bębenek; nagr. 1959 r. Bałdoń

52. Wiwat Już to po ślubie po ślubie – a wedding tune [00:39]
Stanisław Rybak ur. w 1896 r. (1897) – skrzypce, Idzi Siewieja ur. w 1880 r. – basy,
Stanisław Rybak (syn) – bębenek ze stalką (brak dokładnych danych o miejscu urodzenia i
zamieszkania wykonawców); nagr. 1959 r. Guzdek pow. Kalisz
53. Oberek – a dance tune [01:30]
Józefa Staszak ur. w 1869 r. Lis pow. Kalisz, zam. tamże, zm. 1960 (1961) r. – śpiew; nagr.
1959 r. Lis
54. Nie krukej, gołumbku (PK nr 169) – a family song [01:29]
55. Poszła żóna na skarge na mynża swojeguo (PK nr 394) – a family song [02:32]
Józefa Płotek ur. w 1903 r. Kakawa-Kolonia pow. Kalisz, zam. Godziesze Małe pow. Kalisz
– śpiew: nagr. 1959 r. Godziesze Małe
56. Tańcował Kuba i jego luba – a humorous-dance song [00:30]
Józefa Staszak ur. w 1869 r. Lis pow. Kalisz, zam. tamże, zm. 1960 (1961) r. – śpiew; nagr.
1959 r. Lis
57. Miała Kasia Jasia za mynża swojygo – a soldier’s ballad [02:00]
Antoni Banach ur. 1894 r., zm. 1967 r. – skrzypce, Idzi Siewieja ur. w 1880 r. – basy,
Stanisław Rybak (syn) – bębenek ze stalką (brak dokładnych danych o miejscu urodzenia i
zamieszkania wykonawców); nagr. 1959 r. Guzdek pow. Kalisz
58. Oberek – a dance tune [00:41]
Stanisław Rybak ur. w 1896 r. (1897) – wywiad, Idzi Siewieja ur. w 1880 r. – wywiad;
nagr. 1959 r. Guzdek pow. Kalisz (prowadzący wywiad: Jarosław Lisakowski)
59. Wywiad o instrumentach muzycznych – an interview about traditional musical
instruments [01:14]
Stanisław Rybak ur. w 1896 r. – skrzypce; nagr. 1959 r. Guzdek pow. Kalisz
60. Oberek starodawny – a dance tune [00:43]

