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Niniejsza publikacja zamyka serię poświęconą twórczości lokalnej na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Bud-Uj Razem” tj. gmin: Bełchatów, Będków, Budziszewice, Czarnocin, Dobryszyce, Grabica, 
Gorzkowice, Gomunice, Kamieńsk, Ksawerów, Kodrąb, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Moszczenica, Pabianice, 
Ręczno, Rozprza, Rzgów, Tuszyn, Ujazd oraz Wola Krzysztoporska. Część ta ma nieco odmienny charakter niż 
wcześniej, gdyż w odróżnieniu od nich nie prezentuje szeroko rozumianej twórczości plastycznej. 

W folderze niniejszym pragniemy zaprezentować bogactwo form twórczości poetyckiej. Przedstawimy także 
zespoły kultywujące tańce i śpiew wywodzące się z ludowej tradycji. 

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania trzyczęściowego opracowania zatytułowanego 
„Twórczość lokalna obszaru LGD”, wyrażam nadzieję, że odbiorcy tej publikacji spędzą czas pożytecznie, 
obcując z każdym z trzech folderów.  

                                                                                                 Prezes Stowarzyszenia
                                                                                                 Krystyna Adaszkiewicz

Szanowni Państwo
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Ta publikacja nie powstałaby bez zaangażowania, życzliwości i wsparcia wielu osób i instytucji. 
Pragniemy podziękować za poświęcony czas i aktywny udział w realizacji przedsięwzięcia, 

którego wynikiem jest niniejszy folder. 

Składamy podziękowania dla: Pana Andrzeja Legiezińskiego, Pani Elżbiety Sukiennik, Pani Anny Toma, 
Pani Małgorzaty Dzwonek, Pani Ilony Osińskiej, Pani Barbary Sabat, Pani Józefy Kubala, Pana Mariusza Wieczorka, 

Urzędu Gminy Ręczno, Gminnego Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych, Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy, 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy, Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe,  

Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie.



Poezja ludowa ma bardzo długą tradycję. Zanim utwory pojawiły się w wersji pisanej, funkcjonowały  
w przekazach ustnych. Tematyka wierszy dotyczyła przed wszystkim zagadnień religijnych później coraz 
śmielej opisywała realia wiejskiego życia. Niekiedy poruszała wątki patriotyczne czy komentowała bieżące 
zdarzenia. 

Wyraźnie widać łączność podmiotu lirycznego z naturą, wsią, silne przywiązanie do religii, tradycji i historii 
oraz świadomość, że człowiek nie jest wcale najważniejszym ogniwem tego świata.  

Jak cała twórczość ludowa tak i poezja wypływa z potrzeby serca, jest obrazem tego, co w duszy gra artyście. 
Wiersze powstają zatem spontanicznie, z potrzeby chwili, na rozmaite okazje. Ten pośpiech niekiedy zobaczyć 
można w warsztacie poety. 

Zwykle wiersze rymują się, występują rymy żeńskie, sąsiadujące, czasem niedokładne. 

Wersy liczą różną liczbę sylab, niekiedy różną w obrębie strofy, czasem mają ponad 13 zgłosek – wówczas 
poezja prawie całkowicie staje się narracją. Bywa to widoczne także w zapisie, w którym nie wydziela się 
wersów, co jest charakterystyczne dla prozy. 

Słownictwo bywa niewyszukane, często wzbogacone używanymi intuicyjnie archaizmami i regionalizmami. 

Młodsze pokolenie odchodzi od utartych kanonów poezji ludowej; zanika rym, pojawia się zaskakująca, 
wykwintna metafora i abstrakcyjne obrazowanie. Twórcy odchodzą od typowo ludowej tematyki, próbując 
mierzyć się z kolegami po fachu w konkursach ogólnopolskich wcale nieodwołujących się do poezji ludowej. 

Zwykle twórcy czerpiący ze źródeł poezji tradycyjnej układają także okolicznościowe gawędy. 

Poezja
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Błogosław Panie, chaty, w których kwitnie zgoda,
Błogosław miłość, zwłaszcza kiedy młoda.

Błogosław drogi, które wiodą w pole,
Błogosław ścieżkę, którą z podwieczorkiem 

Biegnie małe pacholę.

Chroń łany zboża przed gradem, powodzią
I chroń rybaka, który płynie łodzią.

Błogosław Panie wszystkich, którzy swoją pracą
Naszą kochaną ojczyznę bogacą.

Modlitwa
Janina Dulas 
gm. Będków

Zespół Kasztelanki to daleko słynie, 
wyszywany gorset na każdej dziewczynie.

Na scenie stoimy dwójkami w szeregu,
Nasza przewodnicząca w pierwszym rzędzie z brzegu.

W przodzie ona stoi, za fartuszek trzyma,
Wszyscy jej wtórują swoimi oczyma.
Fartuszek kulisty, cały wyszywany, 

Buty z cholewkami to strój nasz wybrany.

Przewodniczka nasza źle się nie sprawuje
I po tych występach coś nam zafunduje.
A jej zastępczyni też nam tu nie zbłądzi,

Przy tym naszym święcie o nas nie zapomni.

Mamy też muzykę, co nam wciąż przygrywa,
bez tego muzyka zespół by nic nie bywał.

Zespół nasz wesoły, do pracy gotowy,
Bośmy przecież wszyscy zespołem morowym.

Raduje się serce, raduje się dusza
Gdy nasz cały zespół na występy rusza.
Bawcie się tu z nami, rozprzowianie mili,

Byście pamiętali, żeśmy tutaj byli.

Zespół Kasztelanki
Alicja Jaworska
gm. Rozpsza
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Od pamiętnych lat prowadziła mnie 
miłość do bliźniego.

Chwilą szczęścia cieszyłam się swoją i każdego.
Dni miłości nie mierzyłam, lat nie liczyłam.

A tu nagle srebrny pył osypał moje włosy.
Łzy zamieniły się w ranne rosy.
Moje serce ciemnych zawiłości, 

Zapragnęło odpoczynku i miłości.

Zapragnęło słów zwyczajnych sercu miłych,
Rytmów prostych nie zawiłych,

Bo w starości miłość jest jeszcze piękniejsza,
By choć ręce do siebie skierować

Łzy otrzeć, co z oczu płyną
I wysłuchać i wyznać szczerze,

Czy z bólu schorzeń czy z serca bólu
Zranionych od tych, co się kochało.

Od pamiętnych lat

Stanisława 
Krawczykowska
gm. Gomunice
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Z dala od Tuszyna,
z dala od Tychowa
błądziła nad lasem

piosenka ludowa.

Błądziła, tęskniła, 
czy ją ktoś zatrzyma,

aż się zatrzymała
w centrum Czarnocina. 

 
Myśmy tę piosenkę

otoczyli kołem
i została z nami

z czarnockim zespołem.

Otuliła naszą
okolicę wkoło,

zebrała nas razem,
będzie nam wesoło.

Z dala od Tuszyna
Zofia Kozal
gm. Czarnocin

Będziemy ją śpiewać
z uśmiechem na twarzy,

niech jej posłuchają
i młodzi i starzy.

Stare obyczaje
będziemy opiewać,

a gdy się potkniemy,
proszę się nie gniewać.

Pociąg do śpiewania
dany jest nam z góry,
przekażemy w pieśni

wartości kultury.

Piosenko, pioseneczko,
siła twa nieznana,

że potrafisz wszystkich
rzucić na kolana.

Spadek ojców naszych,
wierna pieśń ludowa,
żeby nam piękniała
nasza Polska mowa.

A gdy nas nie będzie,
bo czas wszystko zmienia,
będą ją śpiewały
młode pokolenia.
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Zofia
Łyczkowska
gm. Dobryszyce
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Gdy czerwiec nadszedł, zakwitły akacje,
Ja opowiedzieć wam muszę

O ich zapachu słodkim, przyjemnym,
Co na wskroś moją przenika duszę.

Kiedy się znajdę w ich pobliżu,
Zatrzymać mi się chwilę trzeba.

Wtedy już nie jestem pewna,
Czy stąpam po ziemi, czy to już przedsionek nieba.

Ten zapach do świergotu ptaka porównam,
Co dławi się szczęściem na gałęzi drzewa.

Obok w gniazdku ich młode
Matka swym ciałem ogrzewa.

Zapach akacji
Stanisława Latocha
gm. Ujazd

Gdy w wieczór wigilijny zmierz już zapadnie
I pierwsza gwiazdka zapłonie,

Usiądź przy stole biało nakrytym
I weź opłatek w swe dłonie.

 Przy stole wigilijnym z płonącą świecą,
Pełnym pysznego jedzenia.

Spójrz miło w oczy swoim najbliższym
I złóż im szczere życzenia

Niech choć raz w roku w ten piękny wieczór
W dal pójdą troski i wielkie kłopoty.
Twarz twoją uśmiech niechaj rozjaśni 

Płonącej świecy blask złoty.
A pod choinką pełną uroku 

I oświetloną blaskiem tęczowym

Połóż dyskretnie dowód wdzięczności
Dla bliskiej tobie osoby.

Jeśli w ten wieczór wśród swego grona
Matkę swą będziesz gościł,

Ucałuj jej ręce życiem styrane
I okaż jej dowód synowskiej miłości.

 A kiedy będziesz już po wieczerzy
I szczęściem będą błyszczeć twe oczy,

Usiądź przy boku swojej małżonki
I zaśpiewajcie Wśród cichej nocy.

 A gdy usłyszysz kościelne dzwony,
Mimo że będzie późna godzina,
Podaj małżonce swe silne ramię
I idźcie przywitać Bożą Dziecinę.

Gdy w wieczór wigilijny

Czy wiesz już, jak pachną akacje?
Musisz uwierzyć na słowo,

Choć kwitną na biało, pachną na różowo
Tak słodko, cukierkowo.

Chciałabym schwycić choć trochę zapachu,
Schować go na ziemię w flakoniku,
A resztę z ciepłem serca dopełnić

I rozdać go ludziom bez liku.

Kiedy przyjdą zimowe wieczory,
Wiatr mroźny będzie łajał,

Siąść przy kominku, otworzyć flakonik,
Zapachem akacji znowu się upajać.
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Szła babeczka do laseczka, do zielonego,
Ha, ha, ha, do zielonego.

Napotkała dziadka z laską jeszcze śwarnego,
Ha, ha, ha, jeszcze śwarnego.

 Chodź do mnie, chodź do mnie, nie krępuj się, 
Bo miłość w tym wieku też zdarza się

No i poszedł dziadziuś z babcią, poszli w ciemny las,
Ha, ha, ha, poszli w ciemny las

Pocałował dziadziuś babcię aż zaszumiał las
Ha, ha, ha, aż zaszumiał las 

 Chodź do mnie, chodź do mnie, nie krępuj się, 
Bo miłość w tym wieku też zdarza się

Droga babciu porzuć wnuczki, zacznij teraz żyć,
Ha, ha, ha, zacznij teraz żyć

Szła babeczka do laseczka

10

Teresa Malinowska
gm. Będków

Pracowałaś całe życie, czy tak musi być
Ha, ha, ha, tak nie musi być 

Rzuć wnuczki, rzuć wnuczki, chodź ze mną wraz 
Niech radość i szczęście nie mija nas

No i poszedł dziadziuś z babcią, wzięli razem ślub, wzięli 
razem ślub

Ha, ha, ha, wzięli razem ślub
A rodzinka rozgniewana nie ma na to słów

Ha, ha, ha nie ma na to słów
 Wróć babciu, wróć babciu, potrzebnaś nam 

Kto teraz posprząta, wypierze nam
Ale babcia tak odrzekła: już roboty dość

Ha, ha, ha, już roboty dość
Mam ja teraz swego męża, znów mnie kocha ktoś

Ha, ha, ha znów mnie kocha ktoś
 Z północy zawiało ho, ho, ho, ho
Majteczki porwało ho, ho, ho, ho 

Dziadziunio hyc w krzaki ho, ho, ho, ho,
Tam były chłopaki ho, ho, ho, ho 

No i poszedł dziadziuś z babcią do kawiarenki
Ha, ha, ha do kawiarenki

I przepili swoją rentę do złotóweńki
Ha, ha, ha do złotóweńki.

Chodź do mnie, chodź do mnie, nie krępuj się, 
Bo miłość w tym wieku też zdarza się.

Poezja
Na cieniutkiej pajęczynie

Wisi pająk
Zawisł w pół drogi

Schował pod siebie nogi
Myśli i duma

Snuć pajęczynę
Dalej i dalej

Czy może w miejscu
Stanąć na stałe
Nagle drgnął

Pędzi, nić snuje
Wzór pajęczyny

Śliną maluje
Moje oczy go dojrzały
Co tam taki pająk mały

Mało myśli
Szczotkę wzięłam

Na cieniutkiej pajęczyniePajęczyna
Danuta Nurkowska
gm. Gomunice

Pająk drgnął
Więc ja szczotkę zatrzymałam

Na pająka popatrzyłam
Widzę w oczach jego trwogę

Nie zabiję go, nie mogę
Bo moje życie to też pajęczyna 
Cienka, wątła, ledwie się trzyma

Sufitu wszechświata
Ty Boże tę pajęczynę

Przeciąć możesz
Gdy będziesz jednak chciał

Nić tę zerwać
Spójrz na mnie

Pomyśl i daj mnie 
Biedaczynie

Powisieć jeszcze
Na cienkiej

Życia pajęczynie
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Gdzieś koło Rzgowa jest taka dziura,
Co się nazywa Starowa Góra.

W niej zamieszkują fajne kobitki
I do roboty, i do wypitki,

I robią ciągle dużo hałasu
Przez to, że nigdy nie mają czasu.

Dużo pracują, robią przetwory,
Pilnują wnuków w długie wieczory

I ciągle myślą, co się zmieniło,
Że do pierwszego jakoś starczyło.

Mąż się przytula – „jesteś gotowa”?
A ona na to, że boli ją głowa.

A jak nie głowa, to nie mają chęci
Ćwierć wieku z jednym już ich nie kręci.

Czasami chętne są do zabawy,
Chyba że mocno bolą je stawy.
Wtedy zerkają trochę na boki,

By za marzeniami iść w świat szeroki.
Gdy chcą wyglądać, rzęsy tuszują,

Gdzieś koło Rzgowa
Halina Pacześ

gm. Rzgów

Kleją pazury, pudry testują.
W kole gospodyń dobrze działają,

Lecz żadnych zysków z tego nie mają.
Działają chętnie, lecz nie dla siebie,
By na Starówce było jak w niebie.

Organizują sobie wycieczkę,
By odstresować się choć troszeczkę

I uderzenia mają gorąca,
Bo menopauza jest wkurzająca.
Wnuków pytają o pin komórki,
Bo one chyba mają już z górki.

A w nocy problem z zaśnięciem mają
I bez relanium nie zasypiają

Ostatnio wcale nie jest im miło,
Bo im się znowu trochę przytyło.
Kiedyś sex bomby tak się starały…

Sex gdzieś odleciał, bomby zostały.
Nic się w ich życiu już nie pozmienia,

Bo takich kobiet nikt nie docenia.

Na skraju lasu dziewczęta stały,
Nie miały pracy, maliny zbierały.

Przechodzili tam młodzi kosiarze:
Chodźcie dziewczęta z nami żąć zboże

Dziewczęta na to rzekły nieśmiało:
Przecież traktorów we wsi niemało,

Są też kosiarki i są kombajny,
A nam potrzebny jest chłopak fajny

Bo na kombajnie chłopak morowy 
Do pracy w polu zawsze gotowy.

Ale dziewczętom są w głowie hece
Tylko wciąż myślą o dyskotece.

Młodzi dziś nie chcą na wsi pracować,
Lepiej do Anglii wyemigrować
I tam zarabiać funty lub euro
I żeby było w portfelu pełno.

Słoneczko grzało, pszczółki brzęczały,
Dziewczęta do cienia się pochowały,

A chłopcy byli blisko za płotem
Wszyscy już wiedzą, co było potem.

Na skraju lasu
Zofia Pawłowska
gm. Rozpsza



Krajobraz rodzimy
Krzysztof Pilarski
gm. Będków

Niektórzy mówią, że u nas jest szaro,
Że lato krótkie, a jesień ponura.

Lecz myślę, że aura w naszym kraju,
Jest taka piękna jak mało która.

Gdzie takie drugie niebo błękitne,
Co się odbija w lustrze jeziora,

W którym to lilia wodna kwitnie,
Gdy się zaczyna wiosenna pora?

Gdzie można ujrzeć tyle bocianów
Kiedy przylecą już z ciepłych krajów?

Popatrz tylko i się zastanów,
Że ten ich powrót jest jak do raju.

Łąki skoszone pachnące sianem, 
I zapach bzu i zielone liście,

I rosa wonna i mgła nad ranem
Wśród kwiatów kwitnących pszczoły oczywiście.

Gdy się zacznie już środek lata,
Pracowity rolnik pot ociera z czoła,
Bo gdy ziarno wypełni dojrzałe już kłosy,
Zbiera w ten czas plony, ile tylko zdoła

Gdy przy dzikim winie przyżółkną już liście,
Jesień wnet ozłaca ogrody i sady,
Winogrona dojrzałe, smakowite kiście 
I wieczór już senny i poranek blady…

Odlecą żurawie, odfruną skowronki,
Śnieg okryje wszystko jak biała pierzyna,
Jednej nocy spadnie na pola i łąki,
A w promieniach słońca mienić się zaczyna.

Każdy kto wrażliwy, czy stary czy młody,
Nie może obojętnie przechadzać się z boku,
Dostrzegając piękno ojczystej przyrody, 
W każdej chwili, każdej pory roku.

Po
ezja
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nigdy nie znikniesz
bo cię ocalę od niestałości

od przemijania jak rok poprzedni
wakacje szkoła młodość 

kurz na ekranie haust powietrza

w stosie papierów różnych kresek
myśli emocji

będzie ulica prowadząca
za rękę małe pragnienie

spojrzenie do książki czas popędzi
wstecz w wehikule

przyspieszy i ucieknie
zostanę sam na horyzoncie

z ołówkiem w ręku

…nie znikniesz
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Piotr Skrobek 
gm. Rozprza

Mówią piasek,
a to pył gwiezdny,
kosmosu drobiny,
okruchy planety,

kwarcowe kruszyny.

Mówią szkło, 
a to dziecko ludzkiego tchnienia,

harmonia kształtu, barw symfonia,
poemat wyobraźni 

zastygły w pucharów przestrzeniach.

I człowiek mówią
hutnik szkła, dmucha w piszczel,

czerpie z wanny ognistej brei. 
A on stwórca kreator nowych form prastarej materii.

Okiem poety
Kazimierz Strzelczyk
gm. Ręczno
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Henryka 
Witalewska
gm. Gomunice

Poezja
Po
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Mijają mnie wszyscy
w pociągu bariery

ucieka oparcie

Najbliżsi dalecy
równie samotni

milczą, więc krzyczą

W dali okręty
symbole wolności 

odległe

„Krzyk” Edwarda Muncha

Mieszko 
Strzelczyk
gm. Ręczno

Kiedy ktoś zapyta, jak ja się czuję, 
grzecznie mu odpowiem, że dobrze, dziękuję. 
To że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko, 
astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką. 
Puls słaby, krew moja w cholesterol bogata, 

lecz dobrze się czuję jak na swoje lata. 
Mam zawroty głowy, pamięć figle spłata, 

lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata. 
Teraz bez laseczki chodzić już nie mogę,

choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę. 
Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi, 

że kiedy starość i niemoc przychodzi, 
najlepiej się godzić ze strzykaniem kości 

i nie opowiadać o swojej słabości. 
Zaciskając zęby, z tym losem się pogódź 

i wszystkich dookoła chorobami nie nudź. 

Jak ja się czuję?
Irena Świstak
gm. Rozprza

,,Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”
Te słowa Twardowskiego na myśl mi przychodzą

A, że życie człowieka jest chwilą wieczności
Nie czekajmy, by mówić o naszej miłości.

Niech ta miłość rozkwita w ludziach, rodzinach
Dokąd jesteśmy razem a oni przy nas. 

W nadmiarze dziennych spraw już nie pamiętam
Że zły los może skreślić nagle życia plany
I sprawi, że nadejdzie kres nieubłagany

A wtedy już nie będzie tych których kochamy.
Ale gdy ktoś odejdzie do innego świata

Zrozumiemy jak wielka dotknęła nas strata
Że kiedyś słowo,,kocham” tak mało znaczyło

A dzisiaj już za późno, by okazać miłość.
Spraw niechaj w miłości innym życie płynie
Nie czekaj aż do jutra, bo czas szybko minie
A tak niewiele trzeba, by ktoś był kochany

Spieszmy się kochać ludzi – póki są jeszcze z nami

Spieszmy się kochać ludzi

Rozmytej nadziei
niebo snem

bezsennym splamione

Na moście bez celu
bez drogi powrotnej 
wyje bezdźwięcznie

W niemej rozpaczy, krzyk
bez zasłuchania

w innych wołanie

Powiadają: starość okresem jest złotym, 
kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym. 
Uszy mam w pudełku, zęby w wodzie studzę, 
oczy na stoliku zanim się obudzę. 
Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje, 
czy to wszystkie części, które się wyjmuje. 
Za czasów młodości, mówię bez przesady, 
łatwe były biegi, skłony i przysiady, 
a teraz na starość czasy się zmieniły 
spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły. 
Dobra rada dla tych, którzy się starzeją, 
niech zacisną zęby i z życia się śmieją, 
niech rankiem wstając, części pozbierają, 
niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają. 
Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, 
to znaczy, że są zdrowi i dobrze się czują.



Muzyka, taniec, śpiew… Te elementy kultury towarzyszyły człowiekowi w każdych czasach i w każdym miejscu; 
w chwilach radosnych i smutnych, podniosłych i zwyczajnych. Obszar należący do LGD „Bud-Uj Razem” 
reprezentowany jest silnie przez zespoły propagujące wprost muzykę ludową lub do niej nawiązującą.  
Z powodzeniem łączą one najczęściej elementy wokalne, instrumentalne i taneczne. 

Występy zespołów przeradzają się niekiedy w sceny teatralne, gdy elementy muzyczne przeplatają się ze 
słowem wiązanym lub prozą. Łatwo dostrzec to np. w przypadku scen obrzędowych, które przedstawiają te 
zespoły.  

W śpiewie dominującą rolę odgrywają zwłaszcza krótkie przyśpiewki, tak charakterystyczne niegdyś dla 
wesel. Dziś przyśpiewki możemy usłyszeć najczęściej przy okazji dożynek. 

Wśród tańców prym wiodą oberki i polki, których melodia wygrywana jest przez akordeon i bęben, czasem 
skrzypce. 

Zdecydowana większość zespołów występuje w bogatych, barwnych strojach ludowych bądź strojach na nich 
stylizowanych. Cieszyć może, że w ostatnich latach zakładane są dziecięce zespoły nawiązujące do kultury 
ludowej. Optymizmem można patrzeć  na to, wierząc, że ludowa kultura muzyczna ma swoich następców. 

Zespoły ludowe
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Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Niewiadów 
gm. Ujazd

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Niewiadów istnieje od 2009 r., tworzą go 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Niewiadowie. W jego repertuarze dominują 
utwory ludowe i patriotyczne. Zespół swoimi występami uświetnia uroczystości 
szkolne i gminne. Z powodzeniem bierze udział w Wojewódzkim Turnieju 
Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej, reprezentuje także polski folklor 
na festiwalach na Słowacji. 

Kapela Ludowa Tkacze 
gm. Moszczenica

Kapela Ludowa Tkacze powstała w 1951 roku. Trzon zespołu stanowią 
dorośli mieszkańcy gminy Moszczenica, ale występują w nim także dzieci. 
Jak sama nazwa wskazuje, repertuar Tkaczy oparty jest na muzyce ludowej. 
Zespół od wielu lat zbiera laury na scenach krajowych i zagranicznych. 
Kapela występowała m.in. na Dniach Otwartych Instytucji Europejskich  
w Brukseli. W kraju święci sukcesy m.in. na przeglądach w Sieradzu, Szydłowcu, 
Kamieniu Pomorskim i Przedborzu. 
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Zespół 
Sami Swoi 
gm. Rozprza
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Zespoły ludowe

Zespół Sami Swoi został założony w 1964 r. Dominującą w nim rolę mają 
kobiety, ale zespół wspierają mocnymi głosami również mężczyźni. Celem 
działalności Samych Swoich jest kultywowanie lokalnej twórczości poprzez 
śpiew. Zespół stale uświetnia swoimi występami rozmaite imprezy lokalne 
i o szerszym zasięgu. Do największych sukcesów zespołu można zaliczyć 
zdobycie III nagrody podczas Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów KGW  
z okazji „Dni Folkloru Opoczyńskiego”.
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Kasztelanki / gm. Rozprza

Zespół Koła Gospodyń Kasztelanki został założony 
w roku 1980. Występują w nim kobiety wspomagane 
przez kilku mężczyzn. Kasztelanki za cel stawiają 
sobie kultywowanie lokalnych tradycji poprzez 
śpiew i skecze. Swoimi występami uświetniają przede 
wszystkim rożne uroczystości w gminie i powiecie. Do 
największych sukcesów zespołu należy wyróżnienie 
wywalczone podczas Wojewódzkiego Przeglądu 
Zespołów KGW - „Dni Folkloru Opoczyńskiego”.

Zespół Ludowa Biesiada 
z Czarnocina / gm. Czarnocin

Zespół Ludowa Biesiada został założony w 2002 r. 
Jego członkami są kobiety, mężczyźni oraz dzieci  
z różnych miejscowości, którzy pragną kultywować 
rodzime tradycje i folklor a przede wszystkim 
lubią śpiewać piosenki ludowe, w których jest 
zawarte wiele mądrości ludowych i życiowych. 
Zespół promuje gminę Czarnocin na terenie powiatu 
piotrkowskiego, województwa łódzkiego i w całej 
Polsce. Do największych sukcesów Ludowej Biesiady 
należy zwycięstwo w XXVII Międzynarodowym 
Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, wywalczenie 
Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w kategorii zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem 
instrumentów muzycznych na V Przeglądzie 
Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych 
„Siedlisko” w Aleksandrowie Łódzkim, zwycięstwo  
i otrzymanie Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na IV Międzypowiatowym  Przeglądzie  Twórczości 
Artystycznej Wsi Polskiej w kategorii zespołów  
obrzędowych – Żychlin. Jeden z członków zespołu 
został uhonorowany w Racławicach w 2009 r. tytułem 
Chłopa Roku.

Zespół ludowy Chrzanowianki i Dwa Janki / gm. Gomunice
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Zespoły ludowe

Zespół artystyczny Chrzanowianki i Dwa Janki działa od roku 1980. Tworzą go przede wszystkim panie, które 
wspomaga kliku mężczyzn. W swoim reperaturze ma skecze, wiersze oraz piosenki ludowe i patriotyczne. 
Chrzanowianki i Dwa Janki swoimi występami ubogacają przede wszystkim uroczystości gminne, parafialne 
i powiatowe. 

Zespół ludowy Fajne Babki / gm. Będków

Zespół ludowy Fajne Babki zawiązał się w 1973 r. Jak sama nazwa wskazuje, od początku o obliczu zespołu 
decydowały panie, którym towarzyszyło jednak zawsze kilku mężczyzn. Zespół skupia się przede wszystkim 
na kultywowaniu tradycji i rozwoju kultury ludowej, można usłyszeć go też w utworach popularnych. Do 
największych sukcesów Fajnych Babek należą m.in. I nagroda wywalczona podczas Jesiennej Rewii Talentów 
w Łodzi czy zwycięstwo w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Ludowych „Siedlisko”. Z konkursów i przeglądów 
rozgrywanych w Głownie, Żychlinie i Łodzi zespół wracał także z licznymi nagrodami. 



Zespół ludowy 
Kraszewianki 
gm. Masłowice
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Zespoły ludowe

Zespół ludowy Kraszewianki działa od  2009 r. Tworzy go kilkanaście pań, którym 
towarzyszy kilku mężczyzn. W repertuarze zespołu dominują piosenki ludowe 
i pieśni religijne. Kraszewianki swoimi występami uświetniają festyny i rożne 
uroczystości w gminach powiatu radomszczańskiego. Były zapraszane także poza 
granice województwa. Sukcesem zespołu jest zajęcie II miejsca na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu. 
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gm. Grabica

Zespół Grabiczanie istnieje od 2010 r. Tworzą 
go głównie kobiety, wpiera ich kilku mężczyzn.  
W repertuarze zespołu znajdują się muzyka i pieśni 
ludowe, popularne, żołnierskie i religijne. Grabiczanie 
regularnie występują na imprezach gminnych  
i powiatowych, koncertują w kościołach podczas 
świąt religijnych i państwowych. Do największego 
sukcesu zespołu należy zajęcie I miejsca w regionalnym 
przeglądzie zespołów ludowych w Mzurkach oraz 
występ na Dożynkach Prezydenckich w Spale.

Zespół ludowy Jacy Tacy 
Moszczeniacy / gm. Moszczenica

Zespół ludowy Jacy Tacy Moszczeniacy został założony 
w 2012 r.  Repertuar zespołu to piosenki biesiadne  
z całego kraju oraz ludowe (przede wszystkim  
z terenu ziemi łódzkiej). Dopełniają go piosenki pisane 
przez członków zespołu. Moszczeniacy występują 
na wielu imprezach w województwie (m.in. targi 
turystyczne) i powiecie (min. przegląd dorobku 
kulturalnego powiatu piotrkowskiego) i gminie,  
np. na dożynkach. Z rozgrywanego w Łodzi konkursu 
zespołów 50+ wrócili z nagrodą. 
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Zespół ludowy Kurnosianki
gm. Bełchatów

Długa historia zespołu Kurnosianki zaczęła się w roku 1960. Zespół tworzą 
kobiety, którym nie są obce muzyka i śpiew inspirowane folklorem i religią. 
Swój dorobek prezentują na wielu scenach; począwszy od lokalnych, na 
ogólnopolskich kończąc. Swą obecność stale zaznaczają m.in. na wojewódzkich 
przeglądach kapel ludowych oraz na Festiwalu Piosenki Zapomnianej  
w Wiśniowej Górze.

Zespół ludowy Ludowiacy od Będkowa
gm. Będków

Ludowiacy od Będkowa (wcześniejsza nazwa Ludowianki) istnieją od 1990 r. 
Dominującą pozycję w zespole stanowią kobiety, gdyż jest ich kilkakrotnie 
więcej niż mężczyzn. Zespół śpiewa, tańczy oraz przedstawia staropolskie 
obrzędy i zwyczaje. Zobaczyć go można na rozmaitych uroczystościach 
gminnych, parafialnych, powiatowych i wojewódzkich. Prezentował się 
także publiczności na Litwie. Występując w konkursach i przeglądach 
piosenki i tańca ludowego, gawędziarzy i obrzędów weselnych (m.in.  
w Bukowinie Tatrzańskiej, Węgrowie, Rzeszowie, Przedborzu, Łodzi, Lipcach  
Reymontowskich), Ludowiacy zdobyli wiele nagród i wyróżnień w kategorii 
zespołów, kapel i solistów. Za swój dorobek w 2010 r. Ludowiacy od Będkowa 
otrzymali odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Zespół ludowy 
Łucy-Babki
gm. Ujazd
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Zespół ludowy Łucy-Babki działa od 1985 r. zdominowany jest 
przez panie, którym w sukurs przychodzi kilku panów. W swoim 
repertuarze Łucy -Babki mają inscenizacje tradycyjnych wiejskich 
obrzędów związanych z pracą na roli czy uroczystościami religijnymi 
i rodzinnymi. Zespół próbuje też z powodzeniem swoich sił  
w kabarecie (m.in. wyróżnienie na Ogólnopolskim Spotkaniu 
Kabaretów w Przedborzu). Łucy-Babki nagradzane są na przeglądach 
zespołów ludowych na szczeblu krajowym i wojewódzkim.  



Zespół ludowy Pasjonatki / gm. Wola Krzysztoporska
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Zespoły ludowe

Zespół Pasjonatki powstał w marcu 2009 r. Inicjatywa jego powstania zrodziła się po organizacji przez Koła 
Gospodyń Wiejskich konkursów piosenek. Tworzą go kobiety pełne pasji i zamiłowania do muzyki. Na dorobek 
artystyczny zespołu składają się melodie ludowe, patriotyczne, żołnierskie, o treści religijnej, towarzyskie, 
okolicznościowe. Pasjonatki biorą udział w różnych uroczystościach gminnych, powiatowych, kościelnych. 
Do sukcesów zespołu należy drugie miejsce wyśpiewane podczas Powiatowego Przeglądu Dorobku  
Kulturalnego Gminy Wolbórz 2010 r. 

Zespół ludowy Skrzynkowianki / gm. Ujazd

Skrzynkowianki to zespół ludowy, który powstał w 2005 r. Występuje w nim kilkanaście pań. Repertuar zespołu 
opiera się na lokalnym folklorze. Z tego powodu Skrzynkowianek nie może zabraknąć na imprezach gminnych 
i parafialnych. Występują też przed publicznością na terenie województwa. Swoim śpiewem uświetniły także 
dożynki sejmowe w Warszawie. 

Zespół ludowy 
Słostowianki
gm. Gomunice
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Zespoły ludowe

Zespół ludowy Słostowianki swoją działalność rozpoczął w 2006 r. Jego repertuar 
oparty jest na piosenkach ludowych. W zespole, przy akompaniamencie pana, 
występują panie – członkinie koła gospodyń wiejskich. Słostowianki występują 
z powodzeniem na powiatowych i wojewódzkich dożynkach, festynach i przeglądach 
(m.in. Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych w Aleksandrowie Łódzkim).
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Zespół ludowy Wesołe Wełniaczki
gm. Moszczenica

Zespół ludowy Wesołe Wełniaczki został założony w roku 2004. Zrzesza 
on chłopców i dziewczynki w wieku 7-13 lat. W jego repertuarze znajdują 
się pieśni, piosenki i przyśpiewki ludowe oraz tańce ludowe i narodowe. 
Poznane układy taneczne zespół prezentuje na forum gminnym z okazji 
różnych uroczystości. Występował także na Konkursie Dań Wigilijnych  
w Warszawie. Największym sukcesem Wesołych Wełniaczków jest zajęcie 
II miejsca na Przeglądzie Dorobku Artystycznego Gmin Powiatu  
Piotrkowskiego.

Zespół ludowy Widawianki
gm. Kodrąb

Zespół Widawianki został założony około 1985 roku. Śpiewają w nim tylko 
kobiety, które pomimo rozlicznych obowiązków w domu i gospodarstwie 
znajdują czas na wspólne spotkania. W repertuarze zespołu zauważymy 
głównie piosenki o tematyce ludowej. Często panie piszą słowa i układają 
melodie inspirowane folklorem. Widawianki zawsze można zobaczyć 
i usłyszeć na gminnych i powiatowych uroczystościach, m.in. dożynkowych 
i strażackich.  
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Zespół Pieśni i Tańca 
Bychlewianka / gm. Pabianice

Zespół Bychlewianka funkcjonuje od 1974 r. Tworzą 
go dzieci, młodzież dorośli (kobiety, mężczyźni). 
Bychlewianka od początku za cel postawiła sobie 
kultywowanie ludowej muzyki, tańca i śpiewu. 
Bez występów tego zespołu nie mogą obyć się 
lokalne uroczystości patriotyczne i religijne czy 
okolicznościowe. Bychlewianka z powodzeniem 
występuje też na arenie ogólnopolskiej; promuje 
polski folklor także i poza granicami kraju m.in.  
w Bułgarii, Albanii, Portugalii, Czechach oraz  
Hiszpanii. 
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Zespół Pieśni 
i Tańca Rzgowianie
gm. Rzgów
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Zespół Pieśni i Tańca Rzgowianie powołany został  do życia w 1984 r.
W zespole, w trzech kategoriach wiekowych, tańczą dzieci, młodzież  
i dorośli mieszkańcy gminy Rzgów oraz gmin sąsiadujących. 
Przygrywa im czteroosobowa kapela. Na dorobek artystyczny  zespołu 
składają się tańce i śpiewy regionu łowickiego, rzeszowskiego, 
krakowskiego, lubelskiego, podhalańskiego, Lachów Sądeckich. 
Zespół zobaczyć można również w tańcach szlacheckich oraz  
w tańcach okresu Księstwa Warszawskiego. Od początku istnienia 
Rzgowianie prezentują wysoki poziom, o czym świadczyć może 
udział w przeglądach i festiwalach nie tylko w Polsce, ale m.in. 
w Hiszpanii, Bułgarii, Grecji czy Włoszech.  Zespół jest członkiem 
Międzynarodowej Rady  Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali 
i Sztuki Ludowej (CIOFF).
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