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HARMONOGRAM - SCENA 
PROJEKT PN.: „FOLKLORYSTYCZNY OBSZAR LOKALNO LUDOWYCH KONFRONTACJI” 

OSJAKÓW, 11.08.2013 R. 
 
 

L.P. 
GODZINA 
WYSTĘPU 

NAZWA ZESPOŁU NAZWA LGD OPIS 

11.45 – 12.00 KOROWÓD 

1.  12.00 – 12.10 Mażoretki ,,IZZI” 
przy Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej 
Gminy Strzelce 
Wielkie 
 

LGD „KRAINA 
WIELKIEGO ŁUKU 
WARTY” 

Grupa powstała w czerwcu 2012 r. przy MOD Gminy Strzelce Wielkie. 
Składa się z dwóch sekcji wiekowych, starszej Mażoretek ,,IZZI” i młodszej 
Cherleaderek ,,IZZI MINI”. 
Pomysł stworzenia grupy Mażoretek narodził się w Gminie wraz z chwilą 
powstania Młodzieżowej Orkiestry Dętej, gdzie zainteresowanie 
działalnością orkiestry przejawiała nie tylko młodzież uzdolniona 
muzycznie. Orkiestra szybko zyskała grono fanów i sympatyków. Coraz 
częstsze występy w różnych koncertach i przeglądach sprzyjały 
nabywaniu doświadczeń, obserwacji innych orkiestr oraz prężniejszemu 
rozwojowi naszej orkiestry. Charyzma młodych ludzi, ich pasja i radość z 
tego co robią doprowadziła do tego, że pomysł powstania grupy 
Mażoretek przy MOD Strzelce Wielkie musiał się ziścić. 
Taniec mażoretkowy jest bardzo ciekawą i malowniczą formą ruchu z 
wykorzystaniem przyrządu, jakim jest baton (pałeczka). Różne ewolucje z 
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ową pałeczką w rytm kroków tanecznych oraz kolorowe stroje tancerek 
wzbudzają powszechny zachwyt wśród widzów i będą świetnie współgrać 
z występami Orkiestry Dętej. 
Mażoretki  ,,IZZI” prowadzi  Instruktorka tańca mażoretkowego Daria 
Kamińska - kapitanka grupy seniorskiejŁÓDZKICH MAŻORETEK "FAME", 
która istnieje od 2005 roku w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi. 
Mimo iż Grupa ,,IZZI” działa dopiero od roku to na swoim koncie ma już 
wiele występów, m.in. w sierpniu 2012 r. na Ogólnopolskim Festiwalu 
Orkiestr Dętych w Rowach, w czerwcu 2013 r. na Międzynarodowym 
Festiwalu Orkiestr Dętych w Rybniku i VIII Festiwalu Orkiestr Dętych w 
Chorzowie. Dziewczęta występują również w wielu lokalnych imprezach 
t.j. Międzygminne przeglądy grup tanecznych w Rząśni i w Sulmierzycach, 
Piknik Rodzinny w Dębowcu, Jarmark Nadwarciański w Szczercowie i in. 
 

12.10 – 12.20 Oficjalne otwarcie i powitanie gości 

2.  12.20 – 12.45 Zespół śpiewaczy 
„Nadwarcianki” 

LGD „KRAINA 
WIELKIEGO ŁUKU 
WARTY” 

Zespół śpiewaczy „Nadwarcianki” z GOK z Konopnicy powstał w 1987 
roku. Zespół poprzez swoją działalność kultywuje zwyczaje i tradycje 
ludowe. Wielokrotnie uczestniczył w przeglądach i imprezach gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich, gdzie zdobywał czołowe miejsca. Grupa w 
swoim repertuarze oprócz pieśni, posiada widowiska: teatralne, 
obrzędowe i biesiadne. W 2012 roku zespół obchodził 25-lecie swojej 
działalności. Z tej okazji „Nadwarcianki” zostały zaproszone do Brukseli, 
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gdzie kilkukrotnie wystąpiły przed międzynarodową publicznością w 
Parlamencie Europejskim. Zespół prezentuje folklor, który na pewno 
warto poznać. 

3.  12.45 – 13.10 Jankowskie Wolanki LGD „KRAINA 
WIELKIEGO ŁUKU 
WARTY” 

Zespół śpiewaczy Jankowskie Wolanki, powstał w miesiącu  2009 roku, 
z inicjatywy Sołtys Woli Jankowskiej Pani Alicji Olbrych.  
W skład zespołu wchodzą: Alicja Olbrych, Ola Dygaś, Renata Majdzik, 
Dorota Sobalak, Jolanta Kurkowska, Beata Tondel, Elżbieta Woźniak, Ilona 
Posmyk, Lucyna Olas. 
Zespół nie tylko śpiewa, ale również wykonuje układy taneczne. 
W repertuarze Jankowskich Wolanek znajdują się znane utwory ludowe, 
biesiadne, ale i również kompozycje napisane specjalnie dla zespołu. 

4.  13.10 – 13.35 Zespół Wokalny 
Seniorów „ Wrzos”  

LGD „Podkowa” Zespół Wokalny Seniorów swoje artystyczne podboje rozpoczął wiosną 
1997 roku, kiedy to pod kierownictwem Andrzeja Sójki zaczął 
funkcjonować jako Towarzystwo Śpiewacze. Pierwsze kroki zespół stawiał 
na lokalnych imprezach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Szadku. Wspomniane imprezy były ważnym elementem w 
twórczości  grupy. Nie chodzi tutaj jedynie o możliwości realizowania się 
w kwestiach artystycznych. Jest zdobywcom wielu nagród na przeglądach 
i konkursach. Laureat Wojewódzkiego PRZEGLĄDU W Skierniewicach w 
2005 r., Ogólnopolskiego przeglądu zespołów seniorów w Bydgoszczy. W 
2008 zespół nagrał płytę pt: „ Zycie jest piękne” . Wrzos jest laureatem 
nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za promocję województw. W 
lipcu 2010 r. zespól został odznaczony medalem „ zasłużony dla powiatu 
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zduńskowolskiego”. 

5.  13.35 – 14.00 Orkiestra Dęta OSP 
Godynice  i 
Orkiestra Dęta  OSP 
Brąszewice 

LGD „Szlakiem 
Sieradzkiej E-ski” 

1.Orkiestra Dęta OSP Godynice   
Początki orkiestry Dętej OSP w Godynicach datuje się na rok 1916. Wtedy 
to dzięki staraniom ówczesnego prezesa i innych jej członków zakupiono 
w Łodzi pierwsze instrumenty. Okres wojenny przerwał działalność  
orkiestry a instrumenty zostały schowane na wieży kościoła oraz w 
prywatnych domach. Po wojnie na miarę możliwości remontowano i 
dokupowano kolejne instrumenty. Obecnie orkiestra liczy 38 członków, 
bierze czynny udział we wszystkich  uroczystościach państwowych i 
kościelnych. Koncertuje na wszelkiego rodzaju festynach organizowanych 
przez OSP, Parafię, Gminę. 
 
2.Orkiestra Dęta  OSP Brąszewice 
Orkiestra  powstała w 1949. Pierwszym dyrygentem był Jan Górski. Po 
roku prowadzenia orkiestrę przejął Bolesław Merta, który pracował z nią 
52 lata. Orkiestra bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach 
państwowych, kościelnych oraz przeglądach. Koncertuje na wszelkiego 
rodzaju festynach organizowanych przez OSP, Parafię , Gminę. 
 

6.  14.00 – 14.25 Zespół ludowy 
„Opojowianie” 

LGD „Ziemia 
Wieluńska” 

Zespół ludowy „Opojowianie” działa od 1984 r. Patronat nad działalnością 
zespołu objął GOK w Czarnożyłach. Zespół występuje na festynach we 
własnej 



                

 
 

 
 
 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

gminie jak i w gminach ościennych. ,,Opojowianie” występują również na 
krajowych poprzegląda folklorystycznych i konkursach związanych z miejs
cowymi obrzędami. Są zdobywcami wielu nagród min. w 2008 r. zajęli II 
miejsce w Bukowinie Tatrzańskiej na XXXVI Góralskim Karnawale 
 

7.  14.25 - 14.50 Złoczewianie LGD „Szlakiem 
Sieradzkiej E-ski” 

Kapela Złoczewianie powstała w lutym 1992 roku z inicjatywy Bogdana 
Dawidziaka - obecnego Dyrektora MOK w Złoczewie. 
Skład Kapeli na przestrzeni lat jej działalności zmieniał się, ostatecznie 
przedstawia się następująco: 
Bogdan Dawidziak - akordeon i śpiew 
Marta Bartos - skrzypce i śpiew 
Leszek Królewicz - bęben, banjo, śpiew 
Mieczysław Kałuża - gitara, śpiew 
Dariusz Kęsiak - klarnet i śpiew 
Marek Hofman - kontrabas i śpiew 
Kapela Podwórkowa Złoczewianie reprezentowała Gminę Złoczew w kraju 
na różnych przeglądach i festiwalach, a także za granicami Polski. 
Zdobywali nagrody i wyróżnienia, jak ostatnio1 czerwca  na Przeglądzie 
Kapel Podwórkowych w Stroniu Śląskim zajęli I miejsce. 
Kapela Złoczewianie to niewątpliwie ambasadorzy Ziemii Złoczewskiej 
 

8.  14.50 – 15.15 Zespół 

śpiewaczy 

Stowarzyszenie LGD 
„Poddębice i Zadzim 

Zespół powstał w 2006 r. W skład Zespołu wchodzą dorośli, młodzież i 

dzieci. Zespół liczy 18 osób, kierownikiem jest pani Teresa Urbaniak. 
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"Koniczynki" z 

Bogucic, gmina 

Zadzim 

 

– Kraina bez barier” Prowadzeniem zespołu zajmuje się Kamil Piątkowski. Koniczynki swoimi 

występami uświetniają uroczystości gminne i powiatowe.  

W 2011 r. zespół reprezentował swój region na występach gościnnych w 

Serbii. Latem 2012 r. wzięli udział w Wojewódzkim Turnieju Sołectw w 

Szadku, gdzie przedstawiali obrzęd „Kiszenia kapusty” oraz przygotowali 

potrawę zajmując II miejsce. W ubiegłym roku na Jarmarku  

Wojewódzkim w Łodzi Koniczynki reprezentowały Gminę Zadzim, zaś w 

czerwcu tego roku brały udział w konkursie na Folk Nutę podczas trwania 

warsztatów pn. „Smaki Ziemi Łódzkiej”. 

9.  15.15 - 15.40 Zespół ludowy „ 
Czeremcha” 
Działający przy 
Miejskiej i Gminnej 
Bibliotece 
Publicznej 
w Wieluniu   

LGD „Ziemia 
Wieluńska” 

Zespół Śpiewaczy Czeremcha działający przy Filii Bibliotecznej w Rudzie 
powstał w lipcu 2011 r. 
   "Czeremcha" skupia w swoich szeregach 14 osób, w tym m.in. 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzie. 
   Instruktorem zespołu jest Marek 
Dera.W repertuarze "Czeremchy" znajdują się pieśni regionu 
wieluńskiego.   
   Zespół kultywuje tradycje ludowe i śpiewacze regionu, a także promuje 
Gminę  Wieluń poprzez udział w różnego rodzaju przeglądach.11 maja na 
I Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w 
Działoszynie "Czeremcha" zdobyła 3 miejsce. Dzięki środkom pozyskanym 
przez MiGBP w Wieluniu w ramach działania 413 . 
   "Wdrażanie lokalych strategii rozwoju", od września 2012 r.do września 
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2013r.  zespół uczestniczy w profesjonalnych warsztatach  śpiewaczych , 
 a we wrześniu 2012 r. został wyposażony w elementy regionalnego 
stroju wieluńskiego. 
 

10.  15.40 - 16.05 Zespół Ludowy 
„Bałdrzychowianie” 
wraz z Kapelą 
„Bałdrzychowiacy”,  
gmina Poddębice 
 

Stowarzyszenie LGD 
„Poddębice i Zadzim 
– Kraina bez barier” 

Zespół Ludowy BAŁDRZYCHOWIANIE działa przy Wiejskim Centrum 
Kultury  
w Bałdrzychowie od 2007 r. Członkowie zespołów to mieszkańcy wsi 
Bałdrzychów (oddalonej 3 km od Poddębic; gmina i powiat Poddębice, 
woj. łódzkie).), osoby dorosłe na co dzień zajmujące się rolnictwem i 
czynne zawodowo. Zespołom towarzyszy Kapela Ludowa, która w swym 
repertuarze posiada utwory sieradzkie, łowickie i łęczyckie, obejmujące 
swym zasięgiem ziemię poddębicką. W skład kapeli wchodzą: akordeon, 
klarnet, kontrabas i bęben. Zespoły kultywują tradycje etnograficzne 
ziemi sieradzkiej, do której przynależy ziemia poddębicka. Występują w 
letnich strojach sieradzkich. Od czerwca 2012 r. posiadają również nowe 
łowickie stroje, które zakupione zostały ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, w ramach środków 
pozostających w dyspozycji LGD „Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier”. 
Wniosek na dofinansowanie napisała prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Bałdrzychowa-Teresa Sosnowska. Zespół prezentuje tańce, muzykę i 
piosenki autentyczne oraz stylizowane różnych regionów Polski. 
Reprezentował wielokrotnie region poddębicki na wszelkiego rodzaju 
imprezach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim.  
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W swoim młodym dorobku artystycznym „Bałdrzychowianie” mają 
tournee po regionie Gminy Beszkit Andor i Rimóc na Węgrzech. 
Reprezentowali również Polskę na Międzynarodowym Festiwalu 
Folklorystycznym ziemi Poloc na Słowacji. Ponadto uświetnili swym 
występem podpisanie porozumienia o współpracy miedzy 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Bałdrzychowa i węgierską Gminą 
Szarvasgede. W 2011 r. reprezentowali Powiat Poddębicki w czasie wizyty 
partnerskiej w Goulubac w Serbii.  Popularność swoją zawdzięczają 
między innymi bujnemu temperamentowi i ekspresji tańców, kolorystyce 
strojów oraz rozmiłowaniu w śpiewie i tańcu. Z umiłowaniem pielęgnują 
tradycje i pieśni swojego regionu oraz Polski. Działają pod opieką 
Stowarzyszenia Przyjaciół Bałdrzychowa i Poddębickiego Domu Kultury i 
Sportu. 
 

11.  16.05 – 16.30 Kapela 
Podwórkowa 
z Ożarowa 

LGD „Ziemia 
Wieluńska” 

Ożarowska Kapela Podwórkowa powstała w październiku 2008r. z 
inicjatywy Grzegorza Majtyki i Grażyny Hadryś. Działalność Kapeli poparli 
również członkowie rady Gminy: Wojciech Szaniec oraz  Teresa Sołtysiak.  

Tradycja  Kapel Podwórkowych w Ożarowie sięga lat 
przedwojennych XX wielu. Już wtedy prowadziła swoją działalność kapela 
w której w skład wchodziły: 2 trąbki, 2 klarnety oraz bęben. Kapela 
uczestniczyła w obrzędach weselnych jak również majówkach oraz 
potańcówkach. W naszym rejonie działało więcej kapel lecz ich 
działalność nie jest udokumentowana. 
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 Od początku istnienia Ożarowskiej Kapeli Podwórkowej, zespół 
stara się uprawiać muzykę "podwórkową", co podkreśla instrumentalny 
skład oraz tematykę piosenek. 
Kapela jest pod opieką Tomasza Majtyki, który ukończył Państwowy 
Instytut Muzyczny w Łodzi. Jest on również osobą, która zajmuje się 
opracowywaniem utworów dla poszczególnych członków kapeli. 
Członkowie zespołu od samego początku postawili na bogaty 
wielogłosowy wokal, który staje się cechą charakterystyczną i wielkim 
atutem zespołu. Kapela uświetnia swoimi występami uroczystości w 
Ożarowie oraz w okolicznych miejscowościach 
 

12.  16.30 – 16.55 Zespół 
folklorystyczny z 
Popowic 

LGD „KRAINA 
WIELKIEGO ŁUKU 
WARTY” 

Zespół założony w 1989 r., we wrześniu 1989 debiut na Przeglądzie 
Zespołów Ludowych Województwa Sieradzkiego w Konopnicy; 
początkowo zespół zajmował się śpiewem piosenek ludowych, następnie 
skoncentrował się na teatrze obrzędowym, w ostatnich latach dodatkowo 
zajmuje się kabaretem oraz tańcem; w 1995 r. zespół zdobył nagrodę im. 
Profesora Burszty na Festiwalu Śpiewaków i Kapel Ludowych w 
Kazimierzu Dolnym; w 2001 r. zespół zdobył I nagrodę na Ogólnopolskim 
Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie; w 2003 r. 
zespołowi podczas XVIII Przeglądu Dorobku Twórców Ludowych i 
Popularyzatorów Kultury przyznana została nagroda im. Oskara Kolberga 
„Za Zasługi dla Kultury Ludowej", najwyższe odznaczenie polskie dla 
twórców ludowych. 
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13.  16.55 – 17.20 Kapela 
Podwórkowa 
z Ostrówka 

LGD „Ziemia 
Wieluńska” 

Kapela Podwórkowa z Ostrówka działa od kwietnia 2011r. pod 
merytoryczną opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrówku.  
Tworzy ją 5- muzyków amatorów pod kierunkiem Lecha Wesołowskiego. 
Granie to ich hobby i życiowa pasja. Aktywnie uczestniczą w życiu 
kulturalnym gminy i regionu, pomnażając tym samym i upowszechniając 
dorobek kulturalny gminy. 
Grają muzykę płynącą z serc i trafiającą do serc. W swoim repertuarze 
mają piękne tanga, walce, składanki biesiadne i utwory własne. 
 

14.  17.20 – 17.45 Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Wsi 
Trębaczew 

LGD „KRAINA 
WIELKIEGO ŁUKU 
WARTY” 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew istnieje od 2010 roku. 
Jego statutowe cele członkowie stowarzyszenia realizują z wielką pasją i 
zaangażowaniem. Angażując się w organizację imprez lokalnych 
wykonywali wiele piosenek ludowych, w ten sposób powstał zespół 
folklorystyczny, któremu członkowie nadali nazwę "Trębaczewianie". 
Działalność zespołu jest wielokierunkowa: działają dwie grupy śpiewacze - 
męska i żeńska, zespół obrzędowy. Członkowie zespołu wykonują również 
utwory opracowane artystycznie. Ich umiejętności zostały wielokrotnie 
zauważone przez członków komisji konkursowych. Zespoły śpiewacze - 
męski i żeński zajęły II miejsce na I Międzypowiatowym Konkursie Kapel i 
Śpiewaków Ludowych w Działoszynie w roku 2013,zespół obrzędowy zajął 
III miejsce na Festiwalu "Co kraj to obyczaj" w Sielpi w roku 2012. W roku 
2013 zespół śpiewaczy "Trebaczewianie" - grupa męska reprezentował 
województwo łódzkie na 47. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
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Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Zespół wykonał 3 piosenki ludowe. 
Jurorzy dostrzegli ciekawy dobór repertuaru, jego zgodność z 
reprezentowanym regionem przyznając zespołowi wyróżnienie i tytuł 
laureata festiwalu 
 

15.  17.45 – 18.10 SZADKOWIACY LGD „PODKOWA” Kapela powstała 2001 r., już tego samego roku zagrała koncert podczas 
Dni Szadku. Od tego czasu uświetnia wszystkie ważniejsze wydarzenia w 
Szadku i regionie. Kapela jest inicjatorem a zarazem współorganizatorem 
imprezy pod nazwą” Gala Kapel Ziemi Łódzkiej”- imprezy, która gromadzi 
rokrocznie 3000 widzów i sympatyków. Kapela koncertuje w całym kraju, 
bierze udział w przeglądach, w których zdobywa liczne nagrody i 
wyróżnienia. Koncertuje m.in. a wystawach rolniczych, wystawach 

żywności ( Poznań, Łódź), dożynkach. Otwarciach szkół i zakładów 
festynach różnego rodzaju ,itp. 
Kapela koncertuje charytatywnie dla osób niepełnosprawnych, Ośrodków 
Pomocy Społecznej, jak podczas zbiórek pieniędzy. 
Kapela nagrała dotychczas trzy płyty, w tym jedną z kolędami. Autorem 
większości jest Karol Krzemiński, do części z nich słowa napisał 
Mieczysław Szeliński. W wielu utworach śpiewają o Szadku i jego historii. 
Kapela została odznaczona medalem „ zasłużony dla powiatu 

zduńskowolskiego”, 2010 r. otrzymali Łaziski Liść na XXIV krajowym 
jarmarku kapel podwórkowych. W kapeli grają i śpiewają: Halina Hesse, 

Ryszard Jeżak, Jacek Drewniak, Sylwester Wójcik, Stanisław Klinger, Karol 
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Krzemiński. 
 

16.  18.10- 18.35 Kapela 
podwórkowa z 
Brzeźnia 

LGD „Szlakiem 
Sieradzkiej E-ski” 

Kapela Podwórkowa z Brzeźnia powstała w roku 2002 z inicjatywy 
Dariusza Pszczółkowskiego – obecnego kierownika zespołu. Grają w 8 
osobowym składzie,  
w większości są to muzycy amatorzy, których pasją jest muzyka i gra na 
instrumentach. 
 
Mimo krótkiego stażu scenicznego Zespół występował m.in.: 
- podczas XI Muzycznych Spotkań Podwórkowych Warta 2007, 
- na Ogólnopolskiej Gali Kapel Podwórkowych w Szadku,  
- w roku 2008 na Jarmarku Województwa Łódzkiego, występując na małej 
scenie  
w Pasażu Rubinsteina.  
- w roku 2011 na Jarmarku Powiatowego w Sieradzu. 
Kapela często występuje podczas lokalnych imprez, na spotkaniach i 
festynach. 
 
Repertuar Zespołu to m.in.: przeboje z lat 20 i 30 starej Warszawy i 
Lwowa oraz te, które opowiadają o życiu współczesnym – tworzone przez 
członków Kapeli 
- Brzeźniowskie tango, 
- Franka, 
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- Kurcze Felek, 
- Jarzębina czerwona, 
- Psia jego mać, 
- Gra kapela. 
 

17.  18.35 – 19.00 Zespół Pieśni 
Ludowej z Chorzyny 
 

LGD „KRAINA 
WIELKIEGO ŁUKU 
WARTY” 

Zespół Pieśni Ludowej z Chorzyny powstał w maju 1996 roku. Od roku 
1999 
do chwili obecnej opiekę instruktorską sprawuje Pan Marek Dera. 
Funkcję kierownika zespołu pełni Pani Maria Niciejewska. Zespół 
działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie. 
Repertuar zespołu stanowią pieśni ludowe z regionu wieluńskiego 
pozyskane od rodziców i dziadków. 
Występy zespołu uświetniają imprezy gminne, powiatowe i 
wojewódzkie. Z powodzeniem Zespół bierze udział w festiwalach i 
przeglądach folklorystycznych, zdobywa nagrody i wyróżnienia. 
 

 


