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Dziecięcy Zespół Ludowy 

"Mali Lesiewianie”

Międzypokoleniowy 
zespół folklorystyczny

"Cymbarka" 

Międzypokoleniowy Zespół Folklorystyczny "Cymbarka" został 
utworzony w 2008 roku. W zespole występuje 25-30 osób. Funkcjonuje 
w ramach Stowarzyszenia Kulturalno - Historycznego "Cymbarka". 
Nazwa zespołu "Cymbarka" pochodzi od imienia mazowieckiej 
księżniczki, która jako dziecko wychowywała się na terenie Gminy 
Cielądz. Zespół wykonuje pieśni ludowe, biesiadne, kościelne oraz 
patriotyczne. Zespół "Cymbarka" uświetnia swoimi występami nie 
tylko imprezy lokalne, ale również imprezy ponadlokalne. Zespół bierze 
udział w następujących imprezach: Jarmark Łódzki, Smaki Ziemi 
Łódzkiej, Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach. 

Dziecięcy Zespół Ludowy „Mali Lesiewianie”. Założycielem zespołu, 
jego kierownikiem muzycznym jest p. Grzegorz Antkowiak –muzyk, 
pedagog, animator kultury. W jego skład wchodzą uczniowie Szkoły 
Podstawowej  im. Jana Pawła II w Lesiewie. Zespołowi towarzyszy 
czteroosobowa kapela. Zespół reprezentując gminę Biała Rawska 
bierze udział wkonkursach, przeglądach muzyki ludowej uzyskując 
nagrody i wyróżnienia. Uświetnia również swoimi występami  gminne 
i powiatowe uroczystości. Repertuar zespołu obejmuje pieśni oraz 
piosenki ludowe z różnych regionów Polski. 

Zespół otrzymał następujące wyróżnienia i nagrody:

2015 r.
- IV Powiatowy Dziecięcy Fes�wal Piosenki-Cielądz / 2015 - II nagroda - Jakub Libera w kat.solistów oraz Wyróżnienie - 

w kat. zespoły wokalne.
- Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych w Rzeczycy / 2015

Wyróżnienie - Dziecięca kapela Ludowa  ,,Od  Lesiewa" w kat. Kapela
2016 r.

- Konkurs  Śpiewajcie Aniołowie-Kolęda, pastorałka i piosenka świąteczna MDK w Rawie Mazowieckiej / 2016 -
III nagroda-Jakub Libera w kat. solistów.

- II Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych - Rzeczyckie Spotkania z Folklorem /2016 - 
III nagroda

Wyróżnienie-Dziecięca Kapela Ludowa ,,Od  Lesiewa" w kat. Kapela
2017 r. 

- Konkurs Śpiewajcie Aniołowie –Kolęda , pastorałka i piosenka świąteczna MDK w Rawie Mazowieckiej / 2017 - 
II nagroda w kat.zespoły wokalne.  

- III Konkurs Pieśni Patriotycznej pod patronatem Burmistrza Białej Rawskiej - I nagroda
- Powiatowy Fes�wal Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej Sierzchowy 2017 r. Tobie Polsko - II nagroda w kat. 

zespoły wokalne.
- Powiatowy Fes�wal Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej Sierzchowy 2017 - 

Nagroda Specjalna Starosty Rawskiego 



Zespół Ludowy 
"Sierzchowianie"

Zespół 
„Jarzębinki”

Zespół ludowy „Sierzchowianie” powstał 20 października 2013 roku dzięki 
inicjatywie grupy osób działających wokół „Wioski Pomidorowej” i „Sochowej 
Zagrody”.  Myśl o założeniu zespołu ludowego w Sierzchowach zakiełkowała 
po wejściu do programu tworzenia wiosek tematycznych zorganizowanym 
przez LGD "Kraina Rawki". 

Celem założycieli zespołu ludowego „Sierzchowianie” jest stworzenie kapeli 
opartej na tradycyjnych instrumentach ludowych regionu opoczyńsko-
rawskiego tj. skrzypiec, basów i bębenka. Tak wyglądała kapela sprzed 
przeszło stu lat. Podstawowym celem zespołu jest ocalenie od zapomnienia 
melodii, piosenek, przyśpiewek oraz tańców naszych ojców i dziadków, 
kultywowanie języka regionalnego i gwary, miejscowych tradycji, obrzędów 
oraz zwyczajów. Nie mniej ważnym celem zespołu ludowego 
„Sierzchowianie” jest promowanie wsi Sierzchowy, gminy Cielądz, Lokalnej 
Grupy Działania „Kraina Rawki” oraz naszego regionu opoczyńsko-rawskiego 
na różnych festynach, przeglądach folklorystycznych oraz innych imprezach. 
Debiutem zespołu był występ na koncercie pieśni patriotycznych w Regnowie 
w dniu 08.11.2013r. w związku z obchodami Święta Niepodległości. W skład 
zespołu wchodzą: skrzypce –Jerzy Dzierżek, śpiew –Zofia Pacholczyk, Janina 
Narożnik i Jadwiga Dzierżek, Zdzisław Socha -menadżer zespołu



. Zespół Ludowy 
"Linkowiacy" 

szkolny Zespół ludowy 
„Podchlebnicki”

Zespół Ludowy "Linkowiacy" powstał w 2007 roku wraz z obchodami 
Jarmarku Ludowego w Boguszycach. Obecnie zespół składa się z 14 
osób. Zespół ten bierze udział m.in. w przeglądach zespołów 
ludowych, jarmarkach, piknikach, dożynkach, majówkach i fes�walach 
w województwie łódzkim, jak również poza jego granicami. Przy okazji 
promuje Gminę Rawa Mazowiecka i obszar LGD "Kraina 
Rawki"."Linkowiacy" to zespół wielopokoleniowy, którego 
nadrzędnym celem jest przekazywanie młodzieży dawnej muzyki 
ludowej oraz obyczajów, takich jak: chodzenie po dyngusie podczas 
Wielkanoc, śpiewanie majówek przy przydrożnych kapliczkach, 
przebierańcy i malowanie kozaków na półpoście. Chęć przekazywania 
tradycji młodszym pokoleniom wynika z faktu, iż młodzież we wsi 
Linków jest zafascynowana dawniejszymi piosenkami ludowymi. 
Zespół również przyrządza przy okazji różnych prezentacji tradycyjne 
potrawy. 

Szkole Podstawowejw Starej Wojskiej. Obecnie liczy 24 członków. 
Jest to zespół dziecięco-młodzieżowy  skupiający uczniów szkoły. 
W bieżącym roku szkolnym powstały dwie  grupy: młodsza i starsza. 
Dzieci wykonują ludowe piosenki i zabawy dziecięce oparte na 
folklorze Mazowsza. Starsza grupa śpiewa pieśni ludowe, wykonuje 
tańce, układy ruchowe oraz scenicznie opracowuje przedstawienia 
tj. „Na łunce pod lasym”, „Kolędnicy z Wojskiej”,„ Wieczór 
sobótkowy”. Członkowie zespołu śpiewają gwarą utrwalając w ten 
sposób mowę swych dziadków i pradziadków. Zespół propaguje 
przede wszystkim  folklor muzyczny Ksiąstwa Łowickiego, lecz ze 
względu na położenie geograficzne ( bliskośćz Ziemią Rawską), 
sięga też i po utworyrawskie. Zespołowi przygrywa kapela 
składająca się z: skrzypiec, akordeonu i bębenka. W każdym roku 
występuje ok. 20 razy na miejskich, gminny, powiatowych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich wydarzeniach, imprezach, 
uroczystościach oraz konkursach.
Najważniejsze osiągnięcia zespołu:
- I miejsce na VI Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów 
Śpiewaczych w Działoszynie, I i II miejsca w Przeglądzie 
Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych „SIEDLISKO” 
w Aleksandrowie Łódzkim,
- II miejsce w XXII Ogólnopolski Fes�walu Folklorystycznej 
Twórczości Dziecięcej ph. DZIECKO W FOLKLORZE” w Baranowie 
Sandomierskim,
- III miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Ludowych Zespołów 
Dziecięcych i Młodzieżowych ph.  FOLKLOR NA BANK w Brańsku,
- II i III miejscaw FOLKLORIADZIE JURAJSKIEJ podczas 
Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych  w Poraju,-GRAND 
PRIX Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 
Folklorystycznych pn. RZECZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM,
- wyróżnienie na Ogólnopols kim Fes�walu Muzyki Ludowej pod 
hasłem „ BUKOWSKIE PREZENTACJE FOLKLORU MŁODYCH 
w Bukowsku.
-wyróżnienie w  Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów 
Folklorystycznych Dzieci i Młodzieży PASIACZEK w Opocznie. 
Zespołem kieruje Danuta Dębska przy ogromnej pomocy Janiny 
Kwiatkowskiej



 "Zespół Śpiewaczy 
z Boguszyc"

Zespół Ludowy
 "Pod Różą" 

Zespół Ludowy "Pod Różą" z Wilkowic rozpoczął swą działalność dość 
niedawno tj. 20 stycznia 2011 roku. Zespół wykonuje utwory ludowe, 
biesiadne, religijne, jak i patriotyczne. Zespół składa się z 10 osób. 
W swoim dorobku artystycznym Zespół Ludowy "Pod Różą" ma m.in. 
udział w VIII kolędowaniu pt. "Z kolędą i dobrym Słowem" w Kochanowie 
w dniu 30 stycznia 2011 roku, udział w kolędowaniu w Kościele p.w. św. 
Mikołaja w Słupii, jak i udział w koncercie poświęconym pamięci Jana 
Pawła II, który miał miejsce 3 kwietnia 2011 roku w Szczukach. Zespół 
występował także gościnnie dwa razy w Żelaznej w Gminie Skierniewice 
oraz brał udział w "VI spotkaniach Zespołów i Kapel Ludowych na 
Majówce w Wilkowicach".

"Zespół Śpiewaczy z Boguszyc" prezentuje piękno folkloru Ziemi 
Rawskej już od 6 lat. Zarówno założycielką, jak i kierowniczką 
zespołu jest Pani Maria Jolanta Hein. Zespół ten śpiewa stare pieśni 
z regionu Gminy Rawa Mazowiecka, jak i kultywuje tradycje ludowe 
podczas różnych przedstawień obrzędowych. Dorobek swojej 
działalności prezentuje na różnych lokalnych uroczystościach 
kulturalnych, a w szczególności na Ogólnopolskich Fes�walach 
Młodych wraz z licznymi osiągnięciami.
Najważniejszymi osiągnięciami w dorobku artystycznym "Zespołu 
Śpiewaczy z Boguszyc" są:
2011 rok:
- I nagroda dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" w kategorii 
Folkloru Rekonstruowanego i I nagroda dla solistki Katarzyny Kozik 
w kategorii Folkloru Rekonstruowanego na 45 Fes�walu Śpiewaków 
i Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w dniach 
24-26.06.2011 roku. 
-III nagroda dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" w kategorii 
zespoły śpiewacze oraz III nagroda dla solistki Katarzyny Kozik na IV 
Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym Zagłębie i Sąsiedzi 
2011 w Dąbrowie Górniczej w dniach 08-10.04.2011 roku.

2009 rok:
- Nagroda główna dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych 
w Poddębicach.I miejsce w kategorii zespoły śpiewacze dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" oraz I miejsce w kategorii 
soliści - śpiewacy dla Katarzyny Kozik podczas Fes�walu Młodych w Bukowsku.
- II miejsce w kategorii zespoły śpiewacze dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" (pierwszego miejsca nie przyznano) oraz 
I miejsce w kategorii soliści - śpiewacy dla Katarzyny Kozik podczas Fes�walu Śpiewaków i Kapel Ludowych - Sabałowe 
Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej.Grand Prix Fes�walu w kategorii zespoły śpiewacze dla "Zespołu Śpiewaczego 
z Boguszyc" oraz I miejsce w kategorii soliści - śpiewacy dla Katarzyny Kozik podczas Ogólnopolskiego Przeglądu 
Zespołów Ludowych w Aleksandrowie Łódzkim.
- II miejsce w kategorii zespoły śpiewacze dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" oraz I miejsce w kategorii soliści - 
śpiewacy dla Katarzyny Kozik podczas Ogólnopolskiego Fes�walu "Dziecko w Folklorze" w Baranowie Sandomierskim.
2008 rok: 
- I miejsce w kategorii zespoły śpiewacze dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" oraz I miejsce w kategorii soliści - 
śpiewacy dla Katarzyny Kozik podczas XIII Ogólnopolskiego Fes�walu na Podkarpaciu "Bukowskie Prezentacje Folkloru 
Młodych".
- I miejsce w kategorii zespoły śpiewacze dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" oraz miano "Najlepszej wokalistki" dla 
Katarzyny Kozik na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Poddębicach.II miejsce za przedstawienie 
"No cichoj Maniusiu, cichoj" dla "Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc" oraz II miejsce w kategorii solista - śpiewak dla 
Katarzyny Kozik na XVI Ogólnopolskim Fes�walu "Dziecko w Folklorze" w Baranowie Sandomierskim. 



Zespół Wielopokoleniowy
 "Marzenie" 

Zespół Ludowy 
Wiskitki

Zespół Wielopokoleniowy "Marzenie" powstał w 2009 roku. Prawie wszyscy 
członkowie zespołu są jednocześnie  członkami Stowarzyszenia "Razem dla 
Regnowa", które funkcjonuje od niedawna na terenie Gminy Regnów.Zespół 
"Marzenie" przy akompaniamencie akordeonu, instrumentów klawiszowych 
i perkusyjnych prezentuje piękno pieśni ludowej i nawiązuje do tradycji. 
W repertuarze zespołu można również odnaleźć pieśni patriotyczne oraz 
największe przeboje polskiej muzyki z XX wieku.Zespół Wielopokoleniowy 
"Marzenie" w swoich szeregach skupia szerokie grono osób, które są 
zarówno mieszkańcami wszystkich miejscowości wchodzących w skład 
gminy Regnów, jak i mieszkańców z innych gmin.W swoim dorobku 
artystycznym zespół ma jak do tej pory wiele występów na scenach 
powiatu. Bierze aktywnie udział w uroczystościach organizowanych przez 
gminę Regnów, a także z przyjemnością występuje podczas różnych 
uroczystości organizowanych przez sąsiednie gminy. Zespół już tradycyjnie 
występuje na "Koncercie Papieskim" i "Wieczorze Kolęd" - uroczystości te 
wpisane są już na stałe w kalendarz imprez powiatowych. Zespół "Marzenie" 
występował zarówno podczas dożynek powiatowych, jak i gminnych.

Zespół Ludowy Wiskitki powstał w maju 2013 roku. Należą do niego 
panie zrzeszone w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich, któremu 
przewodniczy  - należąca do zespołu pani Jadwiga Kapusta. Misją grupy 
jest krzewienie i rozpowszechnianie polskiej kultury ludowej poprzez 
wykorzystywanie utworów znajdujących się w bogatych zbiorach 
Polskiej Akademii Nauk. Repertuar zespołu stanowią pieśni ludowe, 
biesiadne, patriotyczne, a także kolędy i pastorałki. Aktualnie zespół 
uświetnia wiele imprez okolicznościowych organizowanych na 
Mazowszu, m.in. dożynki powiatowo-gminne w Wiskitkach, 
Miedniewicach czy Puszczy Mariańskiej. Zespół otrzymał wyróżnienie 
na Ogólnopolskim Fes�walu Kolęd i Pastorałek w Teresinie "Nasze 
wieczne kolędowanie" w 2017 roku. Wystąpił także na festynie 
Słoneczne lato w Mordach (Podlasie). Grupa występuje też podczas 
Letnich spotkań w Parku Di�richa w Żyrardowie. Obecny skład zespołu: 
śpiew Jadwiga Kapusta, Helena Popińska, Anna Paczkowska, Grażyna 
Wójcik, Elżbieta Wójcik, Wiktoria Marcinkowska, Ta�ana i Ania 
Filipkowska. Kapela: Marysia Paczkowska skrzypce/altówka, Katarzyna 
Fajga instrumenty perkusyjne oraz Michał Paczkowski akordeon/ 
kierownictwo muzyczne zespołu.



Ludowy ZespółPieśni i Tańca
 „Jarzębinki”

Warto również wspomnieć, że na terenie gmin obszaru działania LGD ”Kraina Rawki” 
działają także Koła Gospodyń Wiejskich, które również występują z programami artystyczno 
- wokalnymi, uświetniając okalne i regionalne wydarzenia kulturalne.

zakończenie
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