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XXIII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE
ŻEGOCIN – JAROCIN 2022

UCZESTNICY:
1.	 Zespół	Folklorystyczny	“SLOBODA”	–	Rumenka	(Serbia)	
2.	 Zespół	Folklorystyczny	“PLAIURILE	SIMBURESTIULUI”	 

–	Samburesti	(Rumunia)
3.	 Dziecięcy	Zespół	Folklorystyczny	„ZEMPLINIK”	 

–	Michalovce	(Słowacja)
4.	 Zespół	Tańca	Ludowego	„KROTOSZANIE” 

	–	Krotoszyn	(Polska)
5.	 Zespół	Regionalny	„NOWE	LOTKO”	 

–	Bukówiec	Górny	(Polska)
6.	 „ZESPÓŁ	Z	KOCINY”	–	Kocina	(Polska)
7.	 Zespół	Tańca	Ludowego	„GŁOGOWIANIE” 

	–	Głogowa	(Polska)
8.	 Regionalny	Zespół	Pieśni	i	Tańca	„OŁOBOK”	 

–	Ołobok	(Polska)
9.	 Zespół	Śpiewaczy	„CIŚWICZANIE”	–	Jarocin	(Polska)
10.	 Zespół	Śpiewaczy	„DĄBROWIANKI”	–	Dąbrowa	(Polska)
11.	 Zespół	Folklorystyczny	„DORUCHOWIANIE”	 

–	Doruchów	(Polska)
12.	 Zespół	Śpiewaczy	„KOŹMINIACY”	–	Koźminek	(Polska)	
13.	 Zespół	Pieśni	„BRZEZINIANKI”	–	Brzeziny	(Polska)
14.	 Kapela	Ludowa	„BRZEZINY”	–	Brzeziny	(Polska)
15.	 Zespół	Śpiewaczy	„KOBIERZANKI”	–	Kobierno	(Polska)
16.	 Zespół	Śpiewaczy	„ŁAGIEWNICZANIE”	 

–	Łagiewniki	(Polska)	
17.	 Śpiewak	Solista	LECH	OWCZAREK	–	Doruchów	(Polska)
18.	 „KAPELA	LUDOWA	Z	ŻEGOCINA”		–	Żegocin	(Polska)
19.	 Zespół	Folklorystyczny	„SNUTKI”	–	Potarzyca	(Polska)

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie	Miłośników	Kultury	Ludowej

WSPÓŁORGANIZATOR:
Ośrodek	Kultury	w Żegocinie

PATRONAT NAD KONCERTAMI:
02.07.		Żegocin	–	Wójt	Gminy	Czermin	i	Starosta	Pleszewski
03.07.		Jarocin	–	Burmistrz	Jarocina	i	Starosta	Jarociński

REALIZACJA KONCERTÓW:
VEGA	SOUND	w	Koźminie	Wlkp.
Biblioteka	Publiczna	Miasta	i	Gminy	w	Jarocinie		
Ośrodek	Kultury	w	Żegocinie
Centrum	Kultury	i	Sztuki	w	Kaliszu

KONFERANSJER KONCERTÓW:
Krzysztof	Zawada
Tomasz	Jankowski

OPRAWA PLASTYCZNA:
Tomasz	Sadło

PATRONAT MEDIALNY:  
Gazeta	Jarocińska
Życie	Pleszewa	
Radio	Elka
Radio	Centrum

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE:
Aleksandra	Mendelska	

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Zofia	Zawada
Krzysztof	Zawada
Anna	Gałczyńska
Monika	Walczak
Marek	Walczak
Piotr	Handzelek

KIEROWNICTWO ORGANIZACYJNE:
Jarosław	Mendelski

XXIII INTERNATIONAL FOLK MEETINGS 
ŻEGOCIN – JAROCIN 2022

PARTICIPANTS
1.	 Folk	Ensemble	“SLOBODA”	–	Rumenka	(Serbia)	
2.	 Folk	Ensemble	”PLAIURILE	SIMBURESTIULUI”	 

–	Samburesti	(Romania)
3.	 Children´s	Folklore	Ensemble	„ZEMPLINK”	 

–	Michalovce	(Slovakia)
4.	 Folk	Dance	Ensemble	„KROTOSZANIE”	–	Krotoszyn	(Poland)
5.	 Regional	Ensemble	„NOWE	LOTKO”	 

–	Bukówiec	Górny	(Poland)
6.	 Ensemble	„ZESPÓŁ	Z	KOCINY”	–	Kocina	(Poland)
7.	 Folk	Dance	Ensemble	„GŁOGOWIANIE”	–	Głogowa	(Poland)
8.	 Regional	Song	and	Dance	Ensemble	„OŁOBOK”	 

–	Ołobok	(Poland)
9.	 Singing	Ensemble	„CIŚWICZANIE”	–	Jarocin	(Poland)
10.	 Singing	Ensemble	„DĄBROWIANKI”	–	Dąbrowa	(Poland)
11.	 Folk	Ensemble	„DORUCHOWIANIE”	–	Doruchów	(Poland)
12.	 Singing	Ensemble	„KOŹMINIACY”	–	Koźmnek	(Poland)
13.	 Folk	Song	Ensemble	„BRZEZINIANKI”	–	Brzeziny	(Poland)
14.	 Folk	Band	„BRZEZINY”	–	Brzeziny	(Poland)
15.	 Singing	Ensemble	„KOBIERZANKI”	–	Kobierno	(Poland)
16.	 Singing	Ensemble	„ŁAGIEWNICZANIE”	–	Łagiewniki	(Poland)
17.	 Soloist	Singer	LECH	OWCZAREK	–	Doruchów	(Poland)
18.	 Folk	Band	„KAPELA	LUDOWA	Z	ŻEGOCINA”	–	Żegocin	(Poland)
19.	 Folk	Ensemble	„SNUTKI”	–	Potarzyca	(Poland)

THE ORGANIZER
The	Association	of	Folk	Culture	Lovers

CO-ORGANIZER
Żegocin	Culture	Centre

The CONCERTS’ PATRONS
02.07.	Żegocin	–		Chief	Officer	of	Czermin	and	Starost	of	Pleszew
03.07.	Jarocin	–	Mayor	of	Jarocin	and	Starost	of	Jarocin

CONCERTS REALIZATION 
VEGA	SOUND	in	Koźmin	Wlkp.	
Public	Library	in	Jarocin
Culture	Centre	in	Żegocin
The	Art	and	Culture	Centre	in	Kalisz

CONCERTS PRESENTER:
Krzysztof	Zawada
Tomasz	Jankowski

VISUAL SETTING:
Tomasz	Sadło			

MEDIA:
Gazeta	Jarocińska
Życie	Pleszewa
Radio	Elka
Radio	Centrum

ART AND CHOEOGRAPHY DIRECTOR:
Aleksandra	Mendelska

ORGANIZERS’ COMMITTEE:
Zofia	Zawada
Krzysztof	Zawada
Anna	Gałczyńska
Monika	Walczak
Marek	Walczak
Piotr	Handzelek

MANAGEMENT DIRECTOR:
Jarosław	Mendelski



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO
XXIII	 Międzynarodowe	 Spotkania	 Folklo-
rystyczne	 to	 projekt	 współfinansowany	
przez	 Samorząd	 Województwa	 Wielko-
polskiego.

 
GOVERNMENT OF THE WIELKOPOLSKA  
VOIVOIDSHIP
XXIII	 International	Folk	Meetings	 is	a	 	co-financed	project	
by	the	Government	of		Wielkopolska	Voivoidship.

STAROSTWO POWIATOWE  
W JAROCINIE
włączyło	 się	 w	 organizację	 spotkań	 z	
folklorem	 niemalże	 od	 samego	 początku.	
Starostwo	 przyznaje	 dotacje	 	 na	 organi-
zację	 imprezy.	 W	 kilku	 edycjach	 spotkań	
starostwo	 zorganizowało	 wystawę	 sztuki	

ludowej,	która	odbywała	się	w	dniu	koncertu	 finałowego	
na	rynku	lub	w	parku	w	Jarocinie.

DISTRICT OF JAROCIN
has taken active part in organizing folklore meetings since 
almost the beginning. The District Authority Office grants 
financial help to the meetings’ organization. In some edi-
tions, District of Jarocin organized the folklore art exhi-
bition, which was taken place the same day as the finale 
concert at the market square or local park. 

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE
Od	 pierwszej	 edycji	 Międzynarodowych	
Spotkań	Folklorystycznych	organizację	im-
prezy	 wspiera	 Urząd	 Miejski	 w	 Jarocinie,	
przyznając	co	roku	dotację.

COMMUNE OF JAROCIN
City	hall	of	Jarocin	supports	the	organiza-

tion	of	International	Folk	Meetings	since	its	first	edition	by	
giving	yearly	subsidy.

STAROSTWO POWIATOWE W PLESZEWIE
włączyło	 się	 w	 organizację	 spotkań	 od	
2009	roku,	wspierając	finansowo	Ośrodek	
Kultury	 w	 Żegocinie.	 Dotacja	 starostwa	
przyczyniła	się	do	należytego	przygotowa-
nia	koncertu	w	Żegocinie.

DISTRICT OF PLESZEW
joined	 the	 organization	 committee	 in	

2009.		It	also	supports	financially	the	Culture	Centre	in	Że-
gocin.	The		money	made	it	easy	to	prepare	the	concert	in	
Żegocin.	

URZĄD GMINY W CZERMINIE
Podobnie	jak	Starostwo	Powiatowe	w	Ple-
szewie,	Urząd	Gminy	w	Czerminie	wsparł	
finansowo	organizację	sobotniego	koncer-
tu	w	Żegocinie.

COMMUNE OF CZERMIN
also supported financially the organization 
of the Saturday’s concert in Żegocin the 

same way as the Pleszew District.

OŚRODEK KULTURY W ŻEGOCINIE
Po	raz	 jedenasty	w	historii	Międzynarodo-
wych	 Spotkań	 Folklorystycznych	 Ośrodek	
Kultury	 w	 Żegocinie	 jest	 organizatorem,	
przy	 pomocy	 Centrum	 Kultury	 i	 Sztuki	 
w	Kaliszu	jednego	z	koncertów.

CULTURE CENTRE IN ŻEGOCIN
For the 11th time in the history of International Folk Me-
etings, the Culture Centre in Żegocin is one of the organi-
zers of one of the concerts. It was possible due to financial 
help of Centre of Culture and Art in Kalisz.

CENTRUM KULTURY  
I SZTUKI W KALISZU
od	wielu	 lat	CKiS	Kalisz	or-
ganizuje	jeden	z	koncertów	

festiwalowych	oraz	wystawę	sztuki	ludowej.	Od	10	lat	jest	
to	koncert	w	Żegocinie,	który	CKiS	Kalisz	organizuje	wspól-
nie	z	miejscowym	Ośrodkiem	Kultury.
 

CENTRE OF CULTURE AND ART IN KALISZ
for many years the Centre of Culture and Art in Kalisz has 
been organizing one of the festival concerts and a folk art 
exhibition. For 10 years in Żegocin, there has been a con-
cert which is organized by the Centre of Culture and Art in 
Kalisz and Culture Centre in Żegocin.

BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA MIASTA 
I GMINY  
W JAROCINIE
Od	kilku	 lat	w	organiza-

cję	koncertu	w	Jarocinie	oraz	imprez	towarzyszących	włą-
czyła	się	biblioteka	jarocińska.

PUBLIC LIBRARY IN JAROCIN
The library in Jarocin has been helping in organizing the 
concerts for the few years.



ZESPÓŁ	FOLKLORYSTYCZNY
FOLK ENSEMBLE

„SLOBODA”
RUMENKA	SERBIA
RUMENKA SERBIA

W miejscowości	Rumenka,	koło	Nowego	Sadu	
w 1980	r.	powstało	Stowarzyszenie	Kulturalno-Arty-
styczne	 „Sloboda”.	W  ramach	 tego	 stowarzyszenia	
działają	 grupy	 folklorystyczne,	 baletowe,	 jazzowe	
i wokalne.	Stowarzyszenie	posiada	też	swoje	warsz-
taty	do	produkcji	i rekonstrukcji	strojów	ludowych.	

Zespół	Folklorystyczny	„Sloboda”	oprócz	wystę-
pów	krajowych	w ostatnich	latach	wystąpił	takż	w: 
Macedonii,	Grecji,	 Słowenii,	 Rumunii,	 Bułgarii,	 Sło-
wacji	i w Polsce.	Kierownikiem	artystycznym	zespołu	
jest	Marko	Mandaric	a prezesem	stowarzyszenia	jest	
Momir	Miskovic.	

 

 An Artistic-Cultural Association “Sloboda” was 
set up in Rumenka, near Novi Sad in 1980. There are 
folk, ballet, jazz and vocal groups within the associa-
tion. The association has its own workshops where 
the folk costumes are reproduced. 

The folk group “Sloboda” performed nationally 
as well as internationally in: Macedonia, Greece, Slo-
venia, Romania, Bulgaria, Slovakia and Poland. The 
group’s artistic director is Marko Mandaric and direc-
tor of the association is Momir Miskovic.

ZESPÓŁ	FOLKLORYSTYCZNY
FOLK ENSEMBLE 

„PLAIURILE  
SIMBURESTIULUI”

SAMBURESTI	RUMUNIA	
SAMBURESTI ROMANIA

Zespół	 Folklorystyczny	 „Plaiurile	 Sâmbure-
stiului”	 został	 założony	 w  2011	 roku	 w  wiosce	
Sâmburești,	w regionie	Olt,	w południowej	Rumunii.	
Kierownikiem	zespołu	jest	Iulian	Preda,	sołtys	wioski	
Sâmburești.	Zespół	został	założony	w celu	zachowa-
nia	tamtejszych	lokalnych	tradycji	folklorystycznych.	
Zespół	występował	lokalnie	jak	i za	granicą	kraju	wy-
grywając	wiele	prestiżowych	nagród.	

Folk Ensemble „Plaiurile Samburestiului” was 
founded in 2011 and in Sâmburești village, Olt coun-
ty, southern Romania. The legal representative is Mr. 
Iulian Preda, mayor of Samburesti village. The group 
was founded in order to preserve folk traditions of 
the area. Ensemble performed nationally as well as 
internationally winning many prestigious awards.



DZIECIĘCY	ZESPÓŁ	FOLKLORYSTYCZNY
CHILDREN´S FOLK ENSEMBLE

„ZEMPLINIK”
MICHALOVCE	SŁOWACJA

MICHALOVCE SLOVAKIA

Dziecięcy	 Zespół	 Folklorystyczny	 „Zemplinik”	
został	 założony	 przez	 Milana	 Hvizdaka	 	 w	 1972	
roku	 w	 miejscowosci	 Michalovce	 –	 stolicy	 regiony	
Zemplin,	we	wschodniej	Słowacji.	Zespół	prezentuje	
folklor	wschodniej	 Słowacji,	 głównie	 z	 regionu	Ze-
mplin.	„Zemplinik”	 jest	podzielona	na	cztery	grupy	
wiekowe.	 Posiada	 własny	 dziecięcy	 chórek	 liczący	
20	dzieci	oraz	kapelę	dziecięcą	w	składającą	się	z	10	
dzieci.	W	programie	zespołu	są	zabawy	dziecięce,	ry-
mowanki,	tańce	oraz	śpiew.	Zespół	posiada	18	peł-
nowymiarowych	programów	do	pokazania	na	 sce-
nie.	„Zemplinik”	wystąpił	ponad	1000	razy	zarówno	
na	 scenach	 krajowych	 jak	 i	 zagranicznych.	 Kierow-
nikiem	i	choreografem	zespołu	jest	Milan	Hvizdak.	

The Children´s Folk Ensemble “Zemplinik” was 
founded by Mr. Milan Hvizdak in 1972 in Michalovce 
– capital of region Zemplín. Ensemble presents folk-
lore from Eastern Slovakia, mainly region Zemplin. 
“Zemplinik” is divided into 4 groups according to 
the age. There is a singing choir of 20 children as 
well as musical band of 10 children in the group. 
Group’s programme is based on staging of children 
games, rhymes as well as dances and children songs. 
Ensemble has 18 full-length programmes in their 
repertoire, did over 1000 of public performances 
nationally and internationally. The group’s leader, 
artistic director and choreographer is Milan Hvizdak.

ZESPÓŁ	TAŃCA	LUDOWEGO
FOLK DANCE ENSEMBLE

„KROTOSZANIE”
KROTOSZYN	POLSKA	
KROTOSZYN POLAND 

Zespół	Tańca	Ludowego	„Krotoszanie”	powstał	
w	listopadzie	2001	roku.	W	zespole	tańczy	i	śpiewa	
ponad	115	osób	tworzących	cztery	grupy	wiekowe.	
Na	 program	 artystyczny	 składają	 się	 tańce	 i	 pieśni	
z	okolic	Krotoszyna,	 z	 regionu	wielkopolskiego,	 lu-
belskiego,	łowickiego	i	kaszubskiego,	tańce	i	śpiewy	
górali	 żywieckich	oraz	 tańce	narodowe.	 „Krotosza-
nie”	występowali	na	wielu	przeglądach,	konkursach,	
festiwalach	tanecznych	w	kraju	i	za	granicą:	w	Cze-
chach,	 Holandii,	 Turcji,	 Bułgarii,	 Niemczech,	 Bośni	 
i	Hercegowinie,	Grecji,	Chorwacji,	Szwecji,	Finlandii,	
Czarnogórze,	na	Litwie		 i	na	Węgrzech.	Działalność	
zespołu	wspiera	Stowarzyszenie	Miłośników	Zespołu	
Ludowego	Krotoszanie,	Urząd	Miejski	w	Krotoszynie	
oraz	 Krotoszyński	 Ośrodek	 Kultury.	 Kierownikiem	
artystycznym,	 organizacyjnym	 i	 choreografem	 jest	
Arletta	Polańska.	

Folk Dance Ensemble „Krotoszanie” was es-
tablished in November 2001. There are over 115 
people dancing and singing within the group. They 
are divided into four age groups. In their artistic 
programme there are dances and songs from Kroto-
szyn, Wielkopolska (Greater Poland), Lublin, Łowicz, 
Kaszuby also Żywiec regions as well as national 
Polish dances. „Krotoszanie” performed at many 
dancing competitions and festivals nationally and 
internationally: in Czech Republic, Holland, Turkey, 
Bulgaria, Germany, Bosnia and Herzegovina, Greece, 
Croatia, Sweden, Finland, Montenegro, Lithuania 
and Hungary. The group is helped by The Associa-
tion of the Krotoszanie Folk Group Lovers, Krotoszyn 
Commune as well as Krotoszyn Cultural House. Folk 
Dance Ensemble artistic manager and choreogra-
pher is Arletta Polańska.



ZESPÓŁ
ENSEMBLE

„ZESPÓŁ Z KOCINY”
KOCINA	POLSKA		
KOCINA POLAND

Zespół	z Kociny	powstał	w roku	2004.		Zespół	
zajął	I,	II	i III	miejsca	na	regionalnym	konkursie	Kali-
ska	Biesiada	Folkloru	w Brzezinach.	Zespół	z Kociny	
dwukrotnie	w 2009	i 2013	roku	reprezentował	po-
łudniową	Wielkopolskę	na	Ogólnopolskim	Festiwalu	
Kapel	i Śpiewaków	Ludowych	w Kazimierzu	nad	Wi-
słą.	W  roku	2014	zespół	 reprezentował	Wielkopol-
skę	na	Dożynkach	Prezydenckich	w Spale.	W 2015	r. 
zespół	otrzymał	honorową	odznakę	„Za	zasługi	dla	
Województwa	 Wielkopolskiego”.	 Zespół	 z  Kociny	
specjalizuje	 się	 w  tradycyjnej	 muzyce	 południowej	
Wielkopolski.	W skład	zespołu	wchodzi	sześć	osób,	
które	 grają	 na	 skrzypcach,	 bębnie,	 harmonii	 trzy-
rzędowej,	basach	kaliskich,	bębnie	osznurowanym.	
Kierownikiem	 Zespołu	 z  Kociny	 jest	 Krzysztof	 Ro-
spondek. 

The group from Kocina was established in 
2004. The 1st, 2nd and 3rd prizes were won by 
the group at the reginal folk presentation in Brzez-
iny („Kaliska Biesiada”). The group represented the 
southern Wielkopolska region at the National Fes-
tival of Music Bands and Singers in Kazimierz nad 
Wisla in years 2009 and 2013. Moreover, in 2014 the 
group performed at the Presidential Harvest Festi-
wal in Spala. In 2015 group was awarded a honor-
ary badge „For the contribution to the Wielkopolskie 
Voievodship”.  Kocina group specializes in the tradi-
tional music from the southern Wielkopolska region. 
There are 6 people within the group playing violin, 
drum, and other traditional music instruments of the 
region. The group leader is Krzysztof Rospondek.

ZESPÓŁ	REGIONALNY
REGIONAL ENSEMBLE 

„NOWE LOTKO”
BUKÓWIEC	GÓRNY	POLSKA
BUKÓWIEC GÓRNY POLAND

Zespół	Regionalny	Nowe	Lotko	-	wcześniej	Szkolny	
Zespół	Regionalny	z Bukówca	Górnego,	powstał	w 1970	r. 
Kontynuuje	 tradycje	 lokalnego	 folkloru,	 przekazywa-
ne	 w  pokoleniowym	 przekazie.	 Od	 początku	 istnienia	
do	 tańca	 przygrywa	 zespołowi	 kapela	 dudziarska,	 kie-
dyś	złożona	z osób	dorosłych,	a od	1977	roku	z dzieci	
i młodzieży.	W swoim	repertuarze,	oprócz	tańców	i przy-
śpiewek	 bukówieckich,	 zespól	 posiada	 także	 stare	 gry	
i  zabawy	 dziecięce,	 opracowane	 scenicznie	 stare	 zwy-
czaje,	a także	lekcje	regionalne	skierowane	do	uczniów	
przedszkoli	 i  szkól	 podstawowych.	 Zespół	występował	
na	wielu	przeglądach	i festiwalach	regionalnych	i ogól-
nopolskich	 a  także	 poza	 granicami	 kraju	w  Czechach,	
Niemczech,	Bułgarii,	Słowacji	i Belgii.	Kierownikiem	ze-
społu	i instruktorem	jest	Zofia	Dragan	a drugim	instruk-
torem	jest	Barbara	Dragan.	

The Regional Ensemble “Nowe Lotko” was firstly 
named A Regional School Group from Bukówiec Górny 
was founded in 1970. The ensemble continues local 
folklore traditions which are passed down from the 
older generation. From the beginning the group had 
a bagpiping music band which consisted of adults and 
as of 1977 children and teenagers. There are dances 
and songs from Bukówiec, in the group’s repertoire, 
moreover, old games and children play, old customs and 
regional lessons aiming at students from nursery and 
primary school. The group performed at many meet-
ings, festivals at a  regional, national and international 
level in: Czech Republic, Germany, Bulgaria, Slovakia 
and Belgium. The group’s director and instructor is Zofia 
Dragan, second instructor is Barbara Dragan.



ZESPÓŁ	TAŃCA	LUDOWEGO	
FOLK DANCE ENSEMBLE 

„GŁOGOWIANIE”
GŁOGOWA	POLSKA
GŁOGOWA POLAND

Zespół	 Tańca	 Ludowego	 „Głogowianie”	 po-
wstał	 w  2009	 r.	 przy	 Miejsko-Gminnym	 Ośrodku	
Kultury	w Raszkowie.	Obecnie	zespół	liczy	10	par	ta-
necznych.	„Głogowianie”	mają	w programie	tańce:	
szamotulskie,	 kaszubskie,	 mieszczan	 cieszyńskich,	
obrzędy	 oraz	 tańce	 narodowe.	 Zespół	występował	
wielokrotnie	 na	 terenie	 gminy	 Raszków,	 powiatu	
ostrowskiego	 oraz	 województwa	 wielkopolskiego	
a także	we	Francji,	Włoszech	 i na	Litwie.	Kierowni-
kiem	artystycznym	zespołu	jest	Mariola	Janiak	a kie-
rownikiem	organizacyjnym	jest	Bernard	Podziemek.	

The Folk Dance Ensemble “Głogowianie” was 
established in 2009 and runs along The City and 
District Cultural Centre in Raszkow. There are 10 
dancing couples within the group. “Glogowianie” in 
their repertoire have the following regional dances: 
Szamotuly, Kaszuby, Cieszyn, as well as regional 
customs and also national dances. The group per-
formed many times in Raszkow commune, Ostrow 
district and Greater Poland (Wielkopolska) region as 
well as in France, Italy and Lithuania. The group’s art 
director is Mariola Janiak and management director 
is Bernard Podziemek.

REGIONALNY	ZESPÓŁ	PIEŚNI	I TAŃCA
REGIONAL SONG AND DANCE ENSEMBLE

„OŁOBOK”
OŁOBOK	POLSKA		
OŁOBOK POLAND 

Regionalny	Zespół	Pieśni	i Tańca	„Ołobok”	po-
wstał	 1959	 roku.	 Pierwszym	 kierownikiem	 zespołu	
był	Jan	Dera.	Od	1974	roku	kierownikiem	artystycz-
nym	 i organizacyjnym	była	 	Helena	Saranek.	Obec-
nie	zespół	prowadzi	Anna	Mielcarek.	„Ołobok”		ma	
w  swoim	 programie	 pieśni	 i  tańce	 wielkopolskie	
w  szczególności	 z  okolic	 Ołoboku,	 Sławina	 i  Ma-
sanowa.	 Od	 początku	 swej	 działalności	 pokazywał	
widowisko	pod	tytułem	„Wesele	Ołobockie”.	Zespół	
w 2001	 r.	występował	w Castel	Gandolfo	dla	 Jana	
Pawła	II.	Podczas	występów	zespołowi	zawsze	towa-
rzyszy	 kapela.	 Zespół	 zdobył	wiele	 nagród	 na	 róż-
nych	festiwalach.

Regional Song and Dance Ensemble “Ołobok” 
was established in 1959. The first director of the 
group was Jan Dera. Since 1974 the artistic and 
organizational director was Helena Saranek. The 
group is currently lead by Anna Mielcarek. There 
are songs and dances form the vicinity of Ołobok, 
Slawin and Masanow within group’s repertoire. The 
play “Wesele Ołobockie” (“Ołobok wedding”) used 
to be presented since group establishment. The 
group performed at Castel Gandolfo for John Paul 
II in 2001. During the performances group is accom-
panied by a live music band. The group secured lots 
of prizes at various festivals. 



ZESPÓŁ	ŚPIEWACZY
SINGING ENSEMBLE

„DĄBROWIANKI”
DĄBROWA	POLSKA	
DĄBROWA POLAND

Zespół	powstał	w 1993	r.	W swoim	programie	
prezentuje	pieśni	 ludowe	 i piosenki	biesiadne.	Wy-
stępuje	na	uroczystościach	lokalnych.	„Dąbrowianki”	
wystąpiły	podczas	ostatnich	czterech	edycji	Międzyna-
rodowych	Spotkaniach	Folklorystycznych.	W 2009	r., 
w  kategorii	 zespołów	 śpiewaczych,	 „Dąbrowianki”	
zdobyły	 drugie	 miejsce	 na	 Wojewódzkim	 Przeglą-
dzie	Folklorystycznym	w Nowym	Tomyślu.	W 2011	r.	
i w 2017	r.	„Dąbrowianki”	wystąpiły	na	Ogólnopol-
skim	Festiwalu	Kapel	i Śpiewaków	Ludowych	w Ka-
zimierzu	 Dolnym.	 Zespół	 kilkakrotnie	 brał	 udział	
w  Biesiadzie	 Folkloru	 Ziemi	 Kaliskiej,	 zdobywając	
liczne	nagrody.	W 2013	r.	przy	zespole	powstała	tak-
że	grupa	młodzieżowa	„Wianki”.	Kierownikiem	„Dą-
browianek”	i grupy	„Wianki”	jest	Krystyna	Melczak.

The group was established In 1993. The pro-
gram consists of folk songs and custom songs. The 
group performed and still performs at the local cel-
ebrations. „Dąbrowianki” performed during the last 
four editions International Folk Meetings. In 2009 
“Dąbrowainki” won a  second prize in Voivodship 
Folk Festival in Nowy Tomyśl in the category of sing-
ing groups. In 2011 and 2017 “Dąbrowianki” group 
attended National Folk Singers and Bands Festival in 
Kazimierz Dolny. The group took part several times 
in Folk Festival (Biesiada Folkloru) in the province of 
Kalisz and managed to win many awards. Moreo-
ver, in 2013 a  teenager’s group was set up called 
„Wianki”. The „Dąbrowianki” and „Wianki” director 
is Krystyna Melczak.

ZESPÓŁ	ŚPIEWACZY
SINGING ENSEMBLE

„CIŚWICZANIE”
JAROCIN	POLSKA	
JAROCIN POLAND

Zespół	powstał	w 1968	r.	przy	Kole	Gospodyń	
Wiejskich	i działał	do	1986	r.	Po	10	letniej	przerwie	
zespół	wznowił	działalność	w 1996	r.	„Ciświczanie”	
kultywują	 folklor	 Ziemi	 Jarocińskiej.	 Zespół	 wielo-
krotnie	 występował	 na	 uroczystościach	 lokalnych	
a także	brał	udział	w Biesiadach	Folkloru	Ziemi	Ka-
liskiej.	W 2004	r.	zespół	reprezentował	południową	
Wielkopolskę	na	38	Ogólnopolskim	Festiwalu	Kapel	
i  Śpiewaków	 Ludowych	 w  Kazimierzu	 nad	 Wisłą.	
W 2011	 r.	 zespół	otrzymał	honorową	odznakę	“Za	
zasługi	dla	Województwa	Wielkopolskiego”.	„Ciświ-
czanie”	występowali	także	poza	granicami	kraju	w:	
Portugalii,	 Francji,	 Serbii	 i  Słowenii.	 Kierownikiem	
zespołu	jest	Maria	Sobczak.

The group was established in 1968 next to The 
Circle of Country Housewives and operated until 
1986. Having had 10 years break the group renewed 
its operation in 1996. „Ciświczanie” cultivates Ja-
rocin’s District folklore. The group performed for 
many times at the local celebrations as well as took 
part in Folk Festival (Biesiada Folkloru) in the prov-
ince of Kalisz. The group represented the Jarocin’s 
District at the 38 National Festival Folk Music and 
Singers in Kazimierz. In 2011 group was awarded 
a  honorary badge „For the contribution to the 
Wielkopolskie Voievodship”. „Ciświczanie” visited 
also counties such as:  Portugal, France, Serbia and 
Slovenia. The group’s director is Maria Sobczak.



ZESPÓŁ	ŚPIEWACZY
SINGING ENSEMBLE

„KOŹMINIACY”
KOŹMINEK	POLSKA	
KOŹMINEK POLSKA

ZESPÓŁ	FOLKLORYSTYCZNY
FOLK ENSEMBLE

„DORUCHOWIANIE”
DORUCHÓW	POLSKA	
DORUCHÓW POLAND

Zespół	 Folklorystyczny	 „Doruchowianie”	 po-
wstał	w  roku	 1985	 r.	 przy	Gminnym	Ośrodku	 Kul-
tury	w Doruchowie.	W ramach	zespołu	funkcjonuje	
grupa	żeńska	oraz	grupa	męska.	Zespół	prezentuje	
w  swoim	 programie	 repertuar	 śpiewaczy	 oraz	 wi-
dowiska	obrzędowe.	„Doruchowianie”	występowali	
na	wielu	przeglądach	wojewódzkich	czy	ogólnopol-
skich	zdobywając	szereg	nagród	oraz	odznak,	mię-
dzy	innymi	„Zasłużony	dla	Kultury	Polskiej”	oraz	„Za	
Zasługi	 dla	 Województwa	 Wielkopolskiego”.	 Kie-
rownikiem	zespołu	jest	Sara	Rainer,	a kapelą	kieruje	
Zenon	Dymarski.		

The Folk Ensemble “Doruchowianie” was es-
tablished in 1985 next to the Communal Culture 
House in Doruchow. There are a  female and male 
groups within the group. Enseble’s repertoire  con-
sist of  folk songs and customs plays. “Doruchow-
ianie’ performed at many regional and national 
meetings, where they won many prizes, such as: 
“Zasluzony dla Kultury Polskiej” and “Za zaslugi dla 
wojewodztwa Wielkopolskiego”. Group’s director is 
Sara Rainer and the music band director is Zenon 
Dymarski.

Zespół	 powstał	 w  2004	 roku	 w  Koźminku	
w powiecie	kaliskim.	Śpiewają	w nim	kobiety	i męż-
czyźni,	mieszkańcy	 gminy	 Koźminek.	 Zespół	wyko-
nuje	piosenki	ludowe	z Ziemi	Kaliskiej.	„Koźminiacy”	
corocznie	uświetniają	gminne	 imprezy	 i  różne	uro-
czystości.	Prezentowali	 się	 także	podczas	wielu	 im-
prez	powiatowych	oraz	regionalnych.	„Koźminiacy”	
trzykrotnie	 zdobyli	 nagrody	 na	 Biesiadzie	 Folkloru	
Ziemi	 Kaliskiej	w  Brzezinach,	 a w  2018	 roku	 także	
laur	na	Wojewódzkim	Przeglądzie	Folklorystycznym.	
Kierownikiem	artystycznym	od	2017	roku	jest	Brygi-
da	Olszewska.

The group was established in 2004 in 
Koźminek. Inhabitants of Koźminek district (both 
men and women) sing in the group. The group 
presents folk songs  of the province of Kalisz. Every 
year, „Koźminiacy” perfom during numerous com-
mune events. They also took part in lots of local 
events. The group,was awarded prizes in Folk Fes-
tival in Brzeziny three times, so far. In 2018, they 
were laureates in Voivodship Folk Festival. Brygida 
Olszewska has been  an art director since 2017.



KAPELA	LUDOWA
FOLK BAND

„BRZEZINY”
BRZEZINY	POLSKA		
BRZEZINY POLAND 

Kapela	Ludowa	„Brzeziny”	powstała	w 1977	roku.	
Działa	 przy	 Brzezińskim	 Centrum	 Kultury	 i  Bibliotece	
w Brzezinach.	Skład	Kapeli	wielokrotnie	się	zmieniał,	ale	
nadal	grają	w niej	muzycy	ludowi	na	takich	instrumen-
tach	 jak:	 skrzypce,	 harmonia,	 klarnet,	 bęben,	 bas	 kali-
ski.	Kapela	gra	polki,	oberki,	owijoki	i walcerki,	muzykę	
taneczną	wielkopolskiej	wsi.	Kapela	Ludowa	„Brzeziny”	
wykonywała	muzykę	ludową	w całej	Polsce,	a także	za	
granicą.	Kapela	zdobyła	nagrody	na	Ogólnopolskim	Fe-
stiwalu	Kapel	i Śpiewaków	Ludowych:	za	pierwsze	miej-
sce	w 1997	r.,	za	 trzecie	miejsce	w 2013	r.	 i za	drugie	
miejsce	w 2019	r.	W latach	2018	2020	na	Biesiadzie	Folk-
loru	Ziemi	Kaliskiej	w Brzezinach	kapela	zajęła	pierwsze	
miejsca	a na	Wojewódzkim	Przeglądzie	Folklorystycznym	
w Szreniawie	drugie	miejsce.	Założycielem	i przez	wiele	
lat	kierownikiem	kapeli	był	Ignacy	Foch.	Od	2010	r.	Ka-
pelą	Ludową	„Brzeziny”	kieruje	Lucjan	Dymarczyk.	

Folk Band “Brzeziny” was established in 1977. 
They work alongside Culture Centre and Library in Brzez-
iny. Its participants changed many times, however, there 
are musicians who are playing on such instruments as: 
violin, squeeze box, clarinet, drums, Kalisz bass (regional 
instrument). Folk band plays polka, oberek, owijok and 
walcerek and dancing music of Greater Poland villages. 
“Brzeziny” performed their folk music in Poland as well 
as internationally. Folk band was awarded prizes at Mu-
sic Band and Folk Singers Festival: 1st prize in 2018, 3rd 
prize in 2013 and 2nd prize in 2019. In the 2018 and 
2020 at Biesiada Folkloru of Kalisz Region in Brzeziny 
the folk band was awarded the 1st prize, whereas at Re-
gional Folk Meetings in Szreniawa folk band was award-
ed 2nd prize. Folk band’s founder and director for many 
years was Ignacy Foch. Since 2010 Folk band “Brzeziny” 
has been directed by Lucjan Dymarczyk.

ZESPÓŁ	PIEŚNI
FOLK SONG ENSEMBLE   

„BRZEZINIANKI”
BRZEZINY	POLSKA		
BRZEZINY POLAND 

Zespół	 Pieśni	 „Brzezinianki”	 powstał	 w  1997	
roku.	 Założycielką	 zespołu	 była	 Joanna	 Biernacik,	
a kierownikiem	niezmiennie	od	początku	jest	Maria	
Przybył-Bilska.	Pierwszym	kierownikiem	muzycznym	
był	 Eugeniusz	 Białecki	 a  obecnie	 jest	 nim	 Zenon	
Kucharski.	 „Brzezinianki”	 kultywują	 folklor,	 śpie-
wając	zasłyszane	stare	pieśni	z okolic	Brzezin,	Kali-
sza	 i  Sieradza.	Śpiewają	na	 regionalnych	estradach	
folklorystycznych	oraz	na	przeglądach	w kraju	 i  za	
granicą.	 „Brzezinianki”	 zdobyły	 wiele	 nagród	 oraz	
wyróżnień,	 m.in.	 w  na	 Wojewódzkim	 Przeglądzie	
Zespołów	Folklorystycznych,	a także	nagrody	na	Bie-
siadzie	Folkloru	Ziemi	Kaliskiej	w Brzezinach.	Zespół	
trzykrotnie	 reprezentował	 Południową	 Wielkopol-
skę	na	Ogólnopolskim	Festiwalu	Kapel	i Śpiewaków	
w Kazimierzu	Dolnym.

Song Ensemble „Brzezinianki” was established 
in 1997. The person who has created the group was 
Joanna Biernacik and the group’s director is continu-
ously from the beginning Maria Przybył-Bilska. The 
first music director was Eugeniusz Białecki where-
as the current music director is Zenon Kucharski. 
“Brzezinianki” celebrate folk culture from derived 
old songs within the Brzeziny, Kalisz and Sieradz vi-
cinity. They give performances at the folk meetings 
and parades nationally and internationally. “Brzezin-
ianki” won many prizes and distinctions for exam-
ple at Regional Folk Meetings as well as at Biesiada 
Folkloru of the Kalisz region in Brzeziny. Ensemble 
represented the Southern Wielkopolska Region at 
National Music and Singing Bands Festival in Kazi-
mierz Dolny.



ZESPÓŁ	ŚPIEWACZY
SINGING ENSEMBLE

„ŁAGIEWNICZANIE”
ŁAGIEWNIKI	POLSKA		
ŁAGIEWNIKI POLAND 

ZESPÓŁ	ŚPIEWACZY
SINGING ENSEMBLE

„KOBIERZANKI”
KOBIERNO	POLSKA		
KOBIERNO POLAND

Zespół	Śpiewaczy	„Kobierzanki”	powstał	1980	r. 
przy	 Kole	 Gospodyń	 Wiejskich	 w  Kobiernie	 koło	
Krotoszyna	przez	Józefę	Marciniak,	która	kierowała	
nim	aż	do	2018	r.	Obecnie	kierowniczką	Zespołu	jest	
Maria	 Konieczna,	 która	 śpiewa	w  „Kobierzankach”	
od	 samego	 początku.	 Na	 akordeonie	 akompaniuje	
paniom	Stanisław	Adamczak.	W swoim	repertuarze	
„Kobierzanki”	 mają	 bogaty	 zbiór	 pieśni	 ludowych	
z  Ziemi	 Krotoszyńskiej.	 Przygotowują	 także	 scenki	
ludowe	 o  różnorodnej	 tematyce	 związanej	 z  ży-
ciem	wsi.	Przez	40	lat	występowały	na	przeglądach	
folklorystycznych,	 na	 dożynkach	 i  uroczystościach	
kościelnych,	 imprezach	 gminnych	 i  wojewódzkich.	
Prezentowały	 się	 czterokrotnie	 na	 Festiwalu	 Kapel	
i Śpiewaków	Ludowych	w Kazimierzu	nad	Wisłą,	na	
którym	w 2009	roku	zdobyły	trzecie	miejsce.	

Singing Ensemble „Kobierzanki” was estab-
lished in 1980 next to the Circle of Housewifes in 
Kobierno, close to Krotoszyn. Jozefa Marciniak was 
ensemble’s director until 2018, whereas currently its 
director is Maria Konieczna, who sings in “Kobier-
zanki” from its beginning. Mr Stanislaw Adamczak 
accompanies singing women on accordion. In the 
ensemble’s repertoire, there are many folk songs 
from Krotoszyn District. Moreover, there are also 
folk village plays presenting various subjects con-
nected with village lifestyle. For the last 40 years the 
ensemble has performed at folk meetings, harvest 
festivals, church celebrations as well as communal 
and regional events. “Kobierzanki” presented at Fes-
tival of Music Bands and Folk Singers in Kazimierz 
nad Wisla. They were awarded a 3rd prize. 

Zespół	 Śpiewaczy	 „Łagiewniczanie”	 powstał	
w  1994	 roku	 przy	 Kole	 Gospodyń	Wiejskich	w  Ła-
giewnikach	koło	Kobylina.	Zespół	składa	się	z kilku-
nastu	 kobiet	 i  kapeli.	 „Łagiewniczanie”	 prezentują	
bogaty	 repertuar	 pieśni	 ludowych	 a  także	 zwyczaj	
dożynkowy.	 Zespół	 prezentuje	 się	 w  regionalnych	
strojach	 wielkopolskich,	 występując	 na	 imprezach	
gminy	Kobylin	i powiatu	krotoszyńskiego.	„Łagiew-
niczanie”	występują	 także	 na	 festiwalach	 i  uroczy-
stościach	w Wielkopolsce	oraz	w różnych	regionach	
Polski.	Prezentowali	kulturę	ludową	też	w Czechach	
w 2007	roku.	Kierownikiem	zespołu	jest	Ewa	Bartko-
wiak,	a instruktorem	muzycznym	Barbara	Gościniak.

Singing Ensemble „Łagiewicznie” was estab-
lished in 1994 next to the Circle of Housewifes in 
Łagiewniki, close to Kobylin. The ensemble consists 
of few women and a music band. “Łagiewiczanie” 
perform a wide range of folk songs as well as har-
vest custom. The ensemble performs in regional 
Greater Poland costumes at Kobylin communal and 
county meetings. Moreover, “Łagiewniczanie” per-
form at many festivals in Greater Poland and various 
regions of Poland. In 2007, they presented Polish 
folklore in Czech Republic. The ensemble’s group 
director is Ewa Bartkowiak and a music instructor is 
Barbara Gociniak. 



KAPELA	LUDOWA
FOLK BAND

„KAPELA LUDOWA 
Z ŻEGOCINA”

ŻEGOCIN	POLSKA			
ŻEGOCIN POLAND

„Kapela	 Ludowa	 	 z  Żegocina”	 	 założona	 została	
w 2005	roku.		Działa	przy	Ośrodku	Kultury	w Żegocinie.	
Od	roku	2010	kierownikiem	organizacyjnym	kapeli	 jest		
Zofia	Zawada	a kierownikiem	muzycznym	jest	Katarzyna	
Zawada.	W skład	kapeli	wchodzą:	 skrzypce,	akordeon,	
kontrabas,	bęben	oraz	wokal.	Kapela	koncertuje	samo-
dzielnie	w  lokalnych	 i  regionalnych	 imprezach,	a  także	
w krajowych	i międzynarodowych	przeglądach	i festiwa-
lach	folklorystycznych.	Kapela	wielokrotnie	występowała	
gościnnie	w Steinhöfel	w Niemczech.	 Ponadto	 koncer-
towała	na	 Łotwie,	 Słowacji	 	 i w Czechach.	Kapela	 jest	
trzykrotnym	 laureatem	Regionalnego	Przeglądu	Zespo-
łów	Folklorystycznych	Południowej	Wielkopolski	w Brze-
zinach	zajmując		zawsze	czołowe	miejsca.	W roku	2014	
wystąpiła	w siedzibie	Parlamentu	Europejskiego	w Bruk-
seli.	 W  2017	 kapela	 była	 finalistą	 Międzynarodowego	
Festiwalu	„Muzyka	Orientu”.

„Kapela Ludowa z  Żegocina” – folk band was 
founded in 2005 and operates in Cultural Centre in 
Żegocin. Since 2010, Zofia Zawada is the director of the 
band and music director is Katarzyna Zawada. Folk band 
consist of: violin, accordion, contrabass, drum and vo-
cal. The folk band plays separately in local as well as re-
gional celebrations. Additionally, it takes part in national 
and international folklore festivals. The band repeatedly 
performed in the Steinhöfel municipality in Germany. 
Moreover, “Kapela Ludowa z Zegocina” was performing 
in Latvia, Slovakia and the Czech Republic. The band has 
threefold competed and achieved top scores of Regional 
Review of Southern Wielkopolska Folk Bands in Brzez-
iny. In 2014 it was playing in the European parliament 
in Brussels. In 2017 was participant International Music 
Festival “Melodies of Orient”.  

ŚPIEWAK	SOLISTA
SOLOIST SINGER   

LECH OWCZAREK
DORUCHÓW	POLSKA			
DORUCHÓW POLAND  

Lech	 Owczarek	
z  Doruchowa	 (powiat	
ostrzeszowski)	 śpiewa	
od	 wielu	 lat	 na	 sce-
nach	 ludowych,	 w  ko-
ściołach,	 podczas	 wy-
darzeń	 gminnych	 czy	
uroczystościach	rodzin-
nych.	 W  latach	 2010-
2020	występował	z Ze-
społem	 Folklorystycz-
nym	 „Doruchowianie”.	
Jako	solista	zdobył	pierwsze	nagrody	na	Biesiadach	
Folkloru	Ziemi	Kaliskiej	w Brzezinach	w latach	2016,	
2018	i 2020.	Największe	sukcesy	osiągnął	zdobywa-
jąc	dwukrotnie	w roku	2017	i 2021	trzecie		nagrody	
na	 Festiwalu	 Kapel	 i  Śpiewaków	 Ludowych	 w  Ka-
zimierzu	Dolnym	oraz	w 2018	 r.	 na	 Festiwalu	 „Sa-
bałowe	Bajania”	w Bukowinie	Tatrzańskiej.	Do	tego	
doszły	 pierwsze	 i  drugie	miejsca	na	Wojewódzkich	
Przeglądach	 Folklorystycznych	 w  Dziekanowicach	
i w Szreniawie,	a  także	nagrody	w trzech	edycjach	
Festiwalu	 Muzyki	 Tradycyjnej	 „Melodie	 stamtąd”	
w Kaliszu.	

Lech Owczarek comes from Doruchów (Os-
trzeszów District) has sung at folk presentations, 
churches for many years now. He performed during 
many community and family events. During 2010-
2020 performed alongside Folk Group “Doruchow-
ianie”. As a soloist Lech won his first prizes at Biesia-
da Folkloru Ziemi Kaliskiej in Brzeziny in 2016, 2018, 
and 2020. His biggest success was in 2017 and 2021, 
where he was awarded during the Festival Kapel 
i Śpiewaków Ludowych in Kazimierz Dolny. Moreo-
ver, during Festival “Sabałowe Bajania” in 2018 he 
was also recognized with a prize. To his collection 
of awards, he added 1st and 2nd prizes at Voivod-
ship Folk Meetings in Dziekanowice and Szreniawa, 
as well as prizes during the 3 editions of Festival of 
Traditional Song Music “Melodie stamtąd” in Kalisz.



ZESPÓŁ	FOLKLORYSTYCZNY
FOLK ENSEMBLE

„SNUTKI”
POTARZYCA	POLSKA	
POTARZYCA POLAND

Zespół	 „Snutki”	 powstał	w  1984	 r.	 Od	 1996	 r.	
mecenat	 nad	 zespołem	objęło	 Stowarzyszenie	Miło-
śników	Kultury	Ludowej.	„Snutki”	prezentują	w swo-
im	programie	tańce	regionalne:	wielkopolskie,	 lubel-
skie,	 rzeszowskie,	 śląskie,	 krakowskie,	 łowickie,	opo-
czyńskie,	 żywieckie	 	 oraz	 tańce	 narodowe:	 polonez,	
krakowiak,	mazur,	kujawiak	z oberkiem	a także	obraz-
ki	sceniczne	przedstawiające	różne	zwyczaje	ludowe.

W  zespole	występują	 dzieci	 w wieku	 od	 5	 lat,	
młodzież	 oraz	dorośli.	 Tworzą	oni	 trzy	 grupy,	 z  któ-
rymi	 zajęcia	 taneczne	 prowadzi	 Mikołaj	 Szymański	
a zajęcia	muzyczne	Marta	Kupczyk.		Zespół	ma	także	
dwie	kapele	ludowe,	dorosłych	i dziecięcą,	z którą	za-
jęcia	prowadzi	Zbigniew	Obara	oraz	kapelę	dudziar-
ską.	 „Snutki”	występowały	w  32	 państwach	 Europy	
(Niemcy,	 Holandia,	 Francja.	 Portugalia,	Włochy,	Gre-
cja,	Turcja,	Albania,	Czarnogóra,	Bośnia	i Hercegowi-
na,	 Chorwacja,	 Serbia,	 Północna	Macedonia,	 Słowe-
nia,	Bułgaria,	Mołdawia,	Rumunia,	Węgry,	Słowacja,	
Czechy,	 Ukraina,	 Białoruś,	 Litwa,	 Łotwa,	 Estonia,	
Rosja,	Finlandia,	Turcja,	Cypr,	Luksemburg,	Hiszpania	
i Szwajcaria).

Założycielem,	kierownikiem	artystycznym	i cho-
reografem	 zespołu	 jest	 Aleksandra	 Mendelska,	 na-
tomiast	 kierownikiem	 organizacyjnym	 jest	 Jarosław	
Mendelski.

The group „Snutki” was established in 1984. 
Since 1996 the patronage of the group has been 
taken by Association of Folk Culture Lovers. “Snut-
ki” present in their program regional dances of 
Wielkopolska, Lublin, Rzeszów, Śląsk, Kraków, 
Łowicz, Opoczno, Żywiec as well as national dances: 
polonaise, cracovienne, mazurka, kouiaviak with 
oberek. Moreover, the group also performs various 
folklore customs.

The performances’ are youth and children since 
5 year’s of age and adults. “Snutki” are divided into 
3 age groups, where dancing lessons are lead by 
Mikołaj Szymański, whereas the music lessons are 
lead by Marta Kupczyk. The group have 2 folk music 
bands, where adults and children are playing under 
the leadership of Zbigniew Obara. Moreover, there is 
also a bagpipes band.

“Snutki” performed in 32 European countries 
(Germany, The Netherlands, France, Portugal, Italy, 
Greece, Turkey, Albania, Montenegro, Bosna and 
Herzegovina, Croatia, Serbia, North Macedonia, Slo-
venia, Bulgaria, Moldova, Romania, Hungary, Slova-
kia, Czech Republic, Ukraine, Belarus, Lithuania, Lat-
via, Estonia, Russia, Finland,  Cyprus, Luxembourg, 
Spain and Switzerland).

Aleksandra Mendelska is the founder of the 
group, art and choreography director, whereas the 
management director is Jarosław Mendelski.



Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

weszły	już	na	stałe	do	kalendarza	imprez	kulturalnych	Ziemi	Jarocińskiej	i Ziemi	Pleszewskiej.		W tym	roku	
odbędą	się	dwa	koncerty:	w sobotę	w Żegocinie	oraz	w niedzielę	w Jarocinie.		W piątek	odbędzie	się	także	
wieczorne	spotkanie	zespołów	przy	ognisku	w Potarzycy,	z występami	kapel	ludowych.

W dotychczasowych	edycjach	naszych	spotkań	z folklorem	wzięło	udział	107	zespołów,	w tym	63	z zagra-
nicy.	Gościliśmy	już	grupy	z:	Czech,	Słowacji,	Węgier,	Bułgarii,	Rumunii,	Chorwacji,	Północnej	Macedonii,	Bośni	
i Hercegowiny,	Czarnogóry,	Albanii,	Grecji,	 Turcji,	Włoch,	Niemiec,	 Litwy,	Łotwy,	Estonii,	Ukrainy,	Mołdowy,	
Gruzji,	Rosji,	Słowenii,	Serbii,	Cypru	i Hiszpanii.	

Funkcję	gospodarza	festiwalu	pełni	zespół	„Snutki”.	

 

International Folk Meetings

were placed into the cultural calendar of the Jarocin region and Pleszew region. However, this year two 
concerts are planned: on Saturday in Żegocin and on Sunday in Jarocin. On Friday will be also evening meeting 
of the ensembles by bonfire in Potarzyca, with performances of folk bands.

There were 107 groups participating in previous editions of the meetings. Out of the total of 107 groups, 
63 were from different countries. We hosted groups from countries such as: Czech Republic, Slovak Repub-
lic, Hungary, Bulgaria, Romania, Croatia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, North Montenegro, Albania, 
Greece, Turkey, Italy, Germany, Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, Moldova, Georgia, Russia, Slovenia, Serbia, 
Cyprus and Spain. 

Group “Snutki” is the host of the festival.



STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY LUDOWEJ W POTARZYCY

Stowarzyszenie	Miłośników	Kultury	Ludowej	powstało	w	1996	r.	Od	samego	początku	swego	istnienia	
stowarzyszenie	sprawuje	patronat	nad	zespołem	„Snutki”.	Od	1998	r.	SMKL	organizuje	Międzynarodowe	Spo-
tkania	Folklorystyczne.	We	wszystkich	edycjach	tej	 imprezy	funkcję	zespołu	gospodarza	pełnią	„Snutki”.	Od	
2004	r.	stowarzyszenie	organizuje	Powiatowy	Przegląd	Kultury	Ludowej.

	 Przy	 organizacji	 występów	 folklorystycznych	 działania	 SMKL	wspierają:	 Biblioteka	 Publiczna	Miasta	 i	
Gminy	Jarocin,	Centrum	Kultury	i	Sztuki	w	Kaliszu	oraz	Ośrodek	Kultury	w	Żegocinie.	

THE ASSOCIATION OF FOLK CULTURE LOVERS IN POTARZYCA

The Association of Folk Culture Lovers was founded in 1966. From the very beginning the association has 
had the patronage over the ensemble „Snutki”. Since 1998 SMKL has organized the International Folk Meet-
ings. The ensemble „Snutki” is the host of all the meetings. Since 2004 the association has been the organizer 
of the District Festival of Folk Culture.

The performances are supported by the Public Library in Jarocin, the Centre for Culture and Art in Kalisz 
and the Culture Centre in Żegocin. 

 

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

						ul.	Wyzwolenia	21

						63-200	Potarzyca

						Polska	(Poland)

						tel.	+48	604	277	562

						website:	www.snutki.pl

						e-mail:	smkl@o2.pl

						facebook:	Zespół	Folklorystyczny	“Snutki”	 
/	The	Folk	Ensemble	„Snutki”

instagram:	@zfsnutki

youtube:	ZF	Snutki



PROGRAM
XXIII MIĘDZYNARODOWYCH  
SPOTKAŃ FOLKLORYSTYCZNYCH

ŻEGOCIN – JAROCIN 2022

30.06.22 (czwartek)
 - przyjazd zespołów w godzinach  

popołudniowych
 
01.07.22 (piątek)
 - program turystyczny
 - ognisko w Potarzycy

02.07.22 (sobota)
 - program turystyczny
 - koncert w Żegocinie
 - zabawa

03.07.22 (niedziela)
 - spotkanie Burmistrza Jarocina  

i Starosty Jarocińskiego  
z kierownikami zespołów

 - msza w kościele w Jarocinie
 - koncert finałowy w Jarocinie     

04.07.22 (poniedziałek)
 - wyjazd zespołów w godzinach  

przedpołudniowych

PROGRAM 
XXIII INTERNATIONAL FOLK MEETINGS  

ŻEGOCIN – JAROCIN 2022

30.06.22 (Thursday)
 - group’s arrival in the afternoon

01.07.22 (Friday)
 - tourist program
 - bonfire night in Potarzyca

02.07.22 (Saturday)
 - tourist program
 - concert in Żegocin
 - dancing party 

03.07.22 (Sunday)
 - Mayor of Jarocin and Starost Jarocin meeting 
   with the group’s directors
 - mass at the church in Jarocin
 - final concert in Jarocin

04.07.22 (Monday)
 - group’s departure until noon



W imieniu	organizatorów:
Prezes	Zarządu	 

Stowarzyszenia	Miłośników	Kultury	 
Ludowej

Jarosław	Mendelski

PODZIĘKOWANIA

Organizatorzy	 XXIII	 Międzynarodowych	 Spo-
tkań	 Folklorystycznych	 ŻEGOCIN	 -	 JAROCIN	 2022	
składają	serdeczne	podziękowania	wszystkim	orga-
nom	władzy,	 instytucjom,	firmom	i	 ludziom,	którzy	
pomogli	 w	 przygotowaniu	 kolejnej	 edycji	 naszych	
spotkań.	Dzięki	Waszej	ofiarności	doszło	do	spotka-
nia	dzieci,	młodzieży	i	dorosłych	z	kilku	państw	eu-
ropejskich.	Jarocin	i	Żegocin	po	raz	kolejny	stały	się	
miejscami	 kultywowania	 tradycji	 folklorystycznych	
różnych	 narodowości.	Mamy	 nadzieję,	 że	 jesteśmy	
wyrazicielami	 opinii	 także	 wszystkich	 uczestników	
naszego	święta	folklorystycznego.	

Jeszcze	raz	dziękujemy	Wam	za	pomoc.	Jedno-
cześnie	pragniemy	polecić	Waszej	ofiarności	kolejne	
edycje	spotkań	z	folklorem

ACKNOLEDGEMENTS

The	 organizers	 of	 the	 XXIII	 International	 Folk	
Meetings	 ŻEGOCIN	 –	 JAROCIN	 2022	would	 like	 to	
express	its	sincere	thanks	to	various	authorities,	insti-
tutions,	companies	and	private	people,	who	helped	
in	organizing	another	edition	of	our	meetings.	Due	
to	your	generosity	few	European	countries’	children,	
teenagers	 and	 adults	 meeting	 took	 place.	 Jarocin	
and	Żegocin	once	again	hosted	a	cultural	folk	event	
of	different	nationalities.	We	hope	to	express	all	the	
participant’s	opinion	about	our	folklore	celebration.

Once	 again	 thank	 you	 to	 all	 of	 you	 for	 your	
help.	We	would	like	at	the	same	time	to	remind	you	
not	to	forget	about	us	for	the	future	editions	of	the	
folklore	meetings.

On	behalf	of	the	organizers:
The	Director	

		of	Association	of	Folk	Culture	Lovers

Jarosław	Mendelski



Patronat	medialny:

XXIII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE
ŻEGOCIN - JAROCIN 2022

ODBYWAJĄ	SIĘ	DZIĘKI	WSPARCIU
FINANSOWEMU	I RZECZOWEMU	JAKIEGO	UDZIELILI:

XXIII INTERNATIONAL FOLK MEETINGS 
ŻEGOCIN - JAROCIN 2022
COULD	ONLY	HAPPEN	DUE	TO	FINANCIAL	AND	MATERIAL	SUPPORT	OF	THE	LISTED	BELOW:

Samorząd	Województwa	Wielkopolskiego	 
-	Voievoidship	of	Greater	Poland	office
Starostwo	Powiatowe	w	Jarocinie	 
-	District	Jarocin	office
Urząd	Miejski	w	Jarocinie	 
-	Commune	Jarocin	office
Starostwo	Powiatowe	w	Pleszewie	 
-	Commune	Pleszew	office
Urząd	Gminy	w	Czerminie	 
-	Czermin	Borough	office

Ośrodek	Kultury	w	Żegocinie	 
–	Culture	Centre	in	Żegocin
Biblioteka	Publiczna	Miasta	i	Gminy	w	Jarocinie	 
–	Public	Library	in	Jarocin
Muzeum	Regionalne	w	Jarocinie	 
–	Regional	Museum	in	Jarocin
Centrum	Kultury	i	Sztuki	w	Kaliszu	 
–	Culture	and	Art.	Centre	Kalisz
VEGA	SOUND	w	Koźminie	Wlkp. 
	–	Vega	Sound	in	Koźmin	Wielkopolski
Fundacja	Rozwoju	Południowej	Wielkopolski	 
–	Foundation	for	the	Development	of	Southern	 
Greater	Poland

Bank	Spółdzielczy	w	Jarocinie
Przedsiębiorstwo	Robót	Drogowych	„DROBUD”	w	Jarocinie	
P.P.U.H.	„CLAREX”	w	Suchorzewku
Zakład	Dekarsko-Blacharski	Józef	Kaczmarek	w	Jarocinie
P.H.U.	„AUGUSTO-JAROCIN”	w	Jarocinie
Zakład	Produkcyjno-Handlowo-Usługowy	Zuzanna	Barczak		
w	Potarzycy
Drukarnia	„PROJEKT”	s.c.	w	Jarocinie
P.H.U.	„MOTO	TRANS”	Stefan	Wlazik	w	Cielczy
Usługi	Transportowe	„TOBENAT”	w	Porębie
P.H.U.	„OKNOBUD”	w	Witaszyczkach
Woda	„BONART”	w	Jarocinie
Restauracja	„Klubowa”	w	Jarocinie
Piotr	Łukaszewski	Potarzyca
Sławomir	Pawłowski	Potarzyca
Bernard	Abramowicz	Jarocin
Marek	Przybylak	Jaraczewo
Maciej	Stachowiak		Komorze	Przybysławskie
Gminna	Spółdzielnia	„Samopomoc	Chłopska”	w	Jarocinie
Spółdzielcza	Grupa	Producentów	„POT-TUCZ”	w	Potarzycy
Kancelaria	Prawna	Małgorzaty	Stankiewicz	Jarocin
Potarzyckie	Stowarzyszenie	Oświatowe
Zespół	Folklorystyczny	„Snutki”
Stowarzyszenie	Miłośników	Wsi	Żegocin
Kółko	Włościanek	w	Żegocinie



PIEŚŃ POŻEGNALNA
Melodia	starej	pieśni	szkockiej 
Słowa	polskie:	Jerzy	Litwiniuk

Od	 pierwszej	 edycji	 Międzynarodowych	 Spotkań	
Folklorystycznych	na	zakończenie	każdego	koncertu	
pieśń	 tę	 grają	wszystkie	 kapele,	 natomiast	 zespoły	
śpiewają	(w dowolnym	języku)	lub	nucą.

GOOD BYE SONG!
Auld Lang Syne 
written byScottish poem Robert Burns in 1788
(English version)

1.	 Ogniska	już	dogasa	blask,
	 braterski	splećmy	krąg,
	 w wieczornej	ciszy,	w świetle	gwiazd
	 ostatni	uścisk	rąk.
	 	Kto	raz	przyjaźni	poznał	moc,
	 	nie	będzie	trwonić	słów.
	 	Przy	innym	ogniu,	w inną	noc
	 	do	zobaczenia	znów.
2.	 Nie	zgaśnie	tej	przyjaźni	żar,
	 co	połączyła	nas.
	 Nie	pozwolimy,	by	ją	starł
	 nieubłagany	czas.
	 	Kto	raz	przyjaźni	poznał	moc,
	 	nie	będzie	trwonić	słów.
	 	Przy	innym	ogniu,	w inną	noc
	 	do	zobaczenia	znów.

Since the first edition of the International Folk 
Meetings at the end of each concert that song has 
been played by all the music bands, whereas all the 
groups have either been singing (no matter which 
language) or have been humming.

1. Should old acquaintance be forgot, 
and never brought to mind ? 
Should old acquaintance be forgot, 
and old lang syne ?

  For auld lang syne, my dear, 
 for auld lang syne, 
 we’ll take a cup of kindness yet, 
 for auld lang syne.

2. And surely you’ll buy your pint cup ! 
and surely I’ll buy mine ! 
And we’ll take a cup o’ kindness yet, 
for auld lang syne.

  For auld lang syne, my dear, 
 for auld lang syne, 
 we’ll take a cup of kindness yet, 
 for auld lang syne.



STOWARZYSZENIE	MIŁOŚNIKÓW	 
KULTURY	LUDOWEJ	 
W POTARZYCY

ASSOCIATION	OF	FOLK	CULTURE	LOVERS	 
IN	POTARZYCA

CENTRUM	KULTURY	I SZTUKI	 
W KALISZU
CENTRE FOR CULTURE AND ART  
IN KALISZ

BIBLIOTEKA	PUBLICZNA	
MIG	JAROCIN
PUBLIC LIBRARY IN JAROCIN

OŚRODEK	KULTURY	
W ŻEGOCINIE
CULTURE CENTRE IN ŻEGOCIN

GMINA	JAROCIN
COMMUNE OF JAROCIN

POWIAT	JAROCIŃSKI
DISTRICT OF JAROCIN

GMINA	CZERMIN
COMMUNE OF CZERMIN

POWIAT	PLESZEWSKI	
DISTRICT OF PLESZEW

WOJEWÓDZTWO	WIELKOPOLSKIE	
VOIVODESHIP WIELKOPOLSKA


