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� 28 listopada 1991 – pierwsze pasowanie
na tancerza

� 27 stycznia – 2 lutego 1992 – zgrupowa-
nie we Frysztaku

� 3 maja 1992 – debiut w zaœcianku Woli-
ca £ugowa

� 24 maja 1992 – inauguracyjny wystêp
w sali widowiskowej M-GOK.

� 3-9 sierpnia 1992 – zgrupowanie w Wê-
gierskiej Górce. Sk³adali obertasa,
och³od¹ dla ¿ycia by³a So³a.

� 24 stycznia 1993 – koncert dobroczyn-
ny dla kole¿anek – sierot.

� Kwiecieñ 1993 – przegl¹d zespo³ów lu-
dowych w Rzeszowie

� 29 lipca 1993 – ognisko w Sêdziszowie
M³p. z zespo³em Gaik z Sankt Peters-
burga, poznanym dwa dni wczeœniej na
IX Œwiatowym Festiwalu Polonijnych Ze-
spo³ów Folklorystycznych w Rzeszowie.

� 23-29 sierpnia 1993 – drugie zgrupowa-
nie w Wêgierskiej Górce.

� Lipiec 1995 – koncert w Sêdziszowie M³p.
i ognisko w Kamionce z zespo³em Volks-
tanzkreis Fischbach z Austrii.

� 23 wrzeœnia 1995 – Koncert Jubileuszo-
wy z okazji 5-lecia Zespo³u. Widowisko
teatralno-taneczne „Gdzieœ by³ Jasieñ-
ku…”.

� 21 kwietnia 1996 – trzecie miejsce w prze-
gl¹dzie zespo³ów pieœni i tañca w WDK-
u w Rzeszowie pt. „Spotkanie z Tañcem”.
Uczestniczy³o siedem zespo³ów, m.in.
z Rac³awic, Myœlenic, Sanoka.

� 23 lipca 1996 – koncerty Troczan z Li-
twy w Sêdziszowie M³p. i w Wiercanach,
nastêpnie ognisko w Bystrzycy.

� 25 lipca 1996 – udzia³ w X Œwiatowym
Festiwalu Polonijnych Zespo³ów Folklo-
rystycznych w Rzeszowie. Zespó³ popi-
sywa³ siê mazurem, polonezem, krako-
wiakiem, Krosnem, Rzeszowem i na koñ-
cu Warszaw¹.

� 29 sierpnia 1996 – w ramach Eurospot-
kañ Folklorystycznych sêdziszowskiej
publicznoœci zaprezentowali siê: ZPiT
Po³oniny z Politechniki Rzeszowskiej
i zespó³ Guamanique z Puerto Rico.

� 29 wrzeœnia 1996 – w ramach XX Dni
Starachowic odby³y siê Miêdzywoje-
wódzkie Konfrontacje Zespo³ów Pieœni
i Tañca pod patronatem Ministerstwa
Kultury i Sztuki. Rochy zdoby³y II na-
grodê.

� 25-31 sierpnia 1997 – pierwszy wyjazd
zagraniczny Rochów, na Litwê. Goœcili

ich zaprzyjaŸnieni Troczanie. W trakcie
pobytu, m.in., zwiedzili cmentarz na
Rossie i oddali ho³d Matce Bo¿ej Ostro-
bramskiej w Wilnie.

� 9 lipca 1998 – Rochy goœci³y w Sêdziszo-
wie M³p. niemiecki Volkstanzgruppe
KAB z Laggenbeck.

� 22 lipca – 2 sierpnia 1998 – drugi wyjazd
zagraniczny Rochów. Udzia³ w III Miê-
dzynarodowym Festiwalu Folklorystycz-
nym w Nuoro na Sardynii, w dniach
24-28 lipca 1998 Nuoro – Cala Gonone
– Desulo.

� 20-27 paŸdziernika 1998 – w MGOK
w Sêdziszowie M³p. goœcili przedstawi-
ciele Komitetu Festiwalowego Miêdzy-
narodowej Wspó³pracy Folklorystycznej
z Atiny we W³oszech.

� 19 lipca 1999 – wystêp na XI Œwiatowym
Festiwalu Polonijnych Zespo³ów Folklo-
rystycznych w Rzeszowie.

� 29 lipca – 5 sierpnia 1999 – udzia³
w XXI Miêdzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym „Valle di Comino”
w Atinie we W³oszech.

� 17-24 sierpnia 1999 – w ramach wymia-
ny miêdzynarodowej Rochy goœci³y ze-
spó³ Citta di Grotte z Sycylii.

� 19 sierpnia 1999 – koncert zaprzyjaŸ-
nionego z Rochami zespo³u Tsiskari
z Tbilisi w Gruzji w MGOK da³.

� 30 stycznia 2000 – na przegl¹dzie zespo-
³ów kolêdniczych w Kolbuszowej Rochy
zaprezentowa³y widowisko teatralno-
taneczne „Draby”.

� 15 lipca 2000 – udzia³ w III Polonijnym
Festiwalu Folklorystycznym na stadionie
w D¹browie Tarnowskiej.

� 16-22 lipca 2000 – pobyt w Trokach na
Litwie.

� 30 wrzeœnia 2000 – Koncert Jubileuszo-
wy „Cztery Pory Roku”, po zakoñcze-
niu – Bal Jubileuszowy.

� 23 lipca – 1 sierpnia 2001 – udzia³
w imprezie Festa Della Trebiatura (ro-
dzaj naszych do¿ynek) w Cingoli w po-
bli¿u Ancony, na zaproszenie grupy folk-
lorystycznej Balcone delle Marche.

� 15 wrzeœnia 2001 – œlub Joanny Czapki
i Tomasza Kozubowskiego.

� 25 paŸdziernika 2001 – uœwietnienie uro-
czystoœci 100-lecia Szko³y Podstawowej
w Górze Ropczyckiej.

� 20 lipca 2002 – W ramach XII Œwiato-
wego Festiwalu Polonijnych Zespo³ów
Folklorystycznych w Rzeszowie, Sêdzi-
szów M³p. po raz pierwszy miastem fe-
stiwalowym.

� 12-20 sierpnia 2002 –w Sêdziszowie M³p.
goœci³ w³oski zespó³ folklorystyczny Bal-
cone delle Marche z Cingoli.

� 25-30 wrzeœnia 2002 – udzia³ w Festiwa-
lu Zespo³ów Polonijnych w Recklin-
ghausen.

� 6 paŸdziernika 2002 – w Domu Stra¿aka
w Zagorzycach Dolnych Rochy uœwiet-
ni³y jubileusz 30-lecia pracy artystycznej
Krystyny i Mariana Charchutów.

� 18 maja 2003 – XXIII Jarmark Folklory-
styczny w Sêdziszowie M³p.

� 1. tydzieñ wakacji 2003 – zgrupowanie
wyjazdowe ZPiT Rochy w Kamesznicy,
w Beskidzie ̄ ywieckim.

� 23 sierpnia 2003 – Wieczór z folklorem.
Na estradzie na Rynku w Sêdziszowie
M³p. wyst¹pili: ZPiT Stropkovcan ze
Stropkova na S³owacji, ZPiT Halicz
z Ropczyc, ZPiT Ma³e Rochy zatañczy³
krakowiaka.

Oto, co kronikarz zapisał…

ciąg dalszy na str. 4
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� 18 wrzeœnia 2003 – wystêp Ma³ych Ro-
chów na otwarciu sali gimnastycznej
przy SP w Górze Ropczyckiej.

� 23-29 lutego 2004 – warsztaty taneczne
grupy gimnazjalnej ZPiT Rochy w SP
w Górze Ropczyckiej.

� 26-27 marca 2004 – warsztaty taneczne
z udzia³em Andrzeja Naglaka z zespo³u
Skalni w Krakowie.

� 23 maja 2004 – XXIV Jarmark Folklory-
styczny w Sêdziszowie M³p., na scenie
w sêdziszowskim Rynku. Goœciem spe-
cjalnym by³ Narodowy Zespó³ Tañca
Mriya ze Lwowa.

� 9-14 sierpnia 2004 – „Bez pracy nie ma
ko³aczy” – zgrupowanie taneczne ZPiT
Rochy w Kamionce.

� 20 sierpnia 2004 – III Miêdzynarodowe
Spotkania Folklorystyczne. Na rynku
w Sêdziszowie M³p. wyst¹pili: La Sgrilla
z Priverno we W³oszech, E Talon z Gyor
– Wêgry i Rochy.

� 1-6 czerwca 2005 – warsztaty taneczne
z zespo³em Stropkovcan ze S³owacji, za-
koñczone XXV Jarmarkiem Folklory-
stycznym 5 czerwca 2005.

� 23 lipca 2005 – udzia³ w XIII Œwiatowym
Festiwalu Polonijnych Zespo³ów Folklo-
rystycznych w Rzeszowie, na scenie przy
ulicy 3 Maja.

� 24 lipca 2005 – koncert polonijnych ze-
spo³ów folklorystycznych w Sêdziszowie
M³p., w ramach XIII Œwiatowego Festi-
walu Polonijnych Zespo³ów Folklory-
stycznych w Rzeszowie. Wyst¹pili: Laj-
konik z Sydney, Wileñszczyzna z Wilna,
Polonez z Manchesteru w Anglii i Weso-
³y Dom z Araucarii w Brazylii.

� 7 sierpnia 2005 – IV Miêdzynarodowe
Spotkania Folklorystyczne na rynku
w Sêdziszowie M³p

� 26-31 sierpnia 2005 – zgrupowanie ta-
neczne ZPiT Rochy w Myczkowcach.

� 24 wrzeœnia 2005 – Koncert Jubileuszo-
wy z okazji 15-lecia ZPiT Rochy, w hali
widowiskowo-sportowej przy LO w Sê-
dziszowie M³p.

� 10 paŸdziernika 2005 – koncert na rzecz
budowy nowego koœcio³a, pod wezwa-
niem Mi³osierdzia Bo¿ego w Sêdziszo-
wie M³p.

� 5-6 listopada 2005 – Rochy otrzyma³y
wyró¿nienia w XXI Ogólnopolskim Kon-
kursie Tradycyjnego Tañca Ludowego.

� 4 czerwca 2006 – XXVI Jarmark Folklo-
rystyczny w Sêdziszowie M³p.

� 31 lipca – 12 sierpnia 2006 – udzia³
w Miêdzynarodowym Festiwalu Folklo-
rystycznym Transsiva w fiñskim Turku.

� 16 grudnia 2006 – „Wyskubek” – pre-
mierowe przedstawienie Grupy Obrzê-
dowej ZPiT Rochy.

� 22-24 lutego 2007 – zimowe zgrupowa-
nie w SP w Wolicy Piaskowej.

� Marzec 2007 – I miejsce w XXI Miêdzy-
wojewódzkim Przegl¹dzie Dzieciêcych
Zespo³ów Tañca Ludowego „Taneczny
Kr¹g” Przemyœl 2007.

� 17 czerwca 2007 – na rynku w Sêdziszo-
wie M³p. I Regionalny Festiwal Zespo-
³ów Folklorystycznych, zorganizowany
w ramach programu Leader +.

� 16-26 lipca 2007 – udzia³ w miêdzynaro-
dowym festiwalu folklorystycznym
w Gravina di Puglia – ósmy w historii
zespo³u wyjazd zagraniczny.

� 24-31 sierpnia 2007 – Sêdziszów M³p.
odwiedzi³ zespó³ ludowy Yunost z Dimi-
trovgradu nad Wo³g¹.

� 25-26 sierpnia 2007 – Sêdziszów M³p.
i Œwilcza by³y organizatorami V Miêdzy-
narodowych Spotkañ Folklorystycznych.
W ramach tego festiwalu wyst¹pi³y ze-
spo³y: „SLEZAN” z Czech, „JUNOST”
z Rosji, „CASTEL MADAMA” z W³och,
ZPiT „PU£ANIE” z Trzciany, ZPiT „Ro-
chy” z Sêdziszowa M³p.

� 17 maja 2008 – udzia³ Rochów w kon-
cercie charytatywnym dla Oli Rymut.

� 8 czerwca 2008 – na scenie za sêdziszow-
skim Ratuszem odby³ siê XXVI Jarmark
Folklorystyczny.

� 23 czerwca – 6 lipca 2008 – ZPiT Rochy
w Rosji – dziewi¹ty w historii zespo³u
wyjazd zagraniczny.

� 20 lipca 2008 – W ramach XIV Œwiato-
wego Festiwalu Polonijnych Zespo³ów
Folklorystycznych w Rzeszowie, Sêdzi-
szów M³p. po raz trzeci miastem festi-
walowym. Wyst¹pili: Iskry z Winnipeg
w Kanadzie, Krakowiak z Bostonu
w USA i wileñska Zgoda z Litwy.

� 23 listopada 2008 – „Zawitoj¿e ko³ocy-
ku…” – widowisko w M-GOK, inspiro-
wane dawnymi obrzêdami weselnymi,
przygotowane przez ZPiT Rochy.

� 25 lutego 2009 – W ostatni¹ sobotê kar-
nawa³u 2009 – Sêdziszowskie zapusty –
Draby zapustne.

� 4 kwietnia 2009 – weryfikacje artystycz-
ne ZPiT Rochy.

� 23-29 lipca 2009 – ZPiT Rochy goœci
u siebie Portugalczyków i S³owaków.

� 25 lipca 2009 – VI Miêdzynarodowe Spo-
tkania Folklorystyczne z udzia³em „F.S.
Toplan” ze S³owacji, „Thrakiki Hestia
Serres” z Grecji i „Grupo Folklorico De
S. Miguel De Andreade” z Portugalii.
Tañce ludowe oraz przyœpiewki zapre-
zentowa³ tak¿e zespó³ Pu³anie ze Œwil-
czy i nasze Rochy.

� 8-20 sierpnia 2009 – wyjazd do Portuga-
lii – dziesi¹ty w historii zespo³u wyjazd

ciąg dalszy ze str. 3
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zagraniczny. Celem – udzia³ w festiwalu
w dniach 12-18 sierpnia 2009.

� 25 wrzeœnia 2010 – 20-lecie ZPiT Rochy.

� 23 lipca 2011 – W Sêdziszowie M³p. po
raz czwarty goœci³y zespo³y polonijne.
Tym razem by³y to: Polski Zespó³ Folklo-
rystyczny „Tatry” z Adelajdy w Australii,
Zespó³ Tañca Ludowego „Wiosna w Sza-
motu³ach” ze Strasbourga we Francji
i Polski Zespó³ Pieœni i Tañca „Bia³y
Orze³” z Toronto w Kanadzie.

� 22 lipca 2012 – VII Miêdzynarodowych
Spotkañ Folklorystycznych, w których
wziê³y udzia³: Folk Dance Group of La-
gadas Cultural Association z Grecji, Sto
Uœmiechów z Litwy, Pu³an z Trzciany,
Rochów z Sêdziszowa M³p. i Family Folk
Group Pavetje z Rosji.

� 2 wrzeœnia 2012 – sêdziszowskie Rochy,
zespó³ œpiewaczy NiedŸwiedzanie z Nie-
dŸwiady i uczestnicy warsztatów folklo-
rystycznych z gmin – cz³onków LGD
Partnerstwo 5 Gmin.

� 12-22 wrzeœnia 2012 – wyjazd do Grecji
– jedenasty w historii zespo³u wyjazd za-

graniczny – udzia³ w festiwalu folklory-
stycznym w Salonikach.

� 28 kwietnia 2013 – przyznanie zespo³o-
wi certyfikatu C.I.O.F.F.

� 12-16 wrzeœnia 2013 – Zespó³ Rochy
w Czechach – dwunasty w historii ze-
spo³u wyjazd zagraniczny – udzia³ w Miê-
dzynarodowym Festiwalu Folklorystycz-
nym „44 Œl¹skie Dni”, w £omnej Dolnej.

· 28 marca 2014–I miejsce w Wojewódz-
kim Przegl¹dzie Dzieciêcych i M³odzie-
¿owych Zespo³ów Tañca Ludowego
„Garniec 2014”.

� 24 maja 2014 – Rochy uczestnicz¹ w œlu-
bie Katarzyny Wozowicz.

� 25 maja 2014 – premiera taneczna gru-
py pocz¹tkuj¹cej – „Taniec ze strachem
na wróble”.

� 28 czerwca – 3 lipca 2014 – obóz ta-
neczny w Solinie.

� 3-30 lipca 2014 – XVI Œwiatowy Festiwal
Polonijnych Zespo³ów Folklorystycz-
nych. Sêdziszów odwiedzi³y: „Lajkonik”
z USA, „Korale” z Rosji, „Polonia” z Ka-

nady, „Weso³y Lud” z USA oraz „Sybe-
ryjski Krakowiak” z Rosji.

� 18-29 sierpnia 2014 – udzia³ w miêdzy-
narodowym festiwalu Ohrid Sun w Ma-
cedonii.

� 30 sierpnia 2014 – wystêp na Stadionie
KS Lechia z okazji 75-lecia Wytwórni
Filtrów.

� 5 wrzeœnia 2014 – koncert z okazji 15-le-
cia Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.

� 7 wrzeœnia 2014 – koncert w Radomyœlu
– Podkarpacki Konkurs Wieñca Do¿yn-
kowego.

� 13-14 wrzeœnia 2014 – Targi Euroregio-
nu – koncert w Hali Podpromie w Rze-
szowie.

� 11 stycznia 2015 – 23. Fina³ WOŒP.

� 25 stycznia 2015 – wystêp w Bêdziemy-
œlu grupy obrzêdowej Rochów z przed-
stawieniem „Wyskubek”.

� 8 lutego 2015 – wystêp w Czarnej Sêdzi-
szowskiej grupy obrzêdowej Rochów
z przedstawieniem „Wyskubek”.

� 22 marca 2015 – Polsko-Ukraiñskie Spo-
tkania Kulturalne w Ropczycach.

� 26 marca 2015 – wystêp podczas otwar-
cia nowej hali Hispano-Suiza.

� 23 maja 2015 – œlub Natalii Kameckiej.

� 7 czerwca 2015 – udzia³ w XIX Przegl¹-
dzie Twórczoœci Ludowej – koncert
w Skanseinie w Kolbuszowej.

� 20-25 lipca 2015 – osób taneczny grupy
dzieciêcej i gimnazjalnej oraz kapeli
m³odszej w Hucie Ró¿anieckiej.

� 8-12 sierpnia 2015 – obóz taneczny gru-
py reprezentacyjnej i starszej kapeli
muzycznej w Kamiennej.

� 21-23 sierpnia 2015 – Karpackie Klima-
ty – koncert w Kroœnie.
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Krystyna Szczerbiak,
kierownik artystyczny i organizacyjny,
choreograf

ROCHY s¹ wa¿n¹ czêœci¹ mojego ¿ycia –
zawodowego przede wszystkim, ale te¿ pry-
watnego, rodzinnego. Wielokrotnie powta-
rza³am, ¿e ROCHY to moje trzecie dziecko,
naprawdê wymagaj¹ce. Moje ¿ycie prywat-
ne ca³y czas przeplata siê z ¿yciem zawodo-
wym i wszyscy zostali wci¹gniêci w ten wir.
Dzieci tañczy³y w zespole, a m¹¿ jest z nami
przez ca³y czas, zna zespó³, jego specyfikê,
bywa na wszystkich wa¿niejszych wydarze-
niach zespo³owych, na niektórych wyjazdach.
Jego akceptacja tego, co robiê z zespo³em
jest dla mnie niezwykle wa¿na. Rozumie moj¹
pracê, moje czêste nieobecnoœci w domu.
A zespó³ to s¹ emocje, to praca na ¿ywym
organizmie i nieustanna praca z emocjami.

Bardzo cieszê siê z tego, ¿e zespó³ sta³ siê
elementem sêdziszowskiego pejza¿u. 25 lat
to naprawdê szmat czasu i bêdzie mi mi³o,
gdy kiedyœ „popatrzê z góry” i zobaczê, ¿e
w anna³ach historycznych bêdzie zapisa-
ne, ¿e Popielarz i Szczerbiak zak³adali ze-
spó³ ROCHY i on trwa³, choæ na pocz¹tku
niektórzy byli bardzo sceptycznie nastawie-
ni i twierdzili, ¿e zespó³ nie przetrwa.

W tej pracy chwile satysfakcji s¹ rzadkie,
na ogó³ to jest kator¿nicza praca, ponie-
wa¿ pracujemy z amatorami, których od
podstaw uczymy tañczyæ i graæ. Ale wa¿ne
jest dla mnie to, ¿e wychowa³am sobie na-
stêpców, ¿e pracuje z nami Pawe³ Gnacek,
¿e Witek Œwider jest wychowanym przeze
mnie tancerzem, który jak ja czuje to ser-
cem i do ROCHÓW podchodzi emocjo-
nalnie. Jesteœmy jak rodzina, kochamy siê
i ranimy. Jak to w rodzinie.

Przy tej okazji chcê podziêkowaæ wszyst-
kim, a w szczególnoœci wszystkim muzykom
i tancerzom, pracownikom Domu Kultury
oraz cz³onkom zarz¹du Stowarzyszenia
Folklorystycznego ROCHY.

Paweł Gnacek,
kierownik muzyczny, akompaniator

Do wspó³pracy z ROCHAMI zaprosi³a
mnie Krysia po 10-leciu. Zaj¹³em siê grup¹
wokaln¹. Moim zadaniem by³o rozœpiewaæ
wszystkie grupy, poniewa¿ w tym czasie po-

C
zym są ROCHY? To tancerze, muzycy i oczy-

wiście kadra. To ludzie, którzy 25 lat temu

podjęli się trudu stworzenia w Sędziszowie Młp.

zespołu od podstaw, z niczego, ale też ludzie, którzy

z ROCHAMI dorastali i ludzie, dla których praca

zawodowa dzięki zespołowi stała się wspaniałą przy-

godą. ROCHY to ich emocje, ich umiłowanie folkloru

i tradycji ludowej, którą z pieczołowitością pielę-

gnują. Każde z nich oddaje się zespołowi w innym

wymiarze, na innej płaszczyźnie, ale wszyscy z ta-

kim samym zapałem.

wstawa³o ich wiêcej i by³ potrzebny ktoœ do
pracy nad wokalem. PóŸniej stworzy³em ka-
pelê dzieciêc¹, która z czasem w naturalny
sposób sta³a siê kapel¹ m³odzie¿ow¹, a¿
w koñcu reprezentacyjn¹. Wtedy za³o¿y-
³em kolejn¹ kapelê dzieciêc¹. Dziœ zajmujê
siê opracowaniami muzycznymi dla RO-
CHÓW, czyli rozpisujê wszystkie utwory na
kapelê i zajmujê siê stron¹ wokaln¹ i mu-
zyczn¹ zespo³u.

Rochy dla mnie to przede wszystkim folk-
lor, w szerokim tego s³owa znaczeniu. To
po prostu muzyka ludowa, któr¹ bardzo
lubiê. Pozna³em ja i nauczy³em siê jej jako
dziecko, gdy gra³em w kapeli rodzinnej,
póŸniej gra³em w Zespole Pieœni i Tañca
Halicz, a w koñcu tutaj w ROCHACH.
Bardzo du¿o nauczy³em siê od p. Janka
Przybka, który wczeœniej by³ odpowiedzial-
ny za stronê muzyczn¹, i który bardzo du¿o
mi przekaza³. Praca w ROCHACH jest bar-
dzo zajmuj¹ca, od folkloru trudno siê uwol-
niæ i nie sposób z niego zrezygnowaæ.

Witold Świder,
instruktor choreograf

W ROCHACH pojawi³em siê wiosn¹
1993 r., gdy zaczê³a siê tworzyæ grupa dzie-
ciêca. Mia³em wtedy 10 lat i nieprzerwanie
tañczy³em do 2006 roku. Po jubileuszu
15-lecia zespo³u nast¹pi³a wymiana poko-

leñ i jesieni¹ 2006 r. pani Krystyna poprosi-
³a mnie, ¿ebym pomaga³ w prowadzeniu
grupy reprezentacyjnej. Od tej pory nie-
mal nieprzerwanie jestem tutaj, czasem
jako tancerz, je¿eli wymaga tego sytuacja,
ale g³ównie prowadzê grupê reprezenta-
cyjn¹ i gimnazjaln¹. W trakcie przygoto-
wañ do jubileuszu mia³em pod opiek¹ rów-
nie¿ grupê gimnazjaln¹ oraz absolwentów.

ROCHY to wiêkszoœæ mojego ¿ycia. Mój
czas zawsze by³ podporz¹dkowany próbom
i to zawsze by³ priorytet. Tu, poza domem
oczywiœcie, wychowywa³em siê, tu spêdza-
³em czas wolny z ludŸmi, którzy nale¿eli do
zespo³u. Tu nawi¹za³o siê du¿o znajomoœci
i przyjaŸni, które przetrwa³y po dziœ i my-
œlê, ¿e to siê nie zmieni. Dopóki nogi bêd¹
nas nosiæ, bêdziemy siê spotykaæ i tañczyæ.

Barbara Czeladka,
kostiumerka

Gdy zaczê³am pracê w Domu Kultury
w 1998 r. jako kostiumerka Zespo³u Pieœni
i Tañca ROCHY, wszystkie kostiumy zespo-
³owe mieœci³y siê w jednej szafie. Nie mia-
³am przygotowanego stanowiska pracy
i przez pewien czas pracowa³am na wypo-
¿yczonej maszynie do szycia. Dopiero gdy
dosta³am pieni¹dze z urzêdu pracy na stwo-
rzenie stanowiska, zupi³am dwie maszyny
do szycia, które s³u¿y³y mi przez 15 lat.

Od lewej: Jan Przybek, Barbara Czeladka, Witold Świder, Krystyna Szczerbiak, Paweł Gnacek.

Życie z ROCHAMIŻycie z ROCHAMI
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Pierwszym kostiumem, który uszy³am by³
mêski strój kroœnieñski, nastêpnie mundu-
ry z okresu Ksiêstwa Warszawskiego i stroje
ch³opskie. W czasie gdy tworzy³y siê grupy
dzieciêce, powsta³y te¿ stroje dla nich: pa-
stuszki, „Warszawa”, „Œl¹sk” oraz stroje la-
sowiackie.

W 2002 r. nasz¹ ubog¹ jeszcze kostiumer-
niê wzbogaci³y zakupione u¿ywane kostiu-
my po nieistniej¹cym zespole „Pogórze
Kolejarz” z Rzeszowa. Wtedy kostiumernia
poszerzy³a siê o stroje: krakowskie, góral-
skie, szlacheckie i ³owickie. W 2007 r. w po-
mieszczeniach po bibliotece powsta³a du¿a
kostiumernia i pracownia krawiecka. Ko-
lejne kostiumy zakupiliœmy z projektów, by³y
to stroje przeworskie i s¹deckie.Ostatnie
stroje jakie uszy³am to suknie do tañców
Starej Warszawy, kompletna bielizna rze-
szowska i najtrudniejszy, a zarazem najdro¿-
szy i bogaty w hafty – £owicz damski.

Stroje regionalne, które szyjê oparte s¹
na materia³ach zaczerpniêtych z Muzeum
Etnograficznego. Staram siê wiernie od-
tworzyæ tradycyjne wzory haftów i zacho-
waæ autentyczny krój. W konkursach,
w których zespó³ bierze udzia³ zdobywa te¿
punkty za stroje doceniaj¹c ich autentycz-
noœæ. Moja praca zawoda wymaga ode
mnie ci¹g³ego zaanga¿owania, a jednocze-
œnie daje mi wiele satysfakcji.

Jan Przybek,
akompaniator

Przed powstaniem ROCHÓW prowa-
dzi³em w Domu Kultury kapelê ludow¹
i gdy powsta³ zespó³ zaanga¿owano mnie
jako akompaniatora. Razem z p. Krysi¹
opracowywaliœmy uk³ady taneczne, pocz¹t-
kowo Rzeszów, Krosno, g³ównie tañce z na-
szego regionu. Wspó³praca uk³ada³a siê
bardzo dobrze, doskonale siê rozumieli-

œmy, poniewa¿ oboje czuliœmy ten folklor.
A gdy zespó³ przygotowywa³ siê do pierw-
szego wystêpu, musia³em stworzyæ kapelê,
której podstaw¹ by³a kapela wczeœniej dzia-
³aj¹ca w Domu Kultury. I tak to siê zaczê³o.
PóŸniej by³o 5-lecie, 10-lecie, a póŸniej mój
rodak z Iwierzyc, Pawe³ Gnacek, zaj¹³ siê
wokalem. A ¿e uczy³ w szkole muzycznej,
wiêc mia³ mo¿liwoœæ naboru m³odzie¿y do
kapeli. W ten sposób przej¹³ tê czêœæ dzia-
³alnoœci zespo³u. Od tej pory zajmowa³em
siê ju¿ g³ównie akompaniamentem do za-
jêæ. A teraz po 25 latach chcia³bym siê tro-
chê odsun¹æ, zrezygnowaæ z akompanio-
wania na zajêciach, ale Rochów nie zosta-
wiê, kontaktów nie zerwê. Mo¿e bêdê przy-
chodzi³ na spotkania z grup¹ obrzêdow¹,
poniewa¿ pamiêtam obrzêdy z dawnych
czasów i dawn¹ muzykê, wiêc mogê siê jesz-
cze przydaæ. Bo ROCHY s¹ dla mnie jak
druga rodzina. �

� I nagroda w III Wojewódzkim Przegl¹-
dzie Dzieciêcych i M³odzie¿owych Ze-
spo³ów Tañca Ludowego „Garniec”
£añcut 2012

� I nagroda w IV Podkarpackim Prze-
gl¹dzie Dzieciêcych i M³odzie¿owych
Zespo³ów Tanecznych – „Z³oty Gryf” –
Dêbica 2012

� I nagroda w XXVII Ogólnopolskim
Przegl¹dzie Tradycyjnego Tañca Ludo-
wego – Rzeszów 2011

� I nagroda w XXI Miêdzywojewódzkim
Przegl¹dzie Dzieciêcych Zespo³ów
Tañca Ludowego – „Taneczny kr¹g” –
Przemyœl 2007

� II nagroda w I Miêdzywojewódzkich
Konfrontacjach Zespo³ów Pieœni i Tañ-
ca – Starachowice 1998

� II nagroda w XXV Ogólnopolskim
Przegl¹dzie Kapel i Zespo³ów Stylizo-

Nagrody i wyróżnienia dla ZPiT ROCHY
Za swoje dotychczasowe osiągnięcia zespół może się poszczycić

licznymi nagrodami i wyróżnieniami:

wanych im. Jana Derlety – Szyd³owiec
2012

� III nagroda w Ogólnopolski Konkursie
„O Wolborsk¹ Krajkê” – Wolbórz 1997

� III nagroda w I Wojewódzkim Przegl¹-
dzie Dzieciêcych i M³odzie¿owych Ze-
spo³ów Tañca Ludowego – „Garniec”
– £añcut 2010

� III nagroda w 28 Ogólnopolskim Kon-
kursie Tradycyjnego Tañca Ludowego
– Rzeszów 2012

�Wyró¿nienie w IV Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Zespo³ów Tanecznych „O Laur
Rzecha” – Rzeszów 2006

�Wyró¿nienie w Miêdzywojewódzkim
Przegl¹dzie Zespo³ów Kolêdniczych –
Kolbuszowa 2000

�Wyró¿nienie w Wojewódzkim Przegl¹-
dzie Dorobku Kulturalnego Szkó³ –
Rzeszów 1993

Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy” w 2008 roku
otrzyma³ tytu³ „Zas³u¿ony dla powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego”, a w 2010 – nagrodê
Zarz¹du Województwa Podkarpackiego „Za
szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury”

Jest cz³onkiem C.I.O.F.F – Miêdzynaro-

dowej Rady Stowa-

rzyszeñ Folklory-

stycznych, Festiwali

i Sztuki Ludowej,

uprawniaj¹cy do

propagowania kultury polskiej zarówno na

scenach krajowych, jak i zagranicznych

festiwalach i przegl¹dach. Ponadto upo-

wa¿nia on równie¿ zespó³ do organizowa-

nia warsztatów folklorystycznych z udzia-

³em zespo³ów z ca³ego œwiata.
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Anna Białorucka

Kazimierz Popielarz,

dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
pomysłodawca stworzenia zespołu
pieśni i tańca

Pocz¹tki ROCHÓW s¹ zwi¹zane z po-
cz¹tkiem mojej pracy w sêdziszowskim
Domu Kultury. Wczeœniej, przez kilka lat
by³em dyrektorem domu kultury w Ka-
mionce, gdzie za³o¿y³em i prowadzi³em
zespó³ pieœni i tañca. A ¿e przez 10 lat tañ-
czy³em w zespole „Po³oniny” dzia³aj¹cym
na Politechnice Rzeszowskiej, wiêc temat
zna³em „od podszewki”. Zrobi³em te¿ kurs
choreograficzny w Wojewódzkim Domu
Kultury, gdzie pozna³em Krystynê, która
najpierw tañczy³a, a póŸniej prowadzi³a
zespól „Rzechy” w Rzeszowie.

Startuj¹c w konkursie na stanowisko dy-
rektora DK w Sêdziszowie moim prioryte-
tem by³o stworzenie zespo³u pieœni i tañca.
Pamiêtam jak dziœ, w jaki sposób szuka³em
chêtnych. Nazbiera³em ró¿nych zdjêæ na
slajdach z moich wyjazdów z „Po³oninami”
i poszed³em do sêdziszowskiego Zespo³u
Szkó³. Tam namówi³em i zebra³em tê
pierwsz¹ grupê, ten trzon zespo³u, który
tworzyli m.in. Tomek Kozubowski, Tomek
Ochab, Piotrek Drozd. Jednak zdawa³em
sobie sprawê z tego, ¿e po³¹czenie funkcji
dyrektora z prowadzeniem zespo³u bêdzie
bardzo trudne, wiêc poprosi³em Krystynê,
aby przysz³a do nas. I tak wspólnie tworzy-
liœmy ten zespó³, a z czasem wszystko œwiet-
nie siê rozkrêca³o. Najpierw by³a tylko jed-
na grupa, póŸniej kolejna, póŸniej pierw-
szy koncert, który odby³ siê w Wolicy £ugo-
wej z okazji 70-lecia OSP, póŸniej pierwszy
wyjazd na Litwê. Stopniowo montowaliœmy
kapelê, anga¿owaliœmy nowych muzyków,
z czasem do³¹czy³ do nas Pawe³ Gnacek.

Całym sercem
z ROCHAMI

K
azimierz Popielarz wpadł na, wydałoby
się, szalony pomysł zbudowa-

nia w Sędziszowie od przysłowio-
wego zera zespołu pieśni i tańca.
Tomasza Kozubowskiego przekonała
opowieść dyrektora sędziszowskiego
Domu Kultury, że ROCHY mogą być
fantastyczną przygodą i został jednym
z pierwszych tancerzy zespołu. Dla Ja-
nusza Ignasa, przez kilka lat muzyka ze-
społu, ROCHY niejednokrotnie były inspi-
racją do tworzenia poezji. Anna Białoruc-
ka żałuje, że sama nie miała możliwości, by
tańczyć w takim zespole, dlatego tym bar-
dziej cieszy się, że dwie córki należą do RO-
CHÓW. Wszyscy traktują zespół jak niezwy-
kle ważną część swojego życia.

ROCHY to moja duma, choæ dziœ ju¿ je-
stem trochê z boku i z przyjemnoœci¹ pa-
trzê, jak te piêæ osób, które s¹ w kadrze,
zarz¹dzaj¹ zespo³em.

Janusz Ignas,

były muzyk ROCHÓW, autor kupletów o zespole
Mój pobyt w ROCHACH to przypadek,

zrz¹dzenie losu. By³em gitarzyst¹ basowym,
a w zespole potrzebowali basisty. Zgodzi-
³em siê do³¹czyæ do sk³adu, poniewa¿ lubiê
takie rzeczy. Przez lata zajmowa³em siê te-
atrem w Wiercanach, a wystêpy ROCHÓW
to w pewnym sensie teatr, widowisko te-
atralne. Z zespo³em by³em ponad 10 lat,
w tym czasie uczestniczy³em w 7 bardzo
piêknych wyprawach zagranicznych, któ-
re wspominam niezwykle mi³o. Ka¿da mia-
³a swój niepowtarzalny urok. I z ka¿dej po-
wstawa³y kuplety wydane póŸniej w mojej
ksi¹¿ce. Choæ ju¿ nie gram z ROCHAMI,
to w jubileuszowym widowisku z przyjem-
noœci¹ biorê udzia³ z Kapel¹ Paka Sêdzi-
sza, z któr¹ œpiewamy dwie piosenki.

Anna Białorucka,

członek zarządu Stowarzyszenia
Folklorystycznego „ROCHY”

Z ROCHAMI zwi¹za³am siê „formalnie”,
gdy moje pierwsze dziecko zapisa³o siê do
zespo³u. Ale tak naprawdê przez ca³e 25
lat ROCHY by³y mi bliskie, bo przecie¿ to
wizytówka miasta i stara³am siê byæ na
wszystkich uroczystoœciach, w których bra³
udzia³ zespó³. Chcia³am te¿ zaszczepiæ

w moich dzieciach ten folklor, który jest
mi bliski od zawsze, poniewa¿ z rodzinne-
go domu wynios³am wewnêtrzn¹ potrzebê
kultywowania tradycji ludowych.

Dwie córki tañcz¹ w ROCHACH i jestem
z tego powodu bardzo szczêœliwa, bo dla
mnie jako matki, to m¹dre i bezpieczne
spêdzanie wolnego czasu. Nie ukrywam, ¿e
jako rodzic dorastaj¹cych dzieci martwi-
³am siê, co dziecko mo¿e robiæ w Sêdziszo-
wie. Namówi³am wiêc córki na ROCHY,
choæ oczywiœcie z ich strony musia³y byæ
chêci. Oczywiœcie bywa³o ró¿nie, bo prze-
cie¿ próby bywaj¹ mêcz¹ce, a wystêpy s¹
i w œwiêta, i w niedziele, ale to nauczy³o je
odpowiedzialnoœci. Ta mobilizacja bardzo
pozytywnie wp³ywa³a na rozwój moich dzie-
ci, a przebywanie w grupach da³o im bar-
dzo du¿o – dzieci w grupach by³y z¿yte, nie
by³o wœród nich rywalizacji, lecz taka wspa-
nia³a rodzinna atmosfera. I cieszê siê, ¿e
jest tu tak wiele osób, ¿e zespó³ trwa, ¿e
dobrze siê ma, i ¿e jako mieszkañcy Sêdzi-
szowa mo¿emy byæ dumni z ROCHÓW.

Tomasz Kozubowski

Kazimierz Popielarz

Janusz Ignas
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Tomasz Kozubowski,
tancerz z pierwszego składu zespołu,
wiceprezes Stowarzyszenia Folklorystycznego
„ROCHY”

W zespole by³em od samego pocz¹tku,
poniewa¿ z wieloma moimi znajomymi stwo-
rzyliœmy pierwszy sk³ad. Gdy 25 lat temu
dyrektor K.Popielarz przyszed³ do Techni-
kum Techniczno-Elektrycznego i przedsta-
wi³ nam film z wyjazdu zespo³u „Po³oniny”,
opowiada³ nam jak tam by³o wspaniale.
W ten sposób z mojej klasy zachêci³ 10 ch³o-
paków, którzy weszli do pierwszego sk³adu

zespo³u. Dyrektor po prostu zarazi³ nas
swoimi opowieœciami. I tak wspólnie zaczy-
naliœmy od zera. Pierwszy koncert by³ do-
piero po dwóch latach prób na Sali Lu-
strzanej w Domu Kultury. Tu uczyliœmy siê
kroków, niejednokrotnie obijaj¹c siê o sie-
bie, czasem ucz¹c siê tañczyæ od podstaw.
To by³y naprawdê fajne czasy.

W ROCHACH pozna³em te¿ moj¹ ¿onê
Asiê, która podobnie jak ja, jest z pierwsze-
go sk³adu. Tak siê wszystko potoczy³o, ¿e
ma³¿eñstwem jesteœmy ju¿ 14 lat. A to nie-
jedyne ma³¿eñstwo zespo³owe. Jest kilka

takich osób, jak my, które zwi¹za³y siê
w ROCHACH.

Czynnym tancerzem by³em przez 17 lat,
a póŸniej zwi¹za³em siê ze Stowarzysze-
niem, które wspiera zespó³. Jak d³ugo tu
bêdê? Tego nie sposób okreœliæ. Tu s¹ lu-
dzie, z którymi znamy siê bardzo d³ugo
i nadal jest miêdzy nami silna wiêŸ. Na ra-
zie nikt nie mówi „koniec”, a wrêcz prze-
ciwnie – z tego, co s³yszê w kuluarach, sta-
ramy siê wskrzesiæ nasz¹ grupê, by mieæ tê
ci¹g³oœæ w tañcu. Zobaczymy, mo¿e siê to
uda.

I MSF – 1999 rok
- „Tsiskari Tbilisi” – Gruzja
- „Citta di Grotte” – Sycylia
- ZPiT „Rochy”
- ZPiT „Lubenka”

II MSF – 2002 rok
- „Balconedelle Marche” – W³ochy
- ZPiT „Rochy”
- ZPiT „Lubenka”

III MSF – 2004 rok
- „La Sgrilla” – W³ochy

Międzynarodowe
Spotkania

Folklorystyczne
u ROCHÓW

D
zięki kontaktom nawiązanym przez ZPiT „Rochy” na Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycz-

nych powstał pomysł na organizację podobnej imprezy międzynarodowej w Sędziszowie o nazwie

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne.

- „E Talon” – Wêgry
- ZPiT „Rochy”
- ZPiT „Halicz”

IV MSF – 2005 rok
- FS „Stropkovcan” – S³owacja
- „The GallowmillBilles” – Szkocja
- ZPiT „Rochy”
- ZPiT „Halicz”

V MSF – 2007 rok
- „Yunost” – Rosja
- „CastelMadama” – W³ochy

- „Slezan” – Czechy
- ZPiT „Rochy”
- ZPiT „Pu³anie”

VI MSF – 2009 rok
- Grupo Folklorico de S. Miguel de An-
reade – Portugalia
- FS „Toplan” – S³owacja
- „ThrakikiEstia of Serres” – Grecja
- ZPiT „Pu³anie” – Polska
- ZPiT „Rochy” – Polska

VII MSF – 2012 rok
- „Pavetje” z Rosji
- „Sto uœmiechów” z Litwy
- „Lagadas” z Grecji
- ZPiT „Pu³anie” – Polska
- ZPiT „Rochy” – Polska

�
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Grupy taneczne i muzyczne
w Zespole Pieśni i Tańca ROCHY

Grupa dziecięca początkująca

Grupa gimnazjalna

Grupa dziecięca starsza
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Grupa obrzędowa

Grupa reprezentacyjna

Grupa absolwentów
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Kapela muzyczna starsza

Kapela muzyczna młodsza

Goście
Jubileuszu

ZPiT
ROCHY

Zespół Pieśni i Tańca Rzechy

Kapela Podwórkowa Paka Sędzisza
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Muzycy

Basara Wioletta
Bia³orucka Gabriela
Bia³orucka Patrycja
Charchut Ewa
Drozd Justyna
Filiepk Natalia
Ignas Justyna
Jakubowska Joanna
KuŸniar Aleksandra
Mielniczuk Monika
Mi³ek Joanna
Niemiec Natalia
Ocha³ Lidia

Tancerze i muzycy ROCHÓW

O
becnie w ROCHACH tańczą dwie grupy dziecięce, liczące w sumie 36 osób, 30-osobowa

grupa gimnazjalna, 30-osobowa grupa reprezentacyjna, którą tworzy młodzież szkół śred-

nich i studenci, oraz 16-osobowa grupa obrzędowa. Integralną częścią zespołu są dwie kapele

muzyczne: dziecięca i młodzieżowa, w której grają muzycy amatorzy. Podczas 25 lat działalności

przez zespół przewinęło się blisko 300 tancerzy i muzyków.

S¹siadek Danuta
Siciarz Anna
Siwiec Katarzyna
Toton Barbara
Wojdon Katarzyna
Basara Adam
Bochenek Wiktor
Cebula Jan
Dêbowski Karol
Drapa³a Kacper
Feret Aleksander
Fortuna Szymon
Gnacek Konrad
Gnacek Pawe³

Ignas Janusz
Janowski Piotr
Klocek Romuald
Marek Jan
Niemiec Arkadiusz
Niemiec Szymon
Pytko Rafa³
Pytko Tomasz
Przybek Jan
Ska³uba Przemys³a
Szarek Piotr
Wiktor Marek
Wójcik Damian
Wójcik Kamil

Tancerze

Bieszczad Aleksandra
Bro¿ek Agnieszka
Buda Dorota
Czapka Joanna
Fiœkiewicz Ewelina
Grabiec Agnieszka
Nieroda Aldona
Snopek Anna
Snopek Agnieszka
Strêk Agnieszka
Œwider Beata
Barwiñski Pawe³
Bo¿ek Grzegorz
Czapka Benedykt
Drozd Piotr
Jêdrzejczyk Mariusz
Madura Tomasz
Miodunka Stanis³aw
Myœliwy Grzegorz
Mycek Robert
Ochab Tomasz
Ocha³ Zenon
Waœko Zygmunt
Winkowski Krzysztof
Wolak Grzegorz
Zawiœlak Roman
Kozubowski Tomasz
Biesiadecka Magdalena
Æwiczak Joanna
Dy³o Anna
Fryd³o Edyta
Fryd³o Ewelina
Ryczan Anna
Sankowska Ma³gorzata
Tomaka Ewa
Tomaka Magdalena
Wozowicz Joanna

Wozowicz Katarzyna
Bizoñ Tomasz
Bro¿ek Wojciech
Majka Grzegorz
Œwider Witold
Tomaka Pawe³
Wi¹cek Jacek
Wi¹cek Dominik
Ziajor Grzegorz
Feret Dorota
So³ek Dominika
Toton Magdalena
Haracz Krzysztof
Kozubowski Marcin
Wiktor Tomasz
Kocur Joanna
Prag³owska Anna
S³owik Marzena
W¹troba Magdalena
Wszo³ek Edyta
Kazior Miros³aw
Nyzio Marcin
Stawiñski Piotr
Szczerbiak Artur
Bia³orucka Magdalena
Cioch Gabriela
Charchut Aleksandra
Charchut Ewa
Drozd Karolina
Hagdej Katarzyna
Haracz Aleksandra
Haracz Anna
Jakubowska Joanna
Jarz¹b Klaudia
Jarz¹b Marta
Jordan Katarzyna

ciąg dalszy na str. 14
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Kamecka Natalia
Kozak Beata
Kozak Wioletta
Kozek Agnieszka
Kozek Katarzyna
Krê¿el Aleksandra
Lis Monika
Majka Karolina
Siwiec Katarzyna
Szczerbiak Ewa
Szybisty Marika
W¹troba Justyna
Wozowicz Danuta
Wozowicz Marta
Wozowicz Monika
Cio³ek Dawid
Gawlik Micha³
Gawlik Rafa³
Kolebuk Kamil
Kolebuk Krystian
Naja Wojciech
Nowak £ukasz
Nowak Micha³
Przystaœ Mateusz
Przystaœ Micha³
Siwiec Pawe³
Stawicki £ukasz
Szajnowski Micha³
Szajnowski Witold
Wiktor Dawid
Wiktor Jakub
Zacios Agnieszka
Bartkowicz Pawe³
Przepióra £ukasz
Wozowicz Marcin
Bochenek Magdalena
Maroñ Paulina
Surman Natalia
Róg Ewelina
Zawisza Magdalena
Che³pa Marcin
Paœko Witold
Tra³ka Hubert
Bia³orucka Rozalia
Bocheñska Gabriela
Czapka Zuzanna
Daniel Sabina
Depa Gabriela
Dy³o Dominika
Fryd³o Martyna
Kania Aleksander
Kolbusz Karolina
Kolbusz Marcelina
Maroñ Zuzanna
Opiela Simona
Pos³uszna Patrycja
Przydzia³ Eliza
Strêk Patrycja
Szydziak Karolina
W¹troba Patrycja
Depa Daniel
Depa Krystian
Fito³ Przemys³aw
Gnacek Bartosz
Homa B³a¿ej
Kozek Kewin
Kuman Jakub

NiedŸwiedŸ Szymon
NiedŸwiedŸ Wojciech
Pasko Tomasz
Patro Krzysztof
Patro Miros³aw
Pos³uszny Bart³omiej
Siwiec Micha³
Sobecki Jan
Sobecki Julian
Stawiñski Waldemar
Szlachta Hubert
Szlachta Kacper
Babiarz Klaudia
Dar³ak El¿bieta
Delikat Zuzanna
Drozdowska Stanis³awa
Feret Wanda
Grêbosz Teresa
Kie³b Gra¿yna
Klimek Anna
Kozak Maria

Kwaœny Anna
£oboda Patrycja
Marciniec Sara
M¹dro Marcelina
Mokrzycka Magdalena
Ochab Maria
Róg Agnieszka
Róg Ewelina
Szopiñska Kinga
Tomaszewska Marta
Tomaszewska Milena
Tomaszewska Zuzanna
Worek Stanis³awa
Babiarz Maciej
Fito³ Jan
Jarz¹b Makcymilian
Kieba³a Jerzy
Kubik Dawid
Lewandowski Adam
Lis Tadeusz
Ochab Jan

Ochab Tadeusz
Orzech Czes³aw
Popielarz Przemys³aw
Szopiñski Mateusz
Depa Daria
Toton Barbara
Barciñski Wojciech
D¹browski Jerzy
Fito³ Przemys³aw
K³ósek Jaromir
Wszo³ek Jan
Adler Emilia
B¹kowska Aleksandra
Bêbynek Paulina
Cisek Patrycja
Dziuba Zuzanna
Filipek Aleksandra
Gdowik Zuzanna
Iskrzycka Karolina
Kosydar And¿elika
Kozek Anna

£ach Diana
Magdoñ Aleksandra
Medygra³ Katarzyna
Merchut Gabriela
Miga³a Milena
Ochab Aleksandra
Ochab Dagmara
P³och Anna
Róg Kinga
Smoliñska Barbara
Sobecka Agnieszka
Stysia³ Joanna
Toton Dominika
Wozowicz Anna
Z¹bczyk Bernadetta
Ziemiñska Martyna
Babicz Kamil
Baljon Benedykt
Baran Jerzy
Kieba³a Jerzy
Kozek Fabian
Kozek Patryk
Matykowski Patryk
Napieracz Marcin
Nazimek Dawid
Ocha³ Damian
Paœko Igor
Pichla B³a¿ej
Pluta Maciej
Pluta Micha³
Pokrywka Stanis³aw
Przybek Patryk
Siemi¹tkowski Konrad
Wilczok Zbigniew
Zawadzki Bart³omiej
Kuraœ Aleksandra
Pasela Julia
Buka³a Szymon
K³osek Piotr
Szydziak Micha³
Urbañski Jakub

ciąg dalszy ze str. 13
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ROCHY na świecie
Zespó³ wielokrotnie wystêpowa³ w kraju

i za granic¹, miêdzy innymi trzykrotnie na
Litwie, trzykrotnie we W³oszech, na Sardy-
nii, w Niemczech, Austrii, Finlandii, Rosji,
Portugalii, w Grecji i w Czechach. Wszê-
dzie wystêpy artystyczne zespo³u by³y bar-
dzo gor¹co przyjmowane, a jego spektakle
spotyka³y siê z olbrzymim aplauzem pu-
blicznoœci. Po uzyskaniu w 2009 roku cer-
tyfikatu CIOFF-u, Rochy w dwójnasób pre-
zentuj¹ bogactwo kultury polskiej i Pod-
karpacia narodom jednocz¹cej siê Euro-
py oraz publicznoœci krajowej i lokalnej.
Przyjêcie zespo³u, po ocenie programu

Udział w Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych:

� Litwa – 1997 i 2000 r. ��Sardynia – 1998 r. ��Austria – 1998 r. ��W³ochy – 1999, 2001 i 2007 r. ��Niemcy – 2002 r. ��Finlandia –
2006 r. ��Rosja – 2008 r. ��Portugalia – 2009 r. ��Grecja – 2012 r. ��Czechy – 2013 r. ��Macedonia – 2014 r.

D
ziałający pod egidą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Zespół Pieśni i Tańca ROCHY jest określany

mianem ambasadora kultury miasta i gminy Sędziszów Młp.

przez Komisjê Artystyczn¹, w poczet cz³on-
ków Polskiej Sekcji CIOFF – to uznanie
Rochów jako oficjalnego reprezentanta
Polski na miêdzynarodowe festiwale w Pol-
sce i za granic¹.

�
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Kilka poetyckich słów o ROCHACH
J

anusz Ignas, który przez 10 lat grał w ZPiT ROCHY, jest autorem wielu kupletów, które powstały

specjalnie dla zespołu. To historie wzięte z życia, powstające pod wpływem wydarzeń związanych

z ROCHAMI. Jak mówi pan Janusz, to utwory raczej „dla wtajemniczonych” i nawet dla niego samego

z czasem anegdoty, które były pretekstem tworzenia tych kupletów, zacierały swój sens. Wszystkie

napisane przez niego kuplety zostały wydane w książce „Drzazgi i wiórka z mego podwórka”, która została

wydana dzięki jego dzieciom.

„Ja jestem Felek” to przeróbka warszaw-
skiego utworu, który powsta³ na potrzeby
jubileuszu ROCHÓW. Natomiast „ROCHY
– 25 lat” to nowy tekst do melodii „Gród
Sêdzisza” wykonywanej przez Kapelê Po-
dwórkow¹ Paka Sêdzisza.

ROCHY – 25 lat

Król Boles³aw Krzywousty,
raz w przyp³ywie swej szczodroœci,
podarowa³ za walecznoœæ
rycerzowi owe w³oœci.

Gród Sêdzisza, Gród Sêdzisza

Rycerz Sêdzisz siê zakocha³,

Oprócz w³oœci wzi¹³ w³oœciankê

i pierwszego mieli Rocha.

Up³ynê³o osiem wieków,
napêcznia³a Rochów lista,
Statystycznie tego roku
bêdzie ich prawie czterysta.

Gród Sêdzisza, Gród Sêdzisza

Srebrne gody dzisiaj mamy.

Gala folku, zespó³ Rochy -

roztañczony, rozœpiewany.

Ró¿nie bieg³a Rochów droga,
czasem gorzka – do³ka bliska.
Jeœli Pañstwo pozwolicie,
wymienimy dwa nazwiska.

Gród Sêdzisza, Gród Sêdzisza

Pani Szczerbiak, pan Popielarz.

Czasem Kazka brzuch rozbola³,

Krysia pop³aka³a nie raz.

Ale za to Rochy maj¹
swoje œwiêto, aplauz, radoœæ.
A wiêc siê w ¿yciowej kwestii -
równowadze sta³o zadoœæ.

Gród Sêdzisza, Gród Sêdzisza
Rochy starsi, œredni, m³odzi -
Kultywujcie dalej folklor,
Który czarem swym uwodzi.

Gród Sêdzisza, Gród Sêdzisza,

Gdy nastêpne bêdzie lecie,

Daj nam Bo¿e w Sêdziszowie

Piêæset Rochów na parkiecie.

Na Blichu w Sêdziszowie
Przyszed³em na ten œwiat.
Ju¿ jako ma³y cz³owiek
Ja by³em ch³opak chwat.
Tu szko³y zaliczy³em
Te najwa¿niejsze dwie -
Jedynka i liceum
Edukowa³y mnie.

Ja jestem Felek co nasz Sêdziszów w ma³ym paluszku ca³y ma.

Ostatnio s³ucham jak na ratuszu ten nowy hejna³ zegar gra.

Po mieœcie sobie chodzê,
Liœcik dla kogoœ mam.
Spotka³em na swej drodze
Wiele uroczych dam.
Jednego razu Amor
Przeszy³ mnie a¿ na wskroœ,
I wolnoœæ utraci³em,
Jestem stateczny goœæ.

Ja jestem Felek, lubiê Sêdziszów, ale czasami wpadam w z³oœæ,

Gdy moja ¿ona, mn¹ takim chwatem, rz¹dzi i w³adzy nie ma doœæ.

Do PiS-u nie nale¿ê,
Do PO tak¿e nie.
Gdy czasem sobie le¿ê
O Jagiellonach œniê.
¯y³ kiedyœ tu Odrow¹¿,
Co siê o miasto bi³.
I zmieni³ to i owo,
Bo trynd ku temu by³.

Ja jestem Felek co zna Sêdziszów, na polityce te¿ siê znam.

Jak po jesieni siê system zmieni, paluszek sobie odci¹æ dam.

Folkowa grupa Rochy
Okr¹g³e lecie ma.
Dlaczego ja tu œpiewam,
To siê objaœniæ da.
We wojsku na manewrach
£yka³em pot i proch.
Przed wojskiem i po wojsku
Ja by³em zawsze Roch.

Ja jestem Felek, kocham Sêdziszów, przeszed³em miasto wszerz i wzd³u¿.

Dzisiaj kupi³em w kwiaciarni dwadzieœcia piêæ czerwonych ró¿.

JA  JESTEM  FELEK
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„Pieœni moja, wracam do ciê

Z tem pragnieniem, w tej têsknocie,

Z jak¹ cz³ek na m³odoœæ patrzy,

Na kamieniu starcem siad³szy.”

(W. Pol )
„Na zielonej ³¹ce pas¹ siê koniki,

Du¿o nam potrzeba tañców i muzyki.”

Cytowany fragment ludowej œpiewki na-
wi¹zuje do Zielonych Œwi¹tek, które od
wieków uchodzi³y za œwiêto pasterzy.
W pamiêci najstarszych mieszkañców za-
chowa³y siê wspomnienia z lat dzieciêcych,
kiedy pasienie zwierz¹t urozmaicano do-
noœnymi œpiewami. Nie zabrak³o te¿ grania
na fujarkach, skrzypkach, a nawet zwyk³ych
gwizdkach kupionych na odpuœcie. Wielu
dawniejszych muzykantów ludowych w taki

NASZE KLIMATY

Na ludową nutę

w³aœnie sposób rozpoczyna³o swoj¹ arty-
styczn¹ karierê. Któ¿ dzisiaj pasie krowy na
miedzach i zagonach, i kto przy tym œpie-
wa?

Niezale¿nie od epoki dziejowej oraz sy-
tuacji mieszkañców polska wieœ zawsze znaj-
dowa³a upodobanie w ró¿nego rodzaju
zabawach. Powszednioœci¹ by³y spotkania
towarzyskie. Jednoczy³y one spo³ecznoœæ,
dawa³y okazjê do wymiany informacji,
a tak¿e umo¿liwia³y wykazanie siê umiejêt-
noœciami: gawêdziarskimi, muzycznymi, po-
etyckimi, itp. Mo¿na lapidarnie okreœliæ, i¿
niegdysiejsze wioski by³y zdecydowanie bar-
dziej g³oœne ni¿ obecne. Ró¿norakie œpiew-
ki i pieœni nios³y siê echem przy ka¿dej nie-
omal codziennej czynnoœci, czêsto bez oka-
zji – ot tak dla uciechy. S³ysza³y je ju¿ ma-
leñkie dzieci usypiane ³agodnymi ko³ysan-
kami. Muzyka, œpiew i taniec towarzyszy³y
ró¿norodnym obrzêdom i uroczystoœciom.
Zimow¹ por¹ umila³y one wieczornice, na

ciąg dalszy na str. 18
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których wykonywano po¿yteczne prace np.
skubanie pierza, przêdzenie, szycie, hafto-
wanie. „Nie wiem, czy jaki inny kraj mo¿e
poszczyciæ siê zbiorem podobnym do tego,
jaki posiada Polska” – napisa³ przed laty
Adam Mickiewicz. S³owa te odnosz¹ siê do
naszych niezwyk³ych kolêd i pastora³ek.

Historia nabo¿nych pieœni „czasu Naro-
dzenia Dzieci¹tka” siêga g³êbokiego œre-

dniowiecza. WyobraŸnia ludu czêstokroæ
umiejscawia tamte wydarzenia w polskich
realiach, w srogim, zimowym krajobrazie.
Przejmuj¹ce s¹ pieœni wielkopostne, a na
duchu podnosz¹ wielkanocne. Sw¹ nastro-
jowoœci¹ urzekaj¹ majowe, œpiewane wie-
czorami przy kapliczkach przydro¿nych.
Wreszcie do¿ynkowe – wyra¿aj¹ce radoœæ
po zakoñczonych ¿niwach. M³odzi zawsze
czekali na roztañczone zapusty, a gospo-

darze na skoczne tañce „na urodzaj”.
W Dni Krzy¿owe organizowano procesje
ze œpiewami. Wiod³y one przez pola upraw-
ne, prosz¹c Stwórcê o pomyœlne plony. „Co
to za wesele, gdzie nie ma muzyki” – przy-
ganiaj¹ s³owa jednej z weselnych przyœpie-
wek. Niegdyœ wesela trwa³y kilka dni, wy-
pe³nione licznymi obrzêdami, graniem, œpie-
waniem i tañcami. Przed kapel¹ sta³o nie-
³atwe zadanie. Musia³a dostosowaæ odgry-
wane melodie do okreœlonych faz uroczy-
stoœci. Nie mog³a daæ siê zaskoczyæ œpiewa-
kom i przede wszystkim musia³a dobrze
wytañczyæ goœci. Dobór instrumentów
muzycznych sukcesywnie siê zmienia³: od
pierwotnych skrzypiec i basów, po klarne-
ty, perkusje, saksofony, akordeony (g³ów-
nie w XX wieku). Muzykanci grali w karcz-
mach i w³oœciañskich chatach. Bez ich obec-
noœci trudno sobie wyobraziæ sk³ady grup
kolêdniczych i drabów.
„Bo ludzie we wsi dobrze siê maj¹,

Bo siê wytañcz¹ i naœpiewaj¹.”

Owe s³owa podkreœlaj¹ klimat dawnej wsi
polskiej. Nawi¹zuj¹ do niego dzia³aj¹ce
obecnie zespo³y folklorystyczne.
„Tego mnie matka nasza niegdyœ naucza³a,

Gdy œpi¹cemu w kolebce œwiêty hymn œpiewa³a”.

(Woronicz )

Tekst i ilustracje Maria Wilczok �
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