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NA BAŁUTACH

 A niedaleko od ich zagrody 
	 Mieszkał	sy,	mieszkał,	fryzjerczyk	młody	
	 I	codziń	rano	kupował	kiszki,	
	 Bo	bardzo	kochał	panny	Franciszki

 Sobota 24 sierpnia 2019 r. W ramach dwudniowego Bałuc-
kiego Bigla, pełnego atrakcji i odwołań do łódzkiego, czy wręcz 
bałuckiego, folkloru miejskiego na Starym Rynku odbywają się 
występy różnych artystów i grup dziecięcych silnie związanych  
z Łodzią. Podwójna kulminacją tego wydarzenia jest spektakl przy-
gotowany przez Studio Tańca Antoniny Jakubowskiej „Sen Panny 
Franciszki”, z dźwiękami i kolażem muzycznym Jana Gromskie-
go. To przedstawienie baletowe odwołujące się do mrożącej krew  
w żyłach przedwojennej historii o nieszczęśliwej miłości, o podstęp-
nych intrygach, o niesprawiedliwym losie i… kiełbasie w tle. Można 
się nawet pokusić o stwierdzenie, że to historia łódzkich Romea  
i Julii. I kiedy już spektakl, wydawałoby się, dobiega końca nastę-
puje prawdziwa coda: dźwięki gitary i akordeonu, które perfekcyj-
nie podsumowują opowiedzianą tragedię, teraz wyśpiewaną przez 
Ryszarda Ścibora i Czesława Grąckiego, członków Bałuckiej Kapeli 
Podwórkowej. Ale przecież wieczór nie może zakończyć się na tak 
przygnębiającą nutę – po dołączeniu dwóch pozostałych członków 
kapeli, Mirosława Klepaczka i Krzysztofa Anczarka rozpoczyna się 
finał Bałuckiego Bigla organizowanego przez Bałucki Ośrodek Kul-
tury w Łodzi. Rozbrzmiewa „Bałuckie tango” i od razu widać po 
twarzach zwłaszcza starszych uczestników koncertu, że te podwór-
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kowe nuty wciąż mają moc oddziaływania. Nawet jeśli spora ich 
część niekoniecznie jest łódzka, a i członkowie Kapeli nie od razu 
na Bałutach działali.

POCZĄTKI

– W Konstantynowie Łódzkim, gdzie się urodziłem i mieszkałem, 
w latach 70. działała kapela podwórkowa „Konstantynowiacy”  – 
opowiada Ryszard Ścibór, grający na akordeonie lider zespołu. – 
Ale ich instruktorem był Tadeusz Woreta z Łodzi, który zresztą 
występował z „Wesołym autobusem”.
 „Wesoły autobus” to nazwa starej audycji przygotowywanej  
w latach 1958-1991 przez łódzki oddział Polskiego Radia, a nada-
wanej w niedzielne popołudnia:
	 Co	tak	pędzi	drogą,	aż	popatrzeć	strach,	hej!	
	 Wesoły	autobus	gna	po	kocich	łbach!
 – te oto słowa witały słuchaczy regularnie co tydzień. 
 – Wówczas na akordeonie grał pan z Urzędu Miasta w Kon-
stantynowie – kontynuuje opowieść pan Ryszard. – Ale że czasami 
coś mu wypadło, to raz, drugi i okazało się, że kapela potrzebuje 
nowego akordeonisty. Bo akordeon w kapeli wprowadza tonację  
i rozpoczyna piosenkę.
 Jako że Ryszard Ścibór, dziś emerytowany taksówkarz, pogry-
wał w kapelach weselnych, znał innych muzyków, czy – jak nie-
którzy wolą ich określać – muzykantów. Zaproszony na próbę 
zespołu, udał się do miejskiego ośrodka kultury, choć z pewny-
mi obiekcjami, gdyż – jak sam przyznaje – „nie czuł bluesa”. Ale  
z czasem się wkręcił. 
 Dziś może się to wydawać niebywałe, ale wówczas skład kapeli 
liczył sobie osiem osób! Jakie instrumentarium? A na bogato: dwa 
akordeony, gitara, skrzypce, bębenek, kontrabas i…  dwóch wokali-
stów! Ba, nawet zdarzyły się klarnet i trąbka! Jednakże, bez wzglę-
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du na to, czy mowa o kapeli rockowej, jazzowej, czy podwórkowej, 
wszystkie one dzielą ten sam los – rozstania i przetasowania perso-
nalne. W przypadku gwiazd show-businessu powody mogą pozo-
stawać różne, ale głównie rozbija się o pieniądze. W przypadku ze-
społów działających przy Miejskich Ośrodkach Kultury dochodził 
jeszcze jeden czynnik: można go nazwać polityczno-personalny. 
 – Dopóki kierownikiem ośrodka był, już świętej pamięci, Syl-
wester Stężewicz, który czuł klimat kapeli, to było dobrze. Potrafił 
załatwić transport na różnego rodzaju przeglądy – okazywał serce, 
poświęcał się. Było ok.
 I tu w historię początków kapeli, która ostatecznie zakotwiczyła 
w Łodzi na Bałutach, wkraczają cięcia budżetowe. Wiadomo, tnie 
się tam, gdzie – w założeniu – jest mało rentownie. Zupełnym przy-
padkiem, ironizując, dostaje się wtedy kulturze. Konflikt pomiędzy 
interesem Urzędu Miasta a działającymi z serca i zamiłowania ar-
tystami, często amatorskimi, narasta tak długo, aż osiągnie swój 
punkt krytyczny. Wówczas strony się rozstają.
 Tak było i z „Konstantynowiakami”. Poszło na ostro, bo nikt nie 
lubi, kiedy usilnie nowa miotła usiłuje podporządkować sobie sta-
rych wyjadaczy. Zaczęły się wypominki: o prąd, o wodę, o czas…
 Działający przy Bałuckim Ośrodku Kultury satyryk, Tadeusz 
Ruciński (późniejszy zastępca dyrektora BOK), zaoferował pomoc 
– zaprosił kapelę na Bałuty, a dokładniej na Łanową 14, do „Lutni”. 
Działo się to w latach 80. W czasach zarówno „Solidarności”, jak 
i jeszcze mającej coś do powiedzenia Partii. A Partia na odejście 
niektórych członków z Konstantynowa do Łodzi zgodzić się nie 
chciała. Nastąpił rozłam.
 I tak narodziła się Bałucka Kapela Podwórkowa.
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FOLKLOR MIEJSKI w ŁODZI

	 Mój	ojciec	nie	mógł	dostać	roboty,	
	 ni	zapomogi	z	opieki,	
	 więc	zamiast	chleba	kupił	za	złoty	
	 flaszkę	karbolu	z	apteki

 Gdyby posiłkować się słownikami i innymi etnograficznymi 
specyfikacjami, można by – za słowami muzykologa Jana Stęszew-
skiego – orzec, że folklor to „zasób tradycyjnej (zachowanej w spo-
łecznej pamięci i przekazywanej drogą ustną) kultury duchowej 
i jeszcze ściślej – artystycznej, należącej do określonej warstwy, 
który funkcjonuje w danej grupie lokalnej”. Ważne zdają się być 
tutaj dwa określenia: lokalnej i artystycznej. Pierwsze z nich wy-
raźnie informuje, że folklor nie zamyka się jedynie w obrębie wsi 
– dotyczy to także środowisk miejskich. A Bałuty, specyficzny twór, 
który do 1915 roku oficjalnie pozostawał wsią, a przecież pełnił 
rolę przedmieścia tak długo, że niemalże niczym klin wbijają się  
w najstarszą część Łodzi, zrósł się z nią prawie nierozerwalnie.
 Drugie z określeń – artystyczne – podpowiada, że najwięcej 
możemy dowiedzieć się o małej historii, np. o życiu mieszkańców 
znajdujących się na uboczu głównego nurtu pulsu miasta, np.  
z twórczości miejscowych. We współczesnym świecie, takim arty-
stycznym wytworem folkloru może być (i jest!) graffiti; mogą to być 
wykonawcy hip-hopowi (np. pochodzący z Bałut Adam Ostrowski, 
znany jako O.S.T.R.). 
 W czasach minionych takimi nośnikami treści lokalnej kultury 
były piosenki śpiewane na podwórkach przez przemierzających 
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ulice muzykantów. A co jak co, ale Łodzi bardzo dobrze rozwinięty 
był ruch muzyczny:

	 Młodzież	uzdolniona	muzycznie	chętnie	w	wolnym	czasie	grała	na	 
	 różnych	 instrumentach	 organizując	 niekiedy	 amatorskie	 zespoły.	 
	 Umiejętność	grania	mogła	dać	nawet	dodatkowy	zarobek	(występy	 
	 na	weselach)	lub	wręcz	utrzymanie	w	okresie	bezrobocia.

 Tak w publikacji rekonstruującej życie robotniczej Łodzi okre-
su międzywojnia „Pracować, żeby żyć; Żyć żeby pracować” odno-
szą się do muzycznego tematu autorki Grażyna Ewa Karpińska, 
Bronisława Kopczyńska-Jaworska oraz Anna Woźniak. Bo jeśli by 
na całe zjawisko spojrzeć w szerszym kontekście, to przecież i przy 
fabrykach działały orkiestry i chóry, ba – nawet zespoły taneczne! 
Nie przypadkowo przecież w mieście funkcjonował Dom Zgroma-
dzenia Majstrów Tkackich, gdzie występy miały miejsce.
 Ale tam grali – jak to mówią członkowie Kapeli – muziory. To 
nie miało wiele wspólnego z folklorem miejskim.
 Ponoć zaczęło się od Lwowa – to tam miały narodzić się po-
dwórkowe kapele. Ich popularność była na tyle ogromna, że – 
przynajmniej w okresie przedwojennym – każda ulica miała swoje 
zespoły. Za granie brali się najczęściej bezrobotni, którzy wyko-
rzystując swoje talenta – a być może niekiedy dopiero je w sobie 
odkrywając – wędrowali w poszukiwaniu zarobku, zbierając wpa-
dające miedziaki do kapeluszy. To akurat pozostało przez dekady 
niezmienne: nieprzypadkowo przecież Maciej Maleńczuk śpiewał:

	 Gdy	przychodzi	do	mnie	bieda,
	 To	wychodzę	na	ulicę
	 Wrzuć	monetę
	 Bo	ja	na	to	liczę.
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 Nie inaczej było w międzywojniu – bezrobotni także wycho-
dzili na ulice. 
 Wyróżniały ich kolorowe, często przykrótkie spodnie oraz ma-
rynarki. Charakterystyczny element stanowiła czapka z daszkiem 
w kratkę (tzw. oprychówka), a także apaszka. Podążały za nimi nie-
jednokrotnie dzieciaki, najczęściej dziewczyny, ucząc się zasłysza-
nych słów piosenek, odnotowując je w swoich skrzętnie prowadzo-
nych zeszytach. Repertuar ten często opowiadał o wydarzeniach, 
o których bardziej czytało się na szpaltach kronik kryminalnych, 
plotkowało w bramach niż dyskutowało na ekskluzywnych salo-
nach. W repertuarze kapel ulicznych znajdowały się zarówno we-
sołe opowieści o ciekawych postaciach: piaskarzach, gołębiarzach, 
dorożkarzach, jak i „szemranym towarzystwie”, czy bohaterach ulic 
i przedmieść. Postaci takie jak łódzka Pani Zajdlowa, z ulicy Chopi-
na, która dziecko  utopiła, lub też Urke, gangstera nieobcego war-
szawskim tajniakom, przechodziły do miejskiej legendy w postaci 
śpiewanych wersów.
 Być może to właśnie wtedy ukuło się określenie „muzykant”, 
o zabarwieniu nieco pejoratywnym. Wszak „muzyk” to ten, który 
kończył akademię, ten, który o operę lub filharmonie się otarł. Mu-
zyk rozrywkowy – to ten, który do operetki zawitał. A ten amator, 
co klasyfikacjom się wymyka, i choć z sercem, ale jednak amator-
sko gra? Toż to muzykant jak się patrzy. Takie stereotypowe i moc-
no krzywdzące spojrzenie na świat kapel podwórkowych pokutuje 
do dziś. A przecież niejednokrotnie zdarzało się, że w kapelach 
grały osoby z wykształceniem muzycznym! Jak choćby gitarzysta 
Bałuckiej Kapeli Podwórkowej, Czesław Grącki. To przecież emery-
towany śpiewak z Teatru Muzycznego w Łodzi!
 Lwów, Warszawa, Kraków i Łódź – te miasta najbardziej wy-
kształciły kulturę kapel podwórkowych. Różnie też ich członków 
określano: we Lwowie byli to batiarowie, w stolicy kraju – cwania-
cy, w mieście Karola Scheiblera i Izraela Poznańskiego mówiło się  
o nich andrusy. Jednakże zaznaczyć należy, że nie było to typo-
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we łódzkie określenie, oznaczające zresztą także rzezimieszka. 
Do jednej z popularniejszych warszawskich pieśni należało „An-
drusowskie Tango”, śpiewane przez bardów takich jak Stanisław 
Grzesiuk, czy Kapela Czerniakowska.  Jednakże w Łodzi, zwłasz-
cza na Bałutach andrus jako muzyk i rzezimieszek wcale nie stali 
w sprzeczności. Niech świadczy choćby o tym stare powiedzenie 
„bez kija i noża nie podchodź do Bałuciorza”…
 Jeśli podobnie w dużych miastach nazywano muzyków, to nie 
powinno też dziwić, że i repertuar wydawał się do siebie zbliżo-
ny, niejednokrotnie bliźniaczo wręcz: „Panna Franciszka”, choć 
opowiada o łódzkiej dziewczynie, ma swoje korzenie właśnie we 
Lwowie. Czasami zmieniano słowa, by bardziej oddać lokalny, na-
zwijmy to, slang. 
 – Myśmy coś pozmieniali – przyznaje pan Czesław, pełniący 
rolę nie tylko gitarzysty, ale i swego rodzaju menadżera Bałuckiej 
Kapeli Podwórkowej – w oryginale było: „biedny fryzjerek zalał się 
łzami i kupił kiszkę ze strychninami, a było tego dwa metry bli-
sko…”. My to zmieniliśmy na „dwa kilo blisko”. W ogóle, słowa bar-
dziej lwowskie zmieniliśmy, żeby bardziej pod Łódź było.
Natomiast osobnej wariacji, w zasadzie z całkowicie nowym tek-
stem „Panna Franciszka” doczekała się w Warszawie. Tutaj wyko-
nywano ją, zwłaszcza w okresie powojennym, jako „Ballada o jed-
nej Wiśniewskiej”. Za słowa odpowiadał wybitny polski satyryk, 
dramaturg i poeta – Jerzy Jurandot. A przy okazji mąż Stefanii 
Grodzieńskiej. Przez krótki okres związany z Łodzią, w której po  
II wojnie zakładał Teatr Satyry Syrena.
 Jednak bez względu na wersję, we wszystkich wariantach finał, 
czy raczej morał, pozostaje upiorny i przewrotny.
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BAŁUCKA KAPELA PODBIJA FESTIWALE

	 W	fabryce	pracowała	już	od	najmłodszych	lat,	
	 w	fabryce	tej	poznała	życie	i	cały	świat,	
	 codziennie	o	piątej	rano	świst	syren	budził	ją
	 Melodia	rozśpiewaną	z	dala	ze	wszystkich	stron

– Wylądowaliśmy na Bałutach, które – w przeciwieństwie do małe-
go Konstantynowa – mają swoją tradycję. – opowiada dalsze losy 
kapeli Ryszard Ścibór. 
 Trudno się z nim nie zgodzić – Bałuty bardzo długo otaczała 
zła sława – dzielnica biedoty, zesłańców, rzezimieszków, recydywi-
stów. Dzielnica! Ponad stutysięczna wieś, którą włączono w obręby 
miasta Łodzi dopiero w czasie I Wojny Światowej. Jednak klimat 
wąskich uliczek, drewniaków, chaotycznej zabudowy jeszcze przez 
wiele lat tworzył specyficzny, niemalże osobny charakter tej części 
Kominogrodu, jak mawiał o Łodzi jej nieodrodny syn, Julian Tu-
wim. Do dziś spomiędzy powojennych bloków mieszkalnych prze-
bija stary urok – wraz z mieszkalnymi reliktami – Bałut minionych. 
Pomimo powojennych starań, by zmodernizować te „doły” przed-
miejskie i wymazać niechlubna przeszłość, właśnie ten historycz-
no-architektoniczny chaos nie tylko się zachował, ale i świadczy  
o niepowtarzalnym charakterze rejonu słynnego łódzkiego gang-
stera Ślepego Maksa i jemu podobnych. A legendy o królach pod-
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ziemia, czy o zwykłych doliniarzach (złodziejach obsługujących 
kieszenie i torebki) inspirowały niejedne słowa piosenek śpiewa-
nych przy akompaniamencie akordeonu i banjo.
 – Ówczesny nasz kierownik, Janek Czajka, zaprosił do kapeli 
nowego gitarzystę. Ja go nie znałem, bo to był śpiewak z Teatru Mu-
zycznego. A przecież ja to chłopak z nizin społecznych – śmieje się 
lider kapeli – ale nie z dołów, zaznaczam, bo to różnica!
 I w ten sposób w 1994 roku do Kapeli Bałuckiej Podwórkowej 
dołączył Czesław Grącki. 
 Wtedy jeszcze kapela liczyła osiem osób. Jeździli na festiwale,  
a najbardziej utytułowanym wówczas wydarzeniem w tej dziedzinie 
był Festiwal Kapel Podwórkowych w Przemyślu. Co roku niemalże 
łódzki zespół wracał z nagrodą – a było o co walczyć, bo nagrody 
pieniężne potrafiły solidnie zasilić wspólne konto. Z tego konta 
niejednokrotnie później kapela korzystała. Zwłaszcza kiedy trze-
ba było pokryć koszty przejazdów, wynająć busa, czy opłacić tzw. 
wpisowe, coraz powszechniejsze w czasach, kiedy ośrodki zmniej-
szały kwotę przeznaczone na „ulicznych muzykantów”. Z czasem 
oprócz zmniejszania pojawiły się żądania opłat za, np. użytkowa-
nie sali prób. I zużycie prądu. 
 Ale w Przemyślu, najsłynniejszym festiwalu folkloru miejskie-
go, jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku, podbijali serca tam-
tejszej publiczności, zdobywając wiele nagród. A należy pamiętać, 
że wymogi festiwalowe zdawały się być restrykcyjne i skrupulatnie 
ich przestrzegano:
 – Co roku musiał być inny repertuar – wyjaśnia Grącki – żeby 
kapela się rozwijała i nie grała tych samych utworów. Oczywiście, 
musiały pozostawać związane z folklorem miejskim. Ówczesny 
szef festiwalu, niejaki pan Miler uważał, że kapela podwórkowa to 
tacy dawniejsi trubadurzy, komentujący wydarzenia. Oczywiście, 
wiadomo, że dziś nikt nie będzie komentował wydarzeń politycz-
nych. Nie, ale chodziło o to, by to było związane z miastem. I to 
było ważne, aktualne, bo istniały kapele, które podpierały się cały 
czas Grzesiukiem. To było pierwsze kryterium.
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 Drugie kryterium dotyczyło instrumentarium – kiedyś nie do 
pomyślenia była obecność gitary basowej na koncercie kapeli po-
dwórkowej. Wiadomo, jeśli bas – to tylko kontrabas, ewentualnie, 
choć należało to do rzadkości i to raczej na zachodnich ziemiach, 
kij do szczotki z naciągniętym pasem, pełniącym role struny. To 
przywodzi na myśl amatorskie zespoły rodem z Wielkiej Brytanii, 
czy Niemiec, tzw.	skiffle	bands.
 We współczesnym zespole ulicznym nikogo już gitara basowa 
nie dziwi i nie wzbudza konsternacji.
 Z czasem zaczęło miejscowym przeszkadzać, że co roku wy-
grywają te same kapele. W konsekwencji, te przegrywające for-
macje zaczęły przemyski festiwal omijać. A jak zaczęły omijać, to  
i kryteria ulegały znaczącym modyfikacjom.
– Kiedyś na przykład jurorem był Jan Pospieszalski, który zapytał 
otwarcie:  czemu nie gracie repertuaru Czerwonych Gitar? I wtedy 
zaczęło się wszystko rozklejać. 
 Dziś przyjeżdżające na festiwal kapele inkorporują w piosen-
ki folkloru miejskiego jazz, zaczynają improwizować. Można zro-
zumieć, że stanowi to ukłon w stronę zmieniających się potrzeb  
i oczekiwań publiczności. Jednakże, z drugiej strony odchodzi po-
woli do lamusa to, co dawniej uważano za kapelowe granie. Tak 
na przykład dzieje podczas organizowanego w Piotrkowie Trybu-
nalskim  Przeglądu Kapel Podwórkowych. Nadal jest o co powal-
czyć, bo główna nagroda to trofeum w wysokości 12 000 zł! Ale 
to właśnie tam coraz częściej słychać jak inne gatunki muzyczne 
włączono w repertuar miejski. 
 – Współczesne kapele tworzone są niemal wyłącznie przez 
starszych ludzi, których kiedyś zabraknie – wyjaśniała nasza eks-
pertka. – Po drugie rozmywa się stylistyka tej tradycji. Pojawia się 
nowy repertuar, współczesne instrumentarium wypiera kontrabas 
czy banjo, silne są ingerencje innych gatunków: jazzu, piosenki 
biesiadnej, a nawet disco polo – wymienia dr Bożena Lewandow-
ska, muzykolog.
 Można rzec: znak czasów.
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KLIENTELA
 
	 Hej	na	rynku	Gejera	
	 Szuka	Mańka	frajera	
	 Zobaczyła	w	restauracji	
	 Zawołała	kolacji.

 Skoro o znaku czasów mowa.
 – Dzwoni ktoś, kto chce żeby kapela wystąpiła na weselu. Ale 
nie chce ośmiu, czy tak jak dziś gramy: czterech osób, a tylko akor-
deon i gitara – panowie opisują od kuchni rozmowy zamawiania 
usługi estradowej – my pytamy: a może bębenek by też dołączył, to 
też nasz konferansjer, zagada? Proszę Pana, na bębenku to mogę 
sobie ja popukać. 
 Takie sytuacje nie należą do rzadkości. Często podyktowane 
jest to najzwyklejszą sytuacją finansową – zaproszenie na wesele 
pełnego składu kapeli, którą trzeba ugościć, podać posiłek, czyli 
tzw. talerzyk – to wszystko generuje koszty, a przecież już samo 
wesele nie należy do najtańszych przedsięwzięć. Dlatego niektó-
rzy pertraktują, zamawiają okrojony skład – najczęściej do dwóch 
osób. Wówczas „rolę” bębenka przejmuje jeden z występujących. 
 – Nasz kierownik to człowiek-orkiestra – chwali kolegę lider 
kapeli, Ścibór – bez mała na wszystkim zagra!
 I jeszcze jedno ważne rozróżnienie – występ w okrojonym 
składzie nigdy nie jest traktowany jako koncert. Sznyt musi być – 
koncert to rzecz prawdziwa, w pełnym sztafażu, to triumf kapeli. 
To celebracja momentu. Bo przecież jeśli okrojony skład też potra-
fiłby dać pełnoprawny koncert, to czy wówczas potrzeba wszyst-
kich członków? Na to zgody nie ma. Poza tym koncert – to może 
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nie show, ale pełnoprawne przedstawienie, podczas, gdy weselny 
występ – trwający do kilkunastu minut maksymalnie – to jedynie 
epizod.
 Jeszcze na początku lat 90. XX wieku, w czasach zamykających 
się fabryk, zakładów produkcyjnych i wzrastającego bezrobocia, 
na łódzkich podwórkach znowu zabrzmiały akordeon, gitara, bę-
benek, tamburyn… Tym razem nie tylko na historycznych przed-
mieściach, lecz także na współczesnych miejskich rubieżach, czyli 
blokowiskach, osiedlach z „wielkiej płyty”. Dla dorastających wów-
czas dzieciaków były to jak wizyty przybyszów z odległego świata. 
Zwłaszcza, że i strój nie należał do zgodnych z obowiązującą modą, 
lecz w większości odwoływał się do tego dawnego, który stanowił 
wyznacznik andrusa w okresie międzywojnia i tuż po nim. I, choć 
zdarzało się, że jakaś grupka z nimi podążała, to już nie budziło to 
aż takich emocji i zainteresowania.
 Czy Bałucka Kapela też wtedy chodziła po łódzkich podwór-
kach?
 Panowie kręcą głową: My nigdy nie chodziliśmy po podwór-
kach. 
 Także z racji instrumentarium – dziś coraz ciężej przemiesz-
czać się z akordeonem, nie wspominając o bębenku. Oba swoje 
ważą. 
 Jednakże zdarzało się występować na podwórkach – jeśli było 
takie zamówienie lub wydarzenie, które organizował Ośrodek Kul-
tury. Zdarzało się, ale należało to do nieco innego rodzaju przed-
sięwzięć. Finansowanych z budżetu Miasta. 
 Albo prywatny sponsor, który romantyczną randkę chciał na 
podwórku okrasić miejscową muzyką.
 Inną kwestią pozostaje repertuar – klientela najczęściej żąda 
utworów dość swobodnie pojmowanych jako „tradycyjnych miej-
skich”. Niekoniecznie musi to być folklor bałucki. W swoim śpiew-
niku Czesław Grącki i Ryszard Ścibór (wraz z kolegami) mają także 
pieśni, wykonywane przez konkurencyjnych muzykantów z Cho-
jen, np.
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	 W	czynszowej	małej	kamienicy	na	Chojnach,	
	 gdzie	kończy	się	piotrkowski	trakt,	
	 w	wieczornym	smutku	tej	ulicy,	
	 w	mieszkaniu,	w	którym	wciąż	miejsca	brak.

 Czy z Geyerowskiego Rynku. Czy po prostu – o Łodzi. 
 Może kiedyś byłoby to postrzegane jako, nazwijmy to, wkra-
czanie na nie swoje terytorium, ale problem z dzisiejszym światem 
kapel ulicznych polega na tym, że… nie ma już innych przedstawi-
cieli konkurencyjnego rejonu. O zespołach, które jeszcze w latach 
sześćdziesiątych działały, jak choćby Kapela ze Wschodniej, Włók-
niarska Brać, Łodzianka, dziś mało kto pamięta. Honoru folkloru 
miejskiego w Łodzi broni właśnie Bałucka Kapela Podwórkowa.  
I nawet jeśli sięgają nieco poza Bałuty, czasem po melodie lwow-
skie – to nikt inny tego w mieście nie robi. I choćby za to należy się 
członkom kapeli szacunek.

TAKIE CZASY

	 Barwnych	miast	jest	co	niemiara,	
	 Berlin,	Praga,	Paryż,	Rzym,	
	 a	nas	Łódź	urzekła	szara,	
	 łódzkich	fabryk	dym.

 Jeśli zamówienie jest tylko na dwie osoby, a to najczęstszy 
przypadek, to… czy nie doprowadza do konfliktów wewnątrz gru-
py? Szczęśliwie wszyscy członkowie mają zdrowy dystans, a przede 
wszystkim zrozumienie dla zmieniających się realiów. 
 – Jeśli dzwonię do naszego klarnecisty, Mirka, i mówię, że tego 
a tego dnia mamy koncert, on musi sprawdzić swój kalendarz – bo 
on gra także z Fakirami (zespół z Piotrkowa – przyp. KO). Ja nie 
mam do niego pretensji. Tak to teraz działa – wyjaśnia Grącki.



16

 Ale klarnecista to „muzior”, czyli profesjonalista, co zarabia na 
utrzymanie graniem. Zna repertuar, wie, że lider i kierownik zapo-
dają prowadzenie – bez problemu potrafią się włączyć. Dawne 4-5 
godzinne próby dziś nie są zatem obowiązkowe. Tym bardziej, że 
coraz rzadziej do wspólnego muzykowania jest sposobność. Każ-
dy ma swoje zajęcia, swoje życie.
 Do tego dochodzi jeszcze tzw. chemia między członkami, a ta 
pozostaje niezwykle silna. Po tylu latach wspólnego grania, wiedzą 
co zapodać i w jakiej kolejności. Nawet jeśli akordeonista Ryszard 
ma ściągawkę przyczepiona do instrumentu, to tak poprowadzona 
zostanie konferansjerka, żeby jakoś spiąć wszystko w całość. Bo 
niezmiennie oprócz muzyki i słów piosenek, ważny pozostaje kon-
feransjer, który z humorem i anegdotą połączy kolejne utwory. 
 Problem z zamówieniami dla całego zespołu to jednak nie je-
dyne zmartwienie. Jak mawiają mędrcy, wszystko przemija, stare 
wypiera nowe, zastępuje, a w przypadku kapel podwórkowych w 
zasadzie w całej Polsce, nic nie zapowiada przełomu w tej sprawie. 
Młodsze pokolenie nie garnie się do śpiewania piosenek, o któ-
rych Ryszard Ścibór mówi, że są skierowane do „przedwojennej 
młodzieży”. I nie chodzi nawet o to, że nie ma chętnych do wspól-
nego muzykowania, choć i to jest poważny problem. Występując 
na szeregu imprez weselnych czy jubileuszowych Kapela zauważa, 
bez zbytniej przesady, pewien rozkład więzi rodzinnych:
 – Dziadek ma osiemdziesiąt lat – opowiada pan Czesław – 
Cała rodzina się zjeżdża, wnuki siedzą – bo w końcu to impreza 
rodzinna. My gramy. A oni siedzą, z nosami w telefonie. Nie zain-
teresowani. Nie przeszkadzają, ale nie uczestniczą. Niesamowite. 
A przecież oprócz retro muzyki, chcąc – a jednak! – dostosować się 
do dzisiejszych trendów, zdarza się, jak przyznaje Ryszard Ścibór 
– zagrać „Przez te oczy zielone”. Rzadko, ale się zdarza. Ale, nie-
stety, retro instrumentarium potrafi przesłonić nawet najbardziej 
uniwersalny utwór. Lider Kapeli wspomina taki przypadek:
– Byłem na imprezie, gdzie ustawiony był „parapet”, czyli keybo-
ard i cała aparatura. I ten, który to obsługiwał poprosił mnie, że-
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bym marsza zagrał. On popilnuje sprzętu, a ja żebym przygrał. No  
i gram tego marsza, a tu wchodzi do sali chłopak, z inteligentnym 
wyrazem twarzy, towarzyszy mu dziewczyna, wchodzi patrzy i rzu-
ca: K…a! akordeon znowu smęci!

EPILOG

 Po różnego rodzaju perturbacjach, zakorzenili się w Bałuc-
kim Ośrodku Kultury, z którym współpraca układa się pomyślnie.  
45 lat grania dawnych miejskich przyśpiewek, zarówno tych stric-
te łódzkich, a i tych przeszczepionych na fabryczny grunt. Bogaty 
repertuar: Nasze	łódzkie	panny,	Fabryczna	dziewczyna,	Na	Bałutach	
klawa	dzisiaj	jest	zabawa…
 Co zaskakujące, jego część niekoniecznie oparta została na 
podstawowych akordach – Piotr Hertel z Teatru Muzycznego na-
pisał swego czasu piękny, muzycznie skomplikowany utwór, który 
kapela włączyła do swego utworu. Niemniej jednak faktem jest, że 
to muzyka podwórkowa, trochę kronikarska, a trochę do zabawy. 
„Pod nogę”, jak to mawiają muzykanci. Tyle, że i dziś inna noga,  
i fabryk już nie ma. Czy „muzyka przedwojennej młodzieży” prze-
mija, tak jak fabryczna Łódź pozostaje dziś pieśnią przeszłości? 
Może, ale panowie z zespołu zwracają uwagę na dawne przesłanie 
Jonasz Kofty:

Pamiętajcie	o	ogrodach	przecież	stamtąd	przyszliście.
Nie	wstydzić	się	swoich	korzeni	–	zgadzają	się	obaj.
 
I być może to motto coraz mocniej uwidaczniać się będzie pod-
czas nadchodzących koncertów. Czego i Kapeli, i publiczności – 
tej wiernej i tej nowo pozyskanej – życzyć wypada!

KONIEC
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Bałucka Kapela, 2007

Bałucka Kapela, lata 90. XX w.
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Bałucka Kapela, 2007

Bałucka Kapela, lata 90. XX w.



22

Ryszard Ścibur

Bałucka Kapela, 2000



23

Czesław Grącki

Bałucka Kapela, 2018
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Spotkania z folklorem miejskim, 2019


