
Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolicy  

Zespół powstał w marcu 1972 r. z inicjatywy Zofii Nowak i jej córki Joanny Prętkowskiej, jako grupa 

folklorystyczna "in crudo", reaktywująca tradycje biskupiańskie z lat 1932 - 1939 Koła 

Regionalnego w Domachowie. Pierwszym konsultantem zespołu, który służył pomocą i radą, był 

Jan z Domachowa Bzdęga - zasłużony działacz kultury - laureat "Nagrody im. Oskara Kolberga". 

Za całokształt była odpowiedzialna Stanisława Puślednik z Żychlewa, rodowita biskupianka, która 

pisała okolicznościowe przemowy, wiersze i piosenki na użytek miejscowej społeczności. Była 

żywą kroniką miejscowych obyczajów i folkloru biskupiańskiego, zasłużoną artystką, która swoją 

działalnością przyczyniła się do upowszechnienia i popularyzacji Biskupizny. Za całokształt 

działalności artystycznej uhonorowana została "Nagrodą im. Oskara Kolberga". Przez 27 lat 

kierownikiem zespołu była Joanna Prętkowska. Przez ponad 20 lat działał pod patronatem 

Krobskiego Towarzystwa Kulturalnego. Członkami zespołu są rolnicy z terenu Biskupizny. Zespół 

brał udział w realizacji filmów: Katarzynki, Winiec - dożynki biskupiańskie, Podkoziołek, Zwyczaje 

wielkanocne na Biskupiźnie, Mapa Folkloru, Biskupianie, wydaniu pocztówek dźwiękowych  

z przyśpiewkami biskupiańskimi, w sesji fotograficznej do wydanej książki Jana z Domachowa 

Bzdęgi "Wesele Biskupiańskie". Grupa brała udział w największych festiwalach folklorystycznych 

organizowanych w kraju, gdzie zespół jak i jego członkowie zdobywali najwyższe laury. Laureatami 

największych festiwali w Kazimierzu nad Wisłą, Płocku i Poznaniu byli między innymi: Stanisława 

Puślednik, Joanna Prętkowska, Bolesław Łapawa, Anna Chuda wraz z córkami Elżbietą i Hanną, 

Franciszek Jesiak, Piotr Kubiak w kategorii śpiewaków, Józef Kabała, Stanisław Skrzypalik, 

Stanisław Kubiak, Stanisław Gąsiorek i Karol Chudy w kategorii kapel dudziarskich i 

instrumentalistów. Na X Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie w 

1992 r. zespół zajął I miejsce, natomiast w kategorii par tanecznych dwa pierwsze miejsca zajęły 

pary Joanna Prętkowska i Bolesław Łapawa oraz Antonina Jakubczak i Piotr Kubiak. Oprócz tych 

sukcesów ma na swym koncie dziesiątki nagród i wyróżnień w wielu innych konkursach  

przeglądach. Biskupianie dali ponad 600 koncertów w wielu miejscowościach kraju. 

Reprezentowali Polskę na międzynarodowych festiwalach w 1982 r. w Czechosłowacji,  

w 1984 w NRD, w 1990 na Węgrzech. Laureatami "Nagrody im. Oskara Kolberga" była 

najznamienitsza kapela dudziarska: Stanisław Skrzypalik - dudy i Józef Kabała - skrzypce. Za 

całokształt działalności kulturotwórczej i artystycznej Biskupianie w dniu 1 czerwca 1990 r. zostali 

uhonorowani najwyższym odznaczeniem w dziedzinie kultury ludowej "Nagrodą im. Oskara 

Kolberga". Biskupianie występując na licznych przeglądach i koncertach promują Gminę Krobia i 

Powiat Gostyński. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


