
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa i adres Zgłaszającego: 

Centrum Kultury w Jędrzejowie, al. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów 

Osoba uprawniona do kontaktu (imię, nazwisko, nr tel. e-mail) 

Józef Straszak - dyrektor, tel. 41 38612 68, e-mail: poczta@ckjedrzejow.pl 

Do nagrody „Jawor - u źródeł kultury" 2021 zgłaszam w kategorii: 
(wskazać kategorię według Regulaminu - § 2 ust. 2) 

Animator kultury  

Kazimierz Lędźwa 

Uzasadnienie: 

 Kazimierz Lędźwa, jest niestrudzonym animatorem - propagatorem, kultury ludowej na 
Kielecczyźnie od wielu lat. W muzyce ludowej i w strojach regionalnych Ziemi Jędrzejowskiej, 
wyraźne są wpływy ludowej kultury krakowskiej. Kazimierz Lędźwa, mimo że zamieszkuje na 
terenie województwa małopolskiego, związał swe losy z Kielecczyzną i swoją wiedzą, 
wirtuozerską grą, wzbogaca, inspiruje rodzimą muzykę ludową ziemi jędrzejowskiej i miał 
i ciągle ma wpływ na młodsze pokolenia artystów i sympatyków kultury ludowej. Jest 
szczególnie ważne, aby osoby tak jak Pan Kazimierz Lędźwa – Małopolanin, ale sercem oddany 
Kielecczyźnie, były doceniane ze względu na dokonania artystyczne, ale także, na wieloletnią, 
konsekwentną i żmudną rolę propagatora muzyki ludowej, tak aby przetrwała i była ciągle 
żywa. 
 
 Kazimierz Lędźwa jest klarnecistą, który swoją przygodę z muzyką ludową Kielecczyzny 
zaczął 1980 r, wstępując do kapeli Jana Jawora z Piołunki. Z tą kapelą grywał na zabawach, 
weselach, imprezach okolicznościowych oraz przeglądach i konfrontacjach- zwłaszcza, prawie 
co roku uczestniczył z Buskich Spotkaniach z Folklorem, zdobywając czołowe miejsca. 
 W 1987 roku, Pan Kazimierz, nawiązał współpracę z Mirosławem Piaseckim i był 
współtwórcą „Kapeli Mirosława Piaseckiego z Jędrzejowa”, (a także zespołu „Progres”). Jako 
klarnecista tej kapeli zagrał niezliczoną ilość koncertów podczas, festynów, dożynek – w tym 
Dożynek Prezydenckich w Spale. Oczywiście na tej mapie koncertowej nie mogło zabraknąć 
Buskich Spotkań z Folklorem i zdobywanych na tej wyjątkowej imprezie nagród: w 2007 roku 
nagroda  indywidualna – Pierwsze miejsce w kategorii „solista instrumentalista” a w roku 2008, 
drugie miejsce. Współpraca z Kapelą Mirosława Piaseckiego, trwała 25 lat. 
 
 Kolejnym etapem pracy i wkładu Pana Kazimierza Lędźwy w muzykę ludową 
Kielecczyzny, była współpraca, i stanie się ważną częścią Kapeli Stefana Wyczyńskiego z Lubczy. 
Z Kapelą z Lubczy, sławił i propagował muzykę i kulturę ludową w całe Polsce, jak i na rodzimych 
imprezach np. wraz z Bronisławem Opałką w Lecie z Radiem Kielce (prowadzonym przez Panią 
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Redaktor Magdalenę Sitek), czy w Buskich Spotkaniach z Folklorem. Z Kapelą Stefana 
Wyczyńskiego grał do śmierci artysty w roku 2020. Już bez Stefana Wyczyńskiego, w roku 
ubiegłym kapela, wraz ze swoim klarnecistą wzięła udział w Jarmarku Jagielońskim w Lublinie, 
będącym koncertem finałowym, audycji telewizyjnych pt. „Szlakiem Oskara Kolberga” 
 
 Ze względu na swoją wirtuozerską grę na klarnecie, Kazimierz Lędźwa wspomagał także 
inne kapelę, m.in. Kapelę Edwarda Goli z Sędziszowa, z którą zdobył w 2019 roku, Nagrodę im. 
Piotra Gana na przeglądzie w Busku- Zdroju. W roku 2020, Pan Kazimierz stał się współtwórcą 
sukcesu Kapeli Edwarda Goli- Nagrody Radia Kielce, „Jawor- u źródeł kultury”, oraz w także 
w ubiegłym roku reprezentował grupę wieńcową województwa świętokrzyskiego, na 
Dożynkach Prezydenckich w Warszawie. 
 
 Równolegle do współtworzenia kapel innych znakomitych muzyków, w roku 2016, nasz 
Nominowany, założył kapelę „Małopolanie” Kazimierza Lędźwy z Książa Małego, w której gra 
z wielkim powodzeniem także dwóch instrumentalistów z województwa świętokrzyskiego, 
z powiatów, jędrzejowskiego i pińczowskiego. Kapele pod kierunkiem Kazimierza Lędźwy, 
rokrocznie występowała w przeglądach w Sędziszowie i Niegosławicach. W roku 2019, kapela 
Kazimierza Lędźwy wystąpiła gościnnie w 43 Buskich Spotkaniach z Folklorem, co poczytuje 
sobie za zaszczyt. W tym roku, po rozmowie i uzgodnieniach z Dyrektorem Centrum Kultury 
w Jędrzejowie, oraz władzami WDK Kielce, Kapela „Małopolanie” wystąpi w eliminacjach 
rejonowych do Buskich Spotkań z Folklorem w Jędrzejowie, już jako Kapela „Małopolanie” 
Kazimierza Lędźwy z Jędrzejowa. Tym samym wieloletnia praca i wzbogacanie kultury ludowej 
ziemi jędrzejowskiej,  zostanie także w sposób formalny osadzona na tej ziemi  i w tej kulturze, 
która tak bardzo umiłował sobie Pan Kazimierzem Lędźwa, i której jest propagatorem 
i animatorem. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu o Nagrodę „Jawor - u źródeł kultury" Edycja 
2021 r. i akceptuję jego postanowienia. 

 

 
 
 
 
 

Data i podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Zgłaszającego 

Wyrażam	zgodę	na	przetwarzanie	danych	osobowych	


