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WSTĘP

Bałucka Kapela Podwórkowa powstała w 1977 roku przy Zakłado-
wym Klubie ZPW „Konstilana” w Konstantynowie. Nazywała się 
naówczas kapelą „Konstantynowiacy” i pod tą nazwą koncertowała 
do roku 1993. Bałucki Ośrodek Kultury objął patronatem działal-
ność zespołu, który od tej pory zwany był „Bałucką Kapelą”. 
 Zespół pierwotnie składał się z aż 10 członków. Dziś trzonem 
kapeli pozostali Ryszard Ścibur (akordeon, śpiew) i Czesław Grąc-
ki (gitara, bęben, śpiew). Reprezentują oni wysoki i profesjonalny 
poziom wykonawczy, czego dowodem są liczne nagrody i wyróż-
nienia na festiwalach muzycznych w kraju i w Europie. 
 „Bałucka Kapela Podwórkowa” ma w swoim repertuarze sze-
reg pieśni i piosenek folkloru wielkomiejskiego Łodzi, zarówno 
stare, przedwojenne piosenki z tzw. druków ulotnych, jak i bardziej 
współczesne utwory, często tworzone jako część regionalnych 
spektakli teatralnych o rodowodzie folklorystycznym. 
 Kapela śpiewa i gra takie szlagiery jak „Fabryczna dziewczy-
na”, „Oj, Bałuty”, „Tango Bałuckie”, „Hej, na rynku Gayera” i wiele 
innych. Niniejsza publikacja ma na celu zachowanie wybranych 
piosenek „Bałuckiej Kapeli” w formie żywej – śpiewnika, który 
może być wykorzystany zarówno w edukacji regionalnej jak i po 
prostu stanie się przyjemnym narzędziem do urozmaicenia ama-
torskiego repertuaru śpiewaczego, wykonywanego w zaciszu do-
mowym, przy ognisku, czy gdziekolwiek tylko, miłośnik Łodzi  
i Bałut, zapragnie. 
 Piosenki w tym zbiorze zostały spisane „ze słuchu” na podsta-
wie nagrań i wykonań „na żywo” „Bałuckiej Kapeli Podwórkowej” 
– w jej wersjach i aranżacjach, w najprostszej możliwej formie linii 
melodycznej i tekstu.

Piosenki spisał Jan Gromski
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1.  SYGNAŁ KAPELI

Każda szanująca się kapela w Polsce ma swój tzw. „sygnał”, krótką, 
prostą piosenkę, którą zespół rozpoczyna i kończy występ. Sygnał taki 
jest jak hymn i znak rozpoznawczy, w którym członkowie podsumowują 
skąd są i co śpiewają, stawiając siebie raczej jako widza i słuchacza, 
który zaprasza na koncert.

(raz, dwa, trzy)
Bo kapela, bałucka, kapela
Jest jedyna w swoim rodzaju
Bo kapela, bałucka, kapela
Śpiewa folklor swojego Kraju
Bo kapela, bałucka, kapela
Z bałuckiego ośrodka w Łodzi1

Bo kapela, bałucka, kapela to my
Swym programem Wam życie osłodzi 
(Ze sceny właśnie już schodzi)2

Wers śpiewany do czasu patronatu Bałuckiego Ośrodka Kultury, później brzmiał:  
„z bałuckiej dzielnicy pochodzi”.
Wers na zejście (zakończenie)

1

2



6

2. FABRYCZNA DZIEWCZYNA3

Jeden z czołowych szlagierów łódzkich podwórek, opisujących życie 
włókniarek. W rodzimej wersji, główna bohaterka ginie pod kołami 
wozu. Piosenka znana również w Warszawie i Radomiu, pochodząca 
prawdopodobnie z początku XX wieku, w większości utrzymana w ryt-
mie wolnego tanga o charakterze balladowym, z charakterystycznym 
zaśpiewem glissandowym.

W fabryce pracowała już od najmłodszych lat,
W fabryce tej poznała życie i cały świat.
Co dzień o piątej rano, ryk syren budził ją
Melodią rozśpiewaną, pieśnią co płynie z mgłą.

Ref.
Nad domami szara mgła,
Silny wicher ją rozpina,
Co dzień do fabryki szła,
Fabryczna dziewczyna.

Życie ma twarde pięści, życie ma prawa swe,
Jednemu daje szczęście, drugiemu to co złe.
Redukcją grożą wszędzie i na nią patrzą się,
Bez pracy jak to będzie? O Boże, zmień to, zmień..

Inny tytuł: „Szara mgła”.3
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Ref.
Życie też swój urok ma,
Gdy z chłopakiem swym do kina
Chociaż raz w miesiącu szła
Fabryczna dziewczyna

Nagle pędzące koła w tryby chwyciły ją,
Krew popłynęła z czoła, koła bryznęły krwią4.

Ref.
Nad domami szara mgła,
Silny wicher ją rozpina,
Już nie będzie więcej szła
Fabryczna dziewczyna.

Trzecia zwrotka składa się wyłącznie z dwuwiersza, czasami kapela po słowach ”bryznę-
ły krwią” stosuje zabieg retoryczny, zatrzymując piosenkę na fermacie.

4
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3. NASZE ŁÓDZKIE PANNY

Prześmiewcza piosenka o zmieniających się w Łodzi gustach i modach 
podczas rewolucji przemysłowej. Całości utrzymana w żywym rytmie 
polki, często piosenka łączona ze szlagierem „Na Bałutach klawa dzi-
siaj jest zabawa”.

Nasze łódzkie panny, to francuski fason,
Smukła sukieneczka, włosy a la garson;

Za to wszystkie Panny, w całym naszym kraju
Wyglądają jakby Ewy w świętym raju x2

Krótkie włosy u nas, nie są już urocze
Powracają nowe, znów długie warkocze

Za to każda panna, będzie tu zmuszona
Przyprawić se włosy, z końskiego ogona x2

Nasze łódzkie panny, ładnie wyglądają,
Gdy swoje usteczka, malowane mają

Jak się umalują, to są takie śliczne,
Wyglądają jakby małpki zagraniczne x2

Dziś dla młodych panien, przyszła nowa era
Każda ze swą główką idzie do fryzjera
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Elektryczny masaż robią dla urody
A w niedługim czasie, zaczną golić brody! x2

Długa sukieneczka,  do mody znów wraca,
I w paryskim świecie, też ta moda wkracza.

Panny się więc skarżą, że im nie wygodnie,
Więc już zaczynają nosić męskie spodnie. x 2

Nie jedna łodzianka, w męskim stroju kroczy,
Trudno ją rozpoznać, bo nie ma warkoczy

Jeszcze trudniej będzie, rozpoznać je w kupie,
Takie rozpoznanie, skończy się na dupie5 x 2

Słowo dupa na nagraniu zmieniana jest na pupa.5
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4. NA BAŁUTACH MAŃKA6 IMIENINY ŚWIĘCI7

Piosenka śpiewana również w Warszawie przez Kapelę Czerniakowską 
(„Bal u ciotki Marcinowej”). Świętowanie imienin za pośrednictwem 
piosenki ma swoją genezę w ludowej tradycji składania, przez biesiad-
ników (gości) wiązanek życzeń skierowanych do gospodarza i wychwa-
lających gospodynię.

 

Na Bałutach Mańka imieniny święci,
Więc ferajna tam się kręci
Jest kulawy harmonista, lewy skrzypek,
Moniek, Hypek też.

Towarzystwo doborowe,
Piją wódę – wyborowe,
Każdy ściska w ręku flachę,
Lu, bracie, co tchu.

Oj siup, harmonia gra tangiego8

Się ściskają, ta do tego,

Mańka – od imienia Maria.
Inna nazwa: „Mańki imieniny”.
Gra tango.

6
7
8
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Jest gaz, więc piją na całego,
Felek się do Mańki rwie.

I przyszedł Józio, przyniósł zagrychę:
Dwie flachy czystej i czarną kichę,
Wiadomo żarcie, może być liche,
Byleby wódzi było dość9

Oj siup, harmonia gra tangiego
Się ściskają, ta do tego,
Jest gaz, więc piją na całego,
Felek się do Mańki rwie.

Towarzystwo było tu nie byle jakie,
Jeden z kumpli zrobił drakę,
Mańka siubrana10 skoczyła mu do gęby
Buch go w zęby fest11.

Antek Mańce wyrwał nogę12

Mańce skrócił życia drogę
I zaczęła ci się chryja
I z Mańki jest klops

Oj siup, harmonia gra tangiego
Się ściskają, ta do tego,

Niekiedy jedynym wynagrodzeniem kapel ludowych był posiłek i alkohol.
„Siubrana” można przetłumaczyć jak „w gorącej wodzie kąpana”, niespokojna, porywcza.
Fest – z niemieckiego - szybko.
„Wyrwał nogę” – podstawił nogę, żeby się przewróciła.

9
10
11
12
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Jest gaz, więc piją na całego,
Felek się do Mańki rwie.

I przyszedł Józio i przyniósł pączki,
Całuje rączki, całuje rączki,
Wiadomo damy bywają głodne,
Gdy chcesz je zdobyć z pączkiem leć!

Oj siup, harmonia gra tangiego
Się ściskają, ta do tego,
Jest gaz, więc piją na całego,
Felek się do Mańki rwie.

I tak skończyła się zabawa,
Taka bycza, taka klawa,
Na znak ucichła cała wrzawa,
Dziś na stypę każdy gna..
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5. PANNA FRANCISZKA

Jedna z najbardziej znanych piosenek z repertuaru baciarskiego w tem-
pie wolnego, smutnego walczyka. Piosenka o rodowodzie lwowskim tutaj 
zmienia charakter z żartobliwego na poważny, a w swojej łódzkiej war-
stwie tekstowej – wręcz tragiczny. Wersja tekstowa poniżej jest kompi-
lacją tekstu lwowskiego, łódzkiego i odautorskiego kapeli, na potrzeby 
spektaklu tańca pt. „Sen Panny Franciszki” w reż. Antoniny Jakubowskiej.

Na Łagiewnickiej za rogatkami,
Mieszkała sobie z rodzicielami
Zwinna jak kotek, zgrabna jak myszka,
Na imię miała panna Franciszka

A tatuś Frani to był rzeźnikiem
Zabijał świnie, padały z kwikiem
I nawet człeka zabić był bliski
Taki był tata panny Franciszki

A mama Frani to jatkę miała,
Co tata zabił, mama sprzedała
I sprzedawała szponder13 i kiszki,
To była mama panny Franciszki

Sobek i Dobek w niej się kochali,
Do jej serduszka się zalecali,

Inaczej żeberka.13
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Alembik, tutaj: potoczna nazwa wódki domowej roboty, tzw. biber.
Strzygł.
Strychnina - trucizna.

14
15
16

Raz nawet Sobek z tatą rzeźnikiem
Zalali pały se alembikiem14

Naprzeciw mieszkał fryzjerek młody,
Co strzygał15 wąsy i golił brody,
On co dzień rano kupował kiszkę,
Bo on też kochał pannę Franciszkę

A gdy się tata dowiedział o tym,
To ryknął jakby rażony młotem,
 Nie chce ja zięcia co rwie kłaczyska,
Nie dla fryzjera moja Franciszka.

Biedny fryzjerek zalał się łzami
I kupił kiszkę ze strychninami16

A było tego dwa kilo blisko
I zjedli razem z panną Franciszką

A kiedy, zjedli zaraz poczuli
Że się tą kiszką na amen struli
Że kres ich życia, nadchodzi bliski
Taki był koniec panny Franciszki

I na cmentarzu ich pochowali
I na nagrobku tak napisali,
Tu leży fryzjer z panną Franciszką
Co dla miłości struli się kiszką.
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6. PRZYJECHAŁ JÓZEK DO ŁODZI17

Piosenka znana z przedwojennych druków ulotnych, jako „wyraz nie-
których zasiedziałych łodzian do tych, którzy przybywali tu ze wsi”18. 
Przy tej okazji należy zaznaczyć, że Łódź, znajdująca się ówcześnie  
w zaborze rosyjskim, była pierwszym miastem w którym uruchomiono 
elektryczną komunikację tramwajową (w grudniu 1898 roku).

Przyjechał Józek do Łodzi, chciał grać rolę pana,
Dostał się do fabryki, już chodzi od rana.
I już nie jest chłopem prostem, pije kawę czasem,
Wąsy smaruje pokostem19, włosy koperwasem20.

Ref.
Ojciec tu, matka tam,
Przyjedźta do Łodzi,
To se zobaczyta tramwaj
Co bez kuni chodzi.
Inne już czasy są 

Nazwa piosenki znana jako „Przyjechał ros Wojtek do Łodzi”.
Cytuję za: „Śpiewnik łódzki” BPŁ pod redakcją T. Szewery.
Pokost – rodzaj zagęszczonego oleju lnianego.
Koperwas – rodzaj siarczanu cynkowego lub miedzianego, rodzaj trującego ulepszacza 
zapachowego.

17
18
19
20
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w naszym mieście Łodzi
Po co drugi trzeci tramwaj 
co bez kunia chodzi

Kaśka za nim przyjechała, kupił jej trzewiki
I zaraz się też dostała prosto do fabryki.
A w sobotę gdy dostała pierwszą tygodniówkę,
To w niedziele się wybrała z Wojtkiem na majówkę
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7.  SZTAJEREK21

Sztajerki, walczyki, oberki i mazurki, to obok tanga i polki najbardziej 
popularne rytmy wykorzystywane w repertuarze przedwojennych ka-
pel podwórkowych. Sztajerek ten w Warszawie grany był pod nazwą 
„Frajerski sztajerek” i był kolportowany poprzez tzw. druki ulotne.

Kiedy muzyczka zagra sztajerka,
Oj ridi ridi, oj di ridi ra,
To każdy cwaniak dokoła zerka,
Oj ridi ridi rach ciach22.

Gdzie tylko siedzi bycza kobita,
Oj ridi ridi, oj di ridi ra,
Wnet się przystawia i wpół ją chwyta
Oj ridi ridi rach ciach.

Tańczą dokoła przeróżne pary,
Oj ridi ridi, oj di ridi ra,
Tańczy kulawy, młody i stary,
Oj ridi ridi rach ciach

Wszyscy się kręcą w ogólnym tłoku,
Oj ridi ridi, oj di ridi ra,

Inna nazwa szybkiego walca, lub po prostu miejski oberek.
W muzyce popularnej przyśpiewki dźwiękonaśladowcze emigrowały w postaci pospo-
litego „je je je”.

21
22
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Tylko pętaki stoją na boku,
Oj ridi ridi rach ciach.

Kiedy muzyczka zagra sztajerka,
Oj ridi ridi, oj di ridi ra,
To stara baba łapie frajerka,
Oj ridi ridi rach ciach.

I tak wywija, ślepia się świecą,
Oj ridi ridi, oj di ridi ra,
Aż jej spod kiecki trociny lecą,
Oj ridi ridi rach ciach.

Po tańcu dama fest z obfitością,
Oj ridi ridi, oj di ridi ra,
Raczy w bufecie go wódecznością,
Oj ridi ridi rach ciach.

Kiedy muzyczka zagra sztajerka,
Oj ridi ridi, oj di ridi ra,
Frajer do miodu23wnet się dobiera
Oj ridi ridi rach ciach.

Czy to na schodach, czy to pod drzwiami
Oj ridi ridi, oj di ridi ra,
Tańczy sztajera fest24 z figurami
Oj ridi ridi rach ciach.

Chodzi zapewne o miód pitny albo wódkę.
Tutaj „fest” oznacza dobrze.

23
24
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A kiedy państwo jest na spacerze
Oj ridi ridi, oj di ridi ra,
Kuchta żołnierza25 do domu bierze
Oj ridi ridi rach ciach.

I z nim w salonie przy fortepianie
Oj ridi ridi, oj di ridi ra,
Tańczy sztajera na fortepianie
Oj ridi ridi rach ciach.

Odwołanie do proletariackiej Łodzi, jakoby jedynie ludzie „z niższych sfer” szli bronić 
ojczyzny (zaciągali się do wojska).

25
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Zapusty to inaczej ostatki.
Inaczej: okazji.
Słowa powstałe od nazwisk łódzkich fabrykantów: Karola Scheiblera i Ludwika Groh-
mana.
Tak swoich robotników („psy robocze”) nazywał podobno Karol Scheibler, a że alartow-
skie, ponieważ pracowali w fabryce Leona Alarta.
Motowidło – przyrząd służący do odmierzania i zwijania w motki nici lub przędzy.
Od nazwiska Ludwika Geyer’a.

26
27
28

29

30
31

8. ZAWSZE KLAWO JEST W ZAPUSTY26

Jedna z ciekawszych piosenek faktograficznych, opisująca życie i zaba-
wy łódzkiego środowiska robotniczego. Melodia pochodzi z XIX wieku  
i utrzymana jest w rytmie polki.

Zawsze klawo jest w zapusty,
Gdy nadejdzie czwartek tłusty,
Nie ma w roku takiej gratki27,
Gdy Łódź cała ma ostatki.

Szajblerowskie, groumanowskie28

Psy robocze alartowskie29,
Fabryczne to motowidło30

No i gajerowskie31 bydło.

Odwaliłeś tak na co dzień
Te twoje szesnaście godzin,
Chcesz się wstawić tak beztrosko,
To wal brachu na Piotrkowską.
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Przebierańców tam niemiara,
Od Geyera nasza wiara,
Andryjery i auskiery,
Gremple, webry i flajery32.

A że dali tygodniówkę,
Po dziesiątku tak na główkę,
Kupisz kwartę i śtof33 piwa,
Aż ci się głowa kiwa

I w Górniaku34 dalej w tany,
Najprzód idzie nasz siubrany35,
Główka w główkę, oko w oko,
Mańka, nie podnoś wysoko.

Ober36 jeszcze jedna kwarta,
Stawiają ci od Alarta,
Fajno my się zabawili,
 W północ już nas wyrzucili.

Wyszliśmy kompanią zwartą,
Bo na jutro znów na czwartą,
Sama nas robota goni,
No i Geyer we dzwon dzwoni.

Określenia, zapomnianych już dzisiaj, specjalizacji robotników pracujących w fabryce.
Ok. 1,1 litra = 1 śtof (pruskie określenie miary).
Potoczna nazwa Targowiska Górniak.
Siubrany – tu: podpity, inaczej: nad wyraz odważny.
Ober – kelner, w innej wersji „Żydzie” (ze względu, że w większość szynkowni bałuckich 
posiadali i obsługiwali Żydzi). 

32
33
34
35
36
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9. BAŁUCKIE TANGO

Jedna z nielicznych pieśni folkloru wielkomiejskiego, gdzie znamy peł-
ną genezę powstania. Słowa ułożyła Zofia Bąbol-Czerwińska a muzykę 
napisał Tadeusz Mikołajczyk na potrzeby widowiska pt. „Bal na Bału-
tach” wystawionego w latach 70 - tych ubiegłego wieku.

Na rogu Piwnej, Dolnej, Rybnej czy Chopina,
Gdy wiatr jesienny kurzem ulic bije w twarz,
Stajesz przede mną w swej kusej marynarce
I stare tango zapomniane znów mi grasz.

Ref.
Tango, Bałuckie tango,
Po którym tęskno, za którym żal
Tango, Bałuckie tango,
Co zaplątało się w Mańki szal.
Bezdomne tango, uliczne tango,
Zgubione w bramie, gdy księżyc gasł.
Tango, Bałuckie tango,
Które zostało już tylko w nas
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W zaułkach ciemnych, u bram starych sprzed lat wielu
Znowu pojawia się, jak kiedyś, Ślepy Maks37.
Chustkami w kratę otulone śpią wspomnienia,
Czapki na bakier i ten groźny stali blask!

Ref.
Tango, Bałuckie tango…

W kręgu latarni, która świeci jak ogarek,
Znów postać twojej Mańki wtem zjawia się.
Wiem, że bolesne to dla ciebie jest mój stary,
Bo tak naprawdę, gdzie jest Mańka – kto to wie?

Ref.
Tango, Bałuckie tango…

Pseudonim Menachema Bornsztajna – przez łodzian uważanego za Robin Hooda, 
ulicznego bandyty i przedstawiciela żydowskiego sądu, tzw. dintojry.

37
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10. OJ, BAŁUTY

Jedna z najpiękniejszych pieśni o wspaniałej łódzkiej dzielnicy – Bału-
ty. Utwór grany na rytm kujawiaka, z kołyszącą się melodią, stanowi 
sztandarowy utwór Bałuckiej Kapeli Podwórkowej. Muzyczne opraco-
wanie Tadeusza Worety, jednego z historycznych założycieli kapeli.

Jest wiele dzielnic w mej Łodzi,
Widzew, Śródmieście, Polesie.
O Górną też mi nie chodzi,
Do Bałut serce mnie niesie.

Tutaj do szkoły chodziłem,
Na ulicach rozrabiałem.
Nie jedną mordę obiłem,
Często też oberwałem.

OJ, Bałuty, oj, Bałuty
To dzielnica mej młodości
Z dnia na dzień nam pięknieje
To me życie, me nadzieje!
OJ, Bałuty, oj, Bałuty
Na Bałutach nic nie szkodzi,
To dzielnica najsławniejsza,
W najpiękniejszym mieście Łodzi.
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Z ojcem na Dolnej mieszkałem,
Tuż obok Bałucki Rynek,
W tymczasem też handlowałem
Kiedyś sprzedałem pięć szynek.
Park Julianowski38 jak wiecie,
Łodzianom jest dobrze znany
Jest najpiękniejszy na świecie
Przez łodzian bardzo kochany.

Oj, Bałuty, oj, Bałuty
To dzielnica mej młodości
Z dnia na dzień nam pięknieje
To me życie, me nadzieje!
Oj, Bałuty, oj, Bałuty
Na Bałutach nic nie szkodzi,
To dzielnica najsławniejsza,
W najpiękniejszym mieście Łodzi.

Tutaj poznałem swą miłość,
Z którą żyję od lat.
Przeżyłem radość i smutek,
Taki jest bałucki świat..
Czasem tak myślę sobie,
Bo dzisiaj sił mi już brak.
Młodość swą zostawiam Tobie,
Bo ze mnie pozostał wrak.

Potoczna nazwa Parku im. Adama Mickiewicza w Łodzi.38
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Oj, Bałuty, oj, Bałuty
To dzielnica mej młodości
Z dnia na dzień nam pięknieje
To me życie, me nadzieje!
Oj, Bałuty, oj, Bałuty
Na Bałutach nic nie szkodzi,
To dzielnica najsławniejsza,
W najpiękniejszym mieście Łodzi.
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SPIS TREŚCI

Wstęp       ............

1. Sygnał kapeli     ............
2. Fabryczna dziewczyna    ............
3. Nasze łódzkie panny    ............
4. Na Bałutach Mańka imieniny święci  ............
5. Panna Franciszka     ............ 
6. Przyjechał Józek do Łodzi    ............
7. Sztajerek      ............
8. Zawsze klawo jest w zapusty   ............
9. Bałuckie tango     ............
10. Oj, Bałuty  ............
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