
Edwarda Lach - matka Zespołu Obrzędowego 
z Popowic w powiecie wieluńskim 

Ludowe portrety 

Pani Edwarda jest nie tylko reżyse-
rem widowisk, autorką scenariu-
szy, świetną aktorką, ale też niezłą 
gawędziarką 

jąc, a potem już grając w sztukach. Gdy 
objęła funkcje dyrektora szkoły w Popo-
wicach - nie miała już czasu na działal-
ność artystyczną. Dopiero po przejściu 
na emeryturę w styczniu 1989, z pomo-
cą swojej bratowej Wandy Majtyki zało-
żyła zespół śpiewaczy. 

W 1990 roku zaproponowałam, by 
zespół przedstawił pierwotną wersję 
wywozin - istniejącego do dzisiaj 
w zmienionej postaci zwyczaju. Pani 
Edzia wyzwanie podjęła i powstało 
znakomite widowisko. Od tej pory ze-
spół zaczął odnosić sukcesy. 

TEKST I FOT. MAŁGORZATA 
DZIUROWICZ-KASZUBA 

Edwardę Lach poznałam we wrze-
śniu 1989 r. W przeddzień Prze-

glądu Folklorystycznego w Konopni-
cy przyszła do mnie po radę - w czym 
ma wystąpić nowo założony przez nią 
zespół śpiewaczy, który nie ma jesz-
cze strojów. 

Poradziłam (jak zawsze w takich 
przypadkach), by kobiety wdziały na 
siebie roboczy ubiór żniwny. Jakież by-
ło moje zdziwienie, gdy na drugi dzień 
ujrzałam ponad trzydzieści kobiet, wy-
chodzących na scenę boso w długich 
szerokich spódnicach, roboczych płó-
cienkowych fartuchach, z głowami 
przewiązanymi białymi płóciennymi 
chustkami lub pieluchami. Nie zdarzy-
ło mi się do tej pory, aby ktoś tak znako-
micie odebrał moje intencje. 

Pani Edzia urodziła się w 1936 roku 
w Krzyworzece. Dzieciństwo upłynęło 
jej jak większości chłopskich dzieci 
w tamtych latach. Podczas pasania 
krów układała rymowanki, którymi po-
tem wspólnie z innymi dziećmi obrzuca-
ła pastuchów z innej wsi: "Gaszynioku, 
odziroku, pod kympom, zjadłeś zabe roz-
dyntom, jesce ci sie mało zdało zjadłeś 
źrybie co zdychało". Po ukończeniu szko-
ły powszechnej posłano ją do liceum pe-
dagogicznego w Wieluniu. W 1954 r. 
podjęła pracę w szkole w Popowicach. 
Istniał tam teatr amatorski, w którego 
działalność zaangażowała się, najpierw 
pomagając w reżyserowaniu i sufleru-


