
Władysław Szymczak, skrzypek z Łęk Dużych 
- laureat Nagrody im. O. Kolberga z 1997 r. 

Ludowe portrety 
Władysław Szymczak urodził się 
w 1923 r. w Niemczech, gdzie rodzi-
ce przebywali na robotach sezono-
wych. Jest autentycznym „grocem" 
wiejskim - talentem samorodnym. 

Pochodzi z rodziny muzykantów -
na skrzypcach gra od dziewiątego ro-
ku życia. Jak większość muzykantów 
jest też doskonałym tancerzem. Już 
w dzieciństwie nauczył się tańczyć 
owijoki i polki. 

W kapeli z Lututowa Władysław 
Szymczak gra od początku jej powsta-
nia - od 1987 r., a od 1994 r., kiedy ka-
pela zmieniła profil na autentyczny -
jest jej filarem. Kultywuje muzykę lu-
dową swojego regionu (z pogranicza 
sieradzko-wieluńskiego), a jednocze-
śnie reprezentuje indyw idualny i orygi-
nalny styl gry - bogaty technicznie i pe-
łen temperamentu. W repertuarze ma 
liczne stare owijoki, oberki i polki - za-
słyszane w dzieciństwie i przekazywa-
ne innym członkom kapeli. 

Jako że pan Władysław jest prymi-
stą kapeli, która dwukrotnie nagrodzo-
na była na festiwalu w Kazimierzu, nie 
mógł się więc zaprezentować jako soli-
sta na tymże festiwalu - obowiązuje tu 
bowiem czteroletnia karencja dla na-
grodzonych (niezależnie czy występuje 
się jako solista, czy prymista w kapeli). 
Niemniej jako solista miał nagrodę 

główną na Międzynarodowym Przeglą-
dzie Kapel Ludowych w Toruniu 
w 1996 r.,co jest dowodem na to, że jego 
granie podoba się nie tylko specjali-
stom, ale i szerokiemu odbiorcy (w To-
runiu jurorem jest publiczność). 

Pan Władysław to nie tylko świetny 
skrzypek i tancerz (z Leokadią Grąbkow-
ską otrzymali nagrodę na Konkursie par 
tancerzy w Rzeszowie w 1994 r.). Jest 
także animatorem kultury ludowej na 
swoim terenie - zawsze chętnym do bez-
interesownego angażowania się w rożne 
przedsięwzięcia kulturotwórcze i eduka-
cyjne. Dużo czasu poświęcił m.in. ucząc 
młodzież tradycyjnego sposobu tańcze-
nia.. Pan Władysław to skromny człowiek 
o w ielkim talencie i wielkim sercu. 
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