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    01. Maryna (Girl's name)  02. Listoczok (Leaf)  03. Muzyce weselnej (Wedding party music) 
04. Powidz mi ma mila (Tell me my dear)  05. Tumanoczok (Mist)  06. Czom ty ne pryjszol (Why
didn't you come)  07. Poleczki Slaskie (Silesian Polkas)  08. Ajde, Jano  09. Andzulenka (Girl's
name)  10. Komaryk (Mosquito)  11. Karczma (Inn)  12. Polka na noge (Dance polka)  13. Hej
Rupuni (Hej Silver)  14. Jonicek (man's name)  15. Stoi Lipka (Lime tree is standing)  16. Juz jo
wiecej (I will do nothing else)  17. Ktoztam po komorze (who is in the pantry)  18. Holub
(Pigeon)  19. Chudobnom mnie mama miala  (My mother has had me modest)  20. Rozlecialy
mi sie  (The pigeons have flown away from me)  21. Weselta si ludzie (rejoice folks)  22.
Iowano, Iowanko    Musicians:  Magorzata Kunert: violin, backing vocals;  Sylwia
Swislocka-Karwot: lead vocals, percussion;  Hubert Babiarz: lead vocals, mandolin, classical
guitar, sopilka flute, double bass and uzbek drum;  Piotr Kowalski: drum with small cymbal,
percussion, double bass, jews harp, backing vocals;  Marek Niewiadomski: byelorussian
dulcimer, pan flute, jews harp;  Krzysztof Opalski: acoustic guitar, snare drum, drum with small
and big cymbal, kazoo, harmonica, backing vocals;  Robert Ruszczak: lead vocals, sopilka flute,
mandolin, drum,accordion;  Jacek Ryszewski: double bass, classical guitar, violin, backing
vocals;  Katarzyna Ryszewska: lead & backing vocals, percussion.    

 

  

Chudoba collects and rearranges folksongs from the Polish mountains, from the Czech
Republic, from Bulgaria, Serbia, the Ukraine and especially from the lemkish region in the
southeastern part of Poland. The band sticks to a broad variety of acoustic intruments like
accordion, flute, mandolin, double bass, dulcimer, jews harp and guitar. They still play their
music with a lot of joy and passion.

  

Two records have been released in Poland so far: Gray Muzyka (Play this music) and Nasza
Polka (Our Polka). Chudoba's first release for the international market features their favourite
polkas and lullabies, wedding- and lovesongs. --- weltwunder.com
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Chudoba to jeden z zespołów, który miał duży wpływ na rozwój muzyki folkowej w Polsce.
Przez wiele lat swojej działalności na rynku muzycznym, Chudoba dopracowała się własnego,
rozpoznawalnego od pierwszych taktów, specyficznego stylu muzycznego. Zespół po latach
działalności okrzepł, nabrał doświadczenia a muzycy to rasowi „folkmani”, wiedzący co chcą
przekazać słuchaczom za pomocą swojej muzyki. Chudoba to przyjaciele wędrujący własnymi
muzycznymi ścieżkami, radość grania i niczym nieograniczona twórcza ekspresja.

  

Grupa powstała w 1993 roku z inicjatywy grupy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego,
zafascynowanych muzyką folkową . Od początku istnienia grupa brała udział w wielu
festiwalach i wydarzeniach kulturalnych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Poza Polską
Chudoba koncertowała w Austrii, Belgii, Czechach, Niemczech, Norwegii, USA, we Włoszech i
na Węgrzech. Występowała m.in. w TVP i TV Polonia, austriackiej telewizji 3SAT, Polskim
Radio i belgijskim Radio 1.

  

W 1998 roku zespół zdobył Grand Prix pierwszej polskiej edycji Konkursu Muzyki Folkowej
"Nowa Tradycja" zorganizowanego przez Polskie Radio w ramach współpracy z Europejską
Unią Radiową. Rok później Chudoba reprezentowała Polskę na The New Tradition EBU Folk
Festival w Dranouter (Belgia). W roku 2000 jako jedyny polski wykonawca wystąpiła na
prestiżowych targach muzycznych The Worldwide Music Expo WOMEX w Berlinie. W 2006
roku Chudoba udanie reprezentuje Polskę, od strony muzycznej na Mistrzostwach Świata w
Piłce Nożnej, będąc jedną z gwiazd na Etno Cup Day w Hanowerze. --- folkowa.art.pl
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