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Po wrót do tra dy cyj nych po traw, stro jów,
mu zy ki – to wszyst ko po mo że nam uświa -
da miać miesz kań com i tu ry stom, jak pięk -
ne i cie ka we ma my „ko rze nie”. Fun da cja

Są dec ka, we współ pra cy z Wo je wódz twem Ma ło pol -
skim, or ga ni zu je w 2012 ro ku czte ry od sło ny Są dec -
kie go Fe sti wa lu Kul tu ry.

To cykl im prez in for ma cyj no -me dial nych pro -
mu ją cych nasz folk lor, któ ry trwał bę dzie od lip ca
aż do koń ca paź dzier ni ka w trzech miej sco wo -
ściach Są dec czy zny: Mu szy nie, Sta rym Są czu i Kry -
ni cy-Zdro ju.

Nasz fe sti wal kie ru je my do ca łe go sub re gio nu,
czy li miesz kań ców po wia tu no wo są dec kie go
i ościen nych, a ta kże do tu ry stów. Chce my za pre -
zen to wać gru py et nicz ne Be ski du Są dec kie go, bo
prze cież Zie mię Są dec ką za miesz ki wa ły gru py La -
chów Są dec kich, Po gó rzan i Gó ra li Są dec kich, a ży li
tu taj też Łem ko wie, Ży dzi, Niem cy Ga li cyj scy i Cy -
ga nie Kar pac cy. Po ło że nie na po gra ni czu ró żnych
kul tur za owo co wa ło cie ka wym i zró żni co wa nym
dzie dzic twem ma te rial nym i du cho wym. To wiel ki
atut gmin są dec kich, cią gle ma ło roz re kla mo wa ny.

Pro mu je my więc folk lor, hi sto rię re gio nu i lo kal -
ne tra dy cje, spo so by ob cho dze nia świąt i wa żnych
wy da rzeń, a ta kże pre zen tu je my twór czość przod -
ków, sztu kę lu do wą, rze mio sło, mu zy kę czy wresz -
cie są dec ką kuch nię. A naj moc niej szy na cisk
kła dzie my na wy stę py re gio nal nych ze spo łów,
dzię ki któ rym wszy scy się do wia du je my mnó stwa
cie ka wo stek z re gio nu.

Dziś, tą pu bli ka cją, chce my po ka zać, jak wie le ró -
żno rod nych ze spo łów folk lo ry stycz nych dzia ła w na -
szym re gio nie i jak sze ro ki krąg kul tu ro wy i et nicz ny
pre zen tu ją. Ce nią i wzmac nia ją swo je ko rze nie, pod -
trzy mu ją wspa nia łe tra dy cje na Są dec czyź nie. Sil ne,
ale war to za wsze przy po mi nać o pięk nie na szych
„ma łych oj czyzn”.

Fun da cja Są dec ka
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Wo je wódz two ma ło pol skie, a zwłasz cza
je go po łu dnio wa część, obej mu ją ca
Kar pa ty i Po gó rze Kar pac kie, jest ewe -
ne men tem w ska li kra ju pod wzglę -

dem zró żni co wa nia re gio nal ne go oraz
in ten syw no ści wy stę po wa nia tra dy cji kul tu ro wych
wsi. Ist nie nie wy jąt ko wo du żej licz by wciąż ży wot -
nych jesz cze re gio nów et no gra ficz nych wa run ku je
ilość i ró żno rod ność w za kre sie ru chu folk lo ry stycz -
ne go. Lud ność za miesz ku ją ca po szcze gól ne re gio -
ny ró żni się mię dzy so bą – nie tyl ko na sce nie, ale
i co dzien nym ży ciu – dia lek tem, stro jem, lo kal ny -
mi zwy cza ja mi i ob rzę do wo ścią, mu zy ką, tań cem
i w dal szym cią gu po czu ciem to żsa mo ści.

Po cząw szy od pół noc ne go za cho du, mo że my
wy ró żnić na stę pu ją ce re gio ny et no gra ficz ne: Kra -
ko wia cy Za chod ni, Kra ko wia cy Wschod ni, na po łu -
dnie od nich, na wscho dzie – Po gó rza nie,
na za chód – La chy (Są dec kie, Li ma now skie, Szczy -
rzyc kie), Za gó rza nie i naj da lej na za chód nie wiel ki
re gion, nie co za po mnia ny – Klisz cza cy.

Na po łu dniu kil ka grup gó ral skich znacz nie kul -
tu ro wo zró żni co wa nych – Ora wia cy, Pod ha la nie,
Spi sza cy, Gó ra le Pie niń scy, Gó ra le Łąc ko – Ka mie -
nic cy i naj bar dziej na wschód wy su nię ci – Gó ra le
Ry ter sko – Piw ni czań scy, zwa ni rów nież Gó ra la mi
Czar ny mi.

Od mien ność kul tu ro wa re gio nów i lo kal ny pa -
trio tyzm przy czy ni ły się do uak tyw nie nia wie lu grup
lu dzi, któ rzy za czę li two rzyć m.in. ze spo ły re gio nal -
ne, te atral ne, ko lęd ni cze, ko ła go spo dyń wiej skich,
sto wa rzy sze nia kul tu ral ne. Po przez strój, gwa rę,
mu zy kę i ta niec pre zen tu ją od mien ność wła sne go
re gio nu i pod trzy mu ją tra dy cję oj ców. Po wsta ły
w ten spo sób licz ne ze spo ły re gio nal ne, do ro słych
i dzie cię ce, któ rych na te re nie wo je wódz twa ma ło -
pol skie go jest ok. 200. 

Po dob nie jest z ka pe la mi lu do wy mi, któ rych
na sa mym Skal nym Pod ha lu jest kil ka dzie siąt. Licz -
by tej nie da się do kład nie usta lić, po nie waż wciąż
po wsta ją no we gru py mu zy ku ją cych mło dych lu -
dzi, a i sa mi mu zy cy czę sto zmie nia ją się w ze spo -
łach, w za le żno ści od chwi lo wych po trzeb.
Ak tyw nie uczest ni czy w ży ciu kul tu ral nym wo je -
wódz twa kil ku dzie się ciu ga wę dzia rzy i po etów lu -

Folk lor jest bo gac twem Są dec czy zny

Zaw rót gło wy od tan ce rzy
i mu zy kan tów
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do wych, ty leż sa mo grup śpie wa czych i set ki in dy -
wi du al nych wy ko naw ców, bio rą cych udział w ró -
żne go ro dza ju kon kur sach. Twór ców lu do wych, tj.
ma la rzy, rzeź bia rzy w drew nie i ka mie niu, ko wa li,
me ta lo pla sty ków, ce ra mi ków, lut ni ków, kraw ców,
haf cia rzy, ko ron ka rzy, two rzą cych w skó rze i wy ko -
nu ją cych pla sty kę ob rzę do wą – tyl ko zrze szo nych
w Ogól no pol skim Sto wa rzy sze niu Twór ców Lu do -
wych – jest ok. 500, zaś wszyst kich ska ta lo go wa -
nych po nad 1000.

Nie ba ga tel ną ro lę speł nia ją to wa rzy stwa re gio nal -
ne. Po śród du żej ich ilo ści są i ta kie, któ rych je dy nym
z głów nych ce lów jest ochro na tra dy cyj nych form
kul tu ry lu do wej. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je
Zwią zek Pod ha lan, po sia da ją cy wie le od dzia łów, nie
tyl ko na te re nie Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.

***

Tak du ża ró żno rod ność, bo gac two i ży wot ność
tra dy cyj nej kul tu ry wsi, wy mu si ła na MCK SO KÓŁ,
utwo rze nie w ra mach swo jej struk tu ry spe cja li -
stycz nej ko mór ki, zaj mu ją cej się kom plek so wo za -
gad nie nia mi z za kre su upo wszech nia nia,
in struk ta żu i ochro ny tra dy cyj nej kul tu ry lu do wej,
sku pia ją cej spe cja li stów z po szcze gól nych dzie -
dzin. Pra ca dzia łu ukie run ko wa na zo sta ła głów nie
na nie sie nie sze ro kiej po mo cy dla ru chu folk lo ry -

stycz ne go, do sko na le nie i kształ ce nie in struk to rów
ze spo łów i grup, roz wi ja nie ró żnych form opie ki
nad współ cze sną twór czo ścią lu do wą oraz pro wa -
dze nie do ku men ta cji (fo to – fo no – vi deo) wszel -
kich prze ja wów folk lo ru i lu do wej sztu ki
pla stycz nej. 

W do tych cza so wej pra cy, dział kul tu ry lu do wej
zor ga ni zo wał po nad 20 cy klicz nych, kil ku dnio wych
se mi na riów folk lo ry stycz nych, ka żdo ra zo wo dla
ok. 100 in struk to rów ze spo łów re gio nal nych z te re -
nu wo je wódz twa i kra ju. W ra mach se mi na riów
oma wia no szcze gó ło we te ma ty do ty czą ce oby cza -
jów, mu zy ki, tań ców, gwa ry, stro ju i za gad nień et -
no gra ficz nych po szcze gól nych re gio nów
Ma ło pol ski. Kil ka z tych se mi na riów po świę co nych
by ło pro ble mom zwią za nych z folk lo rem dzie cię -
cym, re ży se rii wi do wisk, spo so bo wi pre zen ta cji
folk lo ru au ten tycz ne go na sce nie oraz tań com na -
ro do wym. 

Po nad to zor ga ni zo wa no kil ka na ście se mi na riów
dla in struk to rów dzie cię cych ze spo łów re gio nal -
nych z te re nu Pol ski, przy oka zji Mię dzy na ro do we -
go Fe sti wa lu Dzie cię cych Ze spo łów Re gio nal nych
„Świę to Dzie ci Gór” w No wym Są czu. 

Co rocz nie, pod czas im prez folk lo ry stycz nych,
Dział Kul tu ry Lu do wej or ga ni zu je warsz ta ty in struk -
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tor skie, na któ rych oma wia ne są za gad nie nia zwią -
za ne z pre zen to wa ny mi pro gra ma mi ze spo łów do -
ty czą ce do bo ru te ma tu, re ży se rii, mu zy ki, tań ca,
stro ju i gwa ry w od nie sie niu do po szcze gól nych re -
gio nów. 

Brak wśród in struk to rów od po wied nie go przy -
go to wa nia do ich pro wa dze nia, zmo bi li zo wał MCK
SO KÓŁ do uru cho mie nia w 1985 ro ku dwóch edy -
cji 3-let nie go Stu dium Folk lo ry stycz ne go na pra -
wach wy ższej uczel ni za wo do wej. Stu dium
ukoń czy ło 64 ab sol wen tów, głów nie z Ma ło pol ski,
któ rzy za si li ruch folk lo ry stycz ny na tym te re nie. 

Zor ga ni zo wa no rów nież kil ka pod sta wo wych
kur sów dla na uczy cie li i in struk to rów ze spo łów re -
gio nal nych z za kre su wie dzy o re gio nie oraz pol -
skich tań ców na ro do wych. Nie zwy kle po ży tecz ną
ro lę speł ni ły tzw. szkół ki lu do we go mu zy ko wa nia,
funk cjo nu ją ce od dru giej po ło wy lat 80. Na brzmia -
ła od pew ne go cza su po trze ba przy go to wa nia mło -
dych mu zy kan tów zo sta ła w pod sta wo wy spo sób
za spo ko jo na. Po zy tyw ne wy ni ki na ucza nia osią -
gnię te przez nie któ rych mi strzów mu zy ki uka za ły
ich sens i po trze bę dal szej kon ty nu acji. 

Ar chi wal ny do ro bek, sta no wią cy wa żne źró dło
re per tu aru ze spo łów re gio nal nych, to ok. 1000 go -
dzin na grań mu zy ki i śpie wu lu do we go, po nad 50
tys. zdjęć oraz barw nych dia po zy ty wów do ty czą -
cych folk lo ru i lu do wej sztu ki pla stycz nej, ok. 3 tys.
go dzin re je stra cji vi deo, w tym wie le au ten tycz -
nych, oby cza jo wych za cho wań fil mo wa nych in si -
tu, 150 te czek twór cy lu do we go, za wie ra ją cych
cha rak te ry sty kę twór czo ści i kil ka dzie siąt zdjęć
z peł nym, ar chi wal nym opi sem. In nym wa żnym
ma te ria łem do ku men tal nym, na da ją cym się
do wy ko rzy sta nia przez in struk to rów ze spo łów re -
gio nal nych jest spo ra licz ba trans kryp cji nu to wych,
do ko na nych z taśm ma gne to fo no wych, znaj du ją -
cych się w zbio rach dzia łu. 

Na do ku men ta cję ar chi wal ną skła da ją się rów -
nież kwe stio na riu szo we ma te ria ły z ba dań te re no -
wych, do ty czą ce ob rzę dów, tań ców i lu do wej sztu ki

pla stycz nej. Po zy ska no je przy po mo cy stu den tów
et no gra fii uni wer sy te tów w Kra ko wie, War sza wie,
Ło dzi oraz stu den tów mu zy ko lo gii Uni wer sy te tu
w Po zna niu, a ta kże przy po mo cy słu cha czy Stu -
dium Folk lo ry stycz ne go w No wym Są czu.

***

Po wy ższe dzia ła nia słu żą nie tyl ko roz wi ja ją ce -
mu się folk lo ry zmo wi, ale ochro nie ży wej jesz cze
kul tu ry, te go, co mo że w krę gu ro dzin nym i spo -
łecz no ści lo kal nej trwać i przy czy niać się do utrwa -
le nia to żsa mo ści kul tu ro wej. Pa trio tyzm dzi siaj, to
nie tyl ko tro ska o oj czy znę, to przede wszyst kim
dba łość o ro dzi nę, „ma łą oj czy znę” i re gion. De ter -
mi nan tem, któ ry spo wo do wał, że MCK SO KÓŁ
w No wym Są czu przy jął ta ką kon cep cję ochro ny
i upo wszech nia nia tra dy cyj ne go dzie dzic twa kul -
tu ro we go wsi, był przede wszyst kim kon takt ze spe -
cja li sta mi ze śro do wi ska kra kow skie go. Ludź mi
na uki i wie lo let ni mi prak ty ka mi, któ rzy po strze ga -
jąc tra dy cyj ną kul tu rę wsi ja ko szcze gól ną war tość
– dą ży li oni do uka zy wa nia jej w spo sób mo żli wie
au ten tycz ny. Re gio ny Kar pat i Pod kar pa cia, ze
wzglę du na swą za cho waw czość do ta kiej wi zji pre -
zen ta cji folk lo ru w peł ni się nada wa ły. 
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Kon cep cja owa w wiel kim skró cie po le ga ła
na uka zy wa niu – w ma rę mo żli wo ści – po szcze gól -
nych ele men tów za cho wań w szer szym kon tek ście
kul tu ro wym, a nie tyl ko ja ko po pis tech ni ki wy ko -
naw czej. I tak, je śli cho dzi np. o po ka zy ta necz ne
przez ró żne go ty pu gru py re gio nal ne, roz po czy na -
li śmy ba ta lię o to, by nie pre zen to wa ły tyl ko wią za -
nek ta necz nych tzw. su it, ale uka zy wa ły rów nież ich
kon tekst. W tra dy cyj nej kul tu rze wsi za wsze był po -
wód do te go ro dza ju za cho wań ta necz nych i uka -
za nie go współ cze sne mu wi dzo wi wy da wa ło nam
się wa żne i in te re su ją ce. For so wa nie ta kie go spoj -
rze nia na pro gra my, licz nych na tym te re nie ze spo -
łów, wy ma ga ło dłu go fa lo wej i prze my śla nej pra cy.
Pod sta wą sta ły się szko le nia trak tu ją ce kul tu rę po -
szcze gól nych re gio nów w spo sób ca ło ścio wy. Dzi -
siej sze edy cje se mi na riów folk lo ry stycz nych i licz ne
cy klicz ne warsz ta ty to owoc ów cze snych prze my -
śleń. Wie lo let nią tra dy cją sta ło się np. 4-dnio we
Ogól no pol skie Se mi na rium Folk lo ry stycz ne dla in -
struk to rów ze spo łów re gio nal nych w Li ma no wej,
gdzie w ko lej nych la tach oma wia ne są kom plek so -
wo za gad nie nia zwią za ne z po szcze gól ny mi re gio -
na mi et no gra ficz ny mi. Prze bieg se mi na rium to nie
tyl ko teo re tycz ne wy kła dy, do ty czą ce po szcze gól -
nych ele men tów folk lo ru, ale rów nież np. pre zen -
ta cja ró żnych od mian stro ju i ubrań, uczest nic twa
w wy stę pach ze spo łów oraz po kaz, a czę sto i na -
uka tań ców, ze zwró ce niem uwa gi na to, co na zy -

wa się ma nie rą wy ko naw czą po szcze gól nych tan -
ce rzy. Wa żną czę ścią skła do wą tych se mi na riów są
wy kła dy o zwy cza jach i za cho wa niach oby cza jo -
wych, któ re w tra dy cyj nej kul tu rze sta no wi ły tło dla
ak tyw no ści ta necz nej. Sys te ma tycz ny za sób wie -
dzy po da wa ny in struk to rom zmie nił ich men tal -
ność i po dej ście do pre zen ta cji wła snej kul tu ry
– i co tu ukry wać – le czył też z kom plek su wo bec
pro mo wa nych wcze śniej Ze spo łów Pie śni i Tań ca.

Po kil ku la tach przy szedł czas na po łą cze nie ró żne -
go ty pu im prez folk lo ry stycz nych ze spo tka nia mi
warsz ta to wy mi, na któ rych przed przy zna niem na -
gród ze spo łom, ana li zo wa ny jest przez ko mi sję kon -
kur so wą pro gram ka żde go z nich w obec no ści
kie row ni ków i in struk to rów ze spo łów. Tak pro wa dzo -
na dłu go fa lo wa pra ca po ka za ła, że mo żna nie tyl ko
zmie nić wie lo let nie, sztam po we na wy ki in struk to -
rów, ale też prze ko nać ich, że pre zen to wa ne na sce -
nie wy bra nych ele men tów folk lo ru w ich kon tek ście
kul tu ro wym jest nie tyl ko atrak cyj ne, ale peł ni też wa -
żną ro lę edu ka cyj ną wo bec mło de go po ko le nia.

BE NE DYKT KA FEL
Autor jest magistrem etnografii (UJ), z 36-letni stażem pracy

w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu (d.

Wojewódzki Ośrodek Kultury) jako instruktor i kierownik działu

folkloru i sztuki ludowej. Archiwista zanikającej kultury ludowej,

organizator i juror przeglądów i festiwali folklorystycznych.
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Hi sto ria ze spo łu się ga ro ku 1967, kie dy
w Są dec kich Za kła dach Elek tro -Wę glo -
wych (obec nie Car bon Pol ska S. A.)
skrzyk nę ła się gru pa mło dych lu dzi.

Chcie li śpie wać i tań czyć, tak jak śpie wa li i tań czy li
ich ro dzi ce i dzia do wie na we se lach, chrzci nach
i in nych wa żnych uro czy sto ściach. Sło wem – chcie -
li za cho wać tra dy cję i po ka zać swo je ko rze nie, umi -
ło wa nie tań ca i mu zy ki nie zmien ne od wie ków
w ca łej do li nie i Du naj ca, i Po pra du.

Za ło ży cie lem i pierw szym kie row ni kiem ze spo -
łu zo stał Wła dy sław Ścia nek, mu zyk z za mi ło wa nia,
wy wo dzą cy się z Ka mie ni cy. Stro je na po czą tek wy -

po ży czo no od za przy jaź nio ne go ze spo łu „Gor ce”
z Ka mie ni cy, zaś pro gram za czę to bu do wać
w opar ciu o tań ce i śpiew ki z oko lic Łąc ka. I tak już
po zo sta ło.

Za ofi cjal ną da tę po wsta nia Do li ny Du naj ca przy -
ję to paź dzier nik 1969 ro ku, kie dy to Są dec kie Za kła -
dy Elek tro -Wę glo we pod ję ły ofi cjal ny pa tro nat
nad ze spo łem i kie dy od nie śli swój pierw szy suk ces
ar ty stycz ny. Gru pę za pro szo no bo wiem do udzia łu
w Fe sti wa lu Ar ty stycz nym Związ ku Za wo do we go
Che mi ków w Gru dzią dzu i tam Do li na Po pra du zdo -
by ła pierw szy dy plom oraz na gro dę pie nię żną. Dy -
plom po więk szył li stę „za kła do wych lau rów”,

Dolina Dunajca, czyli
folklor Lachów oraz Łącka
„Zbójnicki” tańczony jest w Łącku od czterech pokoleń. A kiedy zbierają się 
do niego chłopcy z zespołu Dolina Dunajca, mocnym głosem śpiewają: 
„Dolina, dolina, Łącko się nazywo, wirchami strzeżony, Dunajec przepływo...”



Przegląd zespołów regionalnych z Sądecczyzny

9

a za pie nią dze z na gro dy ze spół spra wił so bie stro -
je. Jesz cze nie wszyst kie, jakich po trze bo wał, ale był
to już bo dziec za chę ca ją cy za kład pa tro nac ki
do ma te rial ne go wspar cia mło dej tru py.

Praw dzi we suk ce sy ar ty stycz ne Do li ny Du naj ca
roz po czę ły się jed nak do pie ro pa rę lat póź niej.
W 1973 ro ku, nie zbyt jesz cze zna ny ze spół, stał się
re we la cją Fe sti wa lu Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw -
cu. Za kwa li fi ko wa no go do udzia łu w Mię dzy na ro -
do wym Fe sti wa lu Ziem Gór skich w Za ko pa nem,
gdzie wy wal czył „Srebr ną Ciu pa gę” w ka te go rii ze -
spo łów ar ty stycz nie opra co wa nych.

W 1975 ro ku Do li na Du naj ca po now nie wy stą pi -
ła na tym prze glą dzie i zdo by ła naj cen niej szy laur,
ja ki mo że uzy skać w kra ju ze spół gó ral ski – „Zło tą
Ciu pa gę”, czy li Grand Prix -Mię dzy na ro do we go Fe -
sti wa lu Folk lo ru Ziem Gór skich.

Wcze śniej, w ro ku 1974, ze spół od był swą pierw -
szą za gra nicz ną pod róż na wy stę py ar ty stycz ne
– do Szwe cji. W ko lej nych la tach Do li na Du naj ca gra -
ła, tań czy ła i śpie wa ła w wie lu kra jach eu ro pej skich:
w Fin lan dii, Niem czech, Fran cji czy Hisz pa nii, w tym
na Wy spach Ka na ryj skich. Wie lo krot nie wy stę po -
wała we Wło szech i na wło skich wy spach – Sar dy nii
i Sy cy lii, a ta kże w Gre cji, Tur cji i na Cy prze, na Wę -
grzech, w Buł ga rii i na Ukra inie, jak rów nież w nie ist -
nie ją cych już pań stwach blo ku wschod nie go
– by łego Związ ku Ra dziec kiego, Ju go sła wii i Cze cho -
sło wa cji. Ze spół kon cer to wał też w Li bii.

Nie spo sób nie wspo mnieć też o wy ró żnie niu, ja -
kim by ło uczest nic two w mszy świę tej, któ rą od pra -
wił Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II pod czas ka no ni za cji
Świę tej Kin gi w Sta rym Są czu.

Przez 40 lat ist nie nia ze spół Do li na Du naj ca dał
oko ło 1000 kon cer tów! Wy stę po wał przed ka me ra -
mi Te le wi zji Pol skiej, mi kro fo na mi Pol skie go Ra dia.

Do li na Du naj ca na gra ła „ma łą pły tę” z mu zy ką
i śpiew ka mi gó ra li łąc kich, w 1999 r. wy da ła dwie
ka se ty z ak tu al nym pro gra mem ar ty stycz nym – na -

gra nia mi me lo dii Gó ra li Łąc kich i La chów Są dec -
kich. Ze spół wie le ra zy brał też udział w na gra niach
dla pu blicz nego ra dia i te le wi zji.

Ka pe la ze spo łu, obok łącz nych suk ce sów z Do -
li ną Du naj ca, wy stę po wa ła też sa mo dziel nie, zdo -
by wa jąc mię dzy in ny mi pierw sze miej sce i na gro dę
Pol skie go Ra dia i Te le wi zji na VII Mię dzy na ro do -
wym Fe sti wa lu Folk lo ru Ziem Gór skich w Za ko pa -
nem w 1974 ro ku. Po wtó rzy ła ten suk ces
w la tach 1975 i 1978 ro ku, zdo by wa jąc I miej sce
na Ogól no pol skim Prze glą dzie Ka pel Lu do wych
w Ka zi mie rzu nad Wi słą. 

Hi sto ria Do li na Du naj ca, zwią za na jest rzecz ja -
sna z ludź mi, któ rzy ze spół two rzy li i wy peł nia li go
tre ścią.
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Pro gra my ar ty stycz ne ze spo łu kon sul to wa ne by ły
ze zna ną et no mu zy ko log Alek san drą Bo guc ką. Pro -
gram „gó ra li łąc kich” po wstał pod kie row nic twem
Alek san dra Krzyw dziń skie go, któ ry sam wy wo dzi się
z Łąc ka, tam też na uczył się tań czyć i śpie wać, wy stę -
pu jąc w Ze spo le Re gio nal nym Łąc ko.

Na to miast pro gram la chow ski po wstał pod kie -
run kiem Bro ni sła wa Paw la ka, a je go pierw szy mi
wy ko naw ca mi by li tan ce rze z Ze spo łu La chy, któ -
rzy prze szli do Do li ny Du naj ca, oraz Sta ni sław Jur -
czak i Ka zi mierz Paw łow ski.

Ze spół bu do wa li też in ni mi ło śni cy folk lo ru, au -
ten tycz ni Gó ra le i La chy, jak zna ny łąc ki mu zyk
Fran ci szek Ku rze ja, Wła dy sław Ścia nek, Fran ci szek
Szcze pa niak i Mi ko łaj Jó ze fow ski. A ta kże nie ży ją -
cy już Hen ryk Pa soń, Wło dzi mierz Bu czac ki, Wła dy -
sław Ku rze ja, Jan Rom pal ski.

Obec nie ze spół li czy 45 osób. Do świad czo nych
tan ce rzy zwią za nych z Do li ną Du naj ca nie prze rwa -
nie od po nad 20 lat, osób star szych, jak i mło dzież
do pie ro co roz po czy na ją cą swo ją przy go dę z folk -
lo rem. War to za zna czyć, że gru pę tan ce rzy i śpie -
wa ków two rzą ca łe ro dzi ny, do wo dząc mi ło ści
do swej „ma łej oj czy zny”.
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Wcią gu pra wie 47 lat w ze spo le śpie wa -
ło i tań czy ło oko ło 400 osób, za war -
to 19 ma łżeństw, zaś licz bę wy stę pów
okre śla się na pra wie 1500. Na ju bi le -

usz ze spo łu przy go to wa no cie ka we pod su mo wa nie:

Naj czę ściej Do li na Po pra du wy stę po wa ła w Ty -
go dniu Kul tu ry Be skidz kiej – aż 24 ra zy.

Naj licz niej sze ro dzi ny w ze spo le: Gu mu la ko wie
i Si kor scy – 19 osób, za war te 2 ma łżeń stwa mię dzy
człon ka mi ze spo łu; Gru ce lo wie, Sta wiar scy i Bo ga -
czy ko wie – 22 oso by i 5 ma łżeństw sko ja rzo nych
w ze spo le.

Naj licz niej sze ro dzeń stwo – Gu mu la ko wie z Pól
– 7 osób.

Trzy po ko le nio wa ro dzi na: Ma ria Du lak -No sal, sy -
no wa Ewe li na Alek san der -No sal oraz wnu ki Wik to -
ria i Ka mil (z tej ro dzi ny Kin ga No sal po zna ła
w ze spo le przy szłe go mę ża Tom ka Ku li ga).

Naj dłu ższy staż w kie ro wa niu ze spo łem
– Edward Gru ce la – 35 lat.

Naj dłu żej wy stę pu ją cy tan ce rze – Lu dwik Gór ka
(38 lat), Je rzy De ryng (36 lat). Wśród ko biet: Kry sty -
na Pu stuł ka -Dur lak (34 la ta) i Ma ria Gu mu lak -Si kor -
ska (28 lat).

Naj star szą uczest nicz ką wy stę pów by ła pa ni Ku -
li go wa z Mło do wa, bio rą ca udział w II Ple ne ro wym
We se lu Piw ni czań skim. Nie dłu go po tem koń czy -
ła 100 lat!

Naj młod szym uczest ni kiem wy jaz du na MFFZG
w Za ko pa nem był w 1993 ro ku kil ku mie sięcz ny syn

Ire ny Gru ce li -Sta wiar skiej i Jó ze fa Sta wiar skie go
– Ma ciek (obec nie mu zy kant w ka pe li Błan ko wia ny).

Jak do szło do po wsta nia Do li ny Po pra du? W la -
tach 60. XX wie ku gru pa na uczy cie li piw ni czań skich
sta ra ła się wy do być z ludz kiej pa mię ci te już pra wie
za po mnia ne zwy cza je, tań ce i pie śni. I te ro dzą ce
się na piw ni czań skiej zie mi, ale też te przy no szo ne
tu w ra mach mi gra cji lud no ści czy przez mę żczyzn
wra ca ją cych ze słu żby „w re kru tach”.

Edward Gru ce la – mu zyk i rzeź biarz, Eu ge niusz
Leb do wicz – po lo ni sta, czło wiek o sze ro kich za in -
te re so wa niach, Mie czy sław Łom nic ki – mu zyk i hi -
sto ryk – za ło ży li w Piw nicz nej ze spół re gio nal ny.
Od po cząt ku in spi ra cją i po mo cą słu żył im et no graf
Ka zi mierz Bo guc ki, zaś nad cho re ogra fią czu wał Jó -
zef Unold.

Od pra wie 47 lat ze spół pre zen tu je folk lor gó ra li
nad po pradz kich, zwa nych cza sem Czar ny mi Gó ra -
la mi, bo jak mo żna zo ba czyć na sta rych fo to gra fiach,
gu nie i ho ło śnie ma ją ciem ną bar wę. Ogrom ną za -
słu gą twór ców ze spo łu i je go człon ków jest za cho -
wa nie, a ra czej ura to wa nie wła śnie te go stro ju gó ra li
piw ni czań skich. Jest on zu peł nie od mien ny od stro -
ju gó ra li pod ha lań skich czy be skidz kich, od zna cza
się pro sto tą i oszczęd nym zdo bie niem.

Mę żczyź ni no si li por t ki zwa ne ho ło śnia mi i kurt -
ki na zy wa ne gu nia mi, wy ko na ne z czar ne go, lub

Do li na Po pra du ura to wa ła
folk lor czar nych gó ra li
Wszyst ko, co wa żne dla tej zie mi, od za ra nia zwią za nej z gór ską rze ką Po prad, ma w na -
zwie, lub sym bo li ce, jej imię. Za tem i ze spół re gio nal ny na zwa no Do li na Po pra du. W Piw -
nicz nej od 1965 ro ku ist nie je ze spół re gio nal ny oca la ją cy folk lor gó ra li nad po pradz kich.
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brą zo we go suk na sa mo dzia ło we go. Ho lo śnie mia -
ły wą ski czer wo ny lam pas, na to miast gu nie – ob -
szy cia z czar ne go, gra na to we go, cza sem zie lo ne go
ma te ria łu. Za koń cze nie rę ka wów i kla py kie sze ni
gu ni prze szy wa ne by ły ni kłym, ko lo ro wym wzo rem
geo me trycz nym. Naj star si lu dzie w oko li cy wspo -
mi na ją, że oprócz brą zo wych por tek i gu ni, mę -
żczyź ni no si li rów nież bia łe ho ło śnie z czer wo ny mi
wy pust ka mi i gu nie dłu gie, bia łe, z tzw. skrzy dła mi
i nie co in nym zdo bie niem. Był to strój od święt ny,
któ ry nie ste ty się nie za cho wał. In ne ele men ty mę -
skie go stro ju: czar na lub ciem no nie bie ska ka mi zel -
ka z me ta lo wy mi gu zi ka mi, przy ho łow niach wą ski
pas skó rza ny, opa da ją cy na bio dro, wy bi ja ny
ozdob ny mi ćwie ka mi. Na no gach no si li kierp ce
z dłu gi mi na wło ka mi opa su ją cy mi ho ło śnie
nad kost ką. Ka pe lusz po dob ny do gó ral skie go, oto -
czo ny pęcz kiem czer wo nej weł ny w miej sce mu sze -
lek. Za miast ciu pa gi uży wa li gię tych la sek z ja łow ca,
zwa nych ku la mi.

Ko bie ty no si ły ob ci słe ka fta ni ki (ka tan ki) z rę ka -
wa mi, o kro ju uwy dat nia ją cym fi gu rę, szy te z cien -
kiej, jed no ko lo ro wej weł ny, lub kwie ci ste go
per ka lu, zdo bio ne skrom ny mi wzo ra mi geo me -
trycz ny mi z barw nych ta sie mek. Pod ka fta nik wkła -
da no bia łą bluz kę. Ozdo bą ko bie ce go stro ju by ło
kil ka sznu rów ko ra li na szyi, a na gło wie chust ka
„ty be to wa” w kwia ty, uży wa na w cza sie chło dów.
Chu s ty no szo ne na ple cach dla cie pła by ły czar ne,
lub wzo rzy ste, z frędz la mi, uży wa ne tyl ko od świę -
ta. Sze ro kie i dłu gie spód ni ce z płót na dru ko wa ne -
go, tzw. błą ki cio ry lub far ba ni ce, no si ły dziew czę ta;
ko bie ty czę ściej jed no barw ne, dłu gie spód ni ce
weł nia ne, ob szy te ta siem ka mi u do łu. Naj czę ściej
wy stę pu ją cym wzo rem błą ki cior by ły drob ne
kwiat ki lub or na men ty ro ślin ne. Na spód ni ce na -
kła da no bia łe lub ko lo ro we za pa ski. Kierp ce z dłu -
gi mi na wło ka mi, tak jak u mę żczyzn, ko bie ty
wią za ły nad kost ką.

Ura to wa no strój, ura to wa no też pie śni, któ re
przez la ta nio sły się po ha lach i zbo czach. Do dziś
skła da ją się one na pro gram ze spo łu pie śni
– śpiew ki, daw niej śpie wa ne przy pa sie niu by dła,

czy owiec. By ły też pie śni ryt micz ne do tań ca, żar -
to bli we przy śpiew ki śpie wa ne w karcz mie, na we -
se lu czy „mu zy ce”. Przy śpiew ki świad czą
o po my sło wo ści, wy obraź ni i ta len tach osób je
ukła da ją cych. Żar to bli we, z do cin ka mi, nie raz zło -
śli wy mi. Osob ną gru pę sta no wią przy śpiew ki i pie -
śni re kruc kie, zwią za ne z po bo rem gó ra li
do woj ska. W tej gru pie by ły też pie śni opi su ją ce
nie chęć do opusz cze nia zie mi ro dzin nej i tę sk no tę
za nią. Wła śnie to, co ro bi li, czym ży li, gó ra le wy ra -
ża li w śpie wie i tań cu. Tań ce upra wia no naj czę ściej
ze spo ło we, jak paw, pi jo wec ka, ha nok, bła siok,
polka bez sto łek, ma dziar, obyr ta ny, koń ski. Ale by -
wa ją też tań ce ini cjo wa ne, lub w ca ło ści wy ko ny -
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wa ne przez po je dyn cze pa ry, np. za mia ta ny, śta je -
rek, po lka na ła wie.

Pro gra my wy ko ny wa ne przez ze spół to „Na ho -
li”, „Po że gna nie re kru tów”, „Mu zy ka po koś bie”, „Wi -
li ja u cor nyk gó ro li” i pro gram ko lęd ni czy, a ta kże
„We se le piw ni czań skie”, „Ło bi grow ka”, „Rzniont ki
na Sko ru paf” i „Świen ty Sce pon u Ła zia nof”.

Przy pa sie niu na ha li roz ryw ką by ły za ba wy zręcz -
no ścio we chłop ców: ko cu ry, du pek, ło ma nie na rę -
ce i in ne. Bar dzo wa żnym dla ka żdej spo łecz no ści
ob rzę dem jest zaś we se le. Dzię ki pra cy ze spo łu
pod kie run kiem Edwar da Gru ce li oraz bez cen nym
in for ma cjom m.in. 90–let niej Ma rii Sko ru py i Ge no -
we fy Ku lig, zo stał opra co wa ny sce na riusz „We se la
piw ni czań skie go”, któ re na sce nie wy ko nu je gru pa.
W Piw nicz nej i oko li cach zna ni i po wszech nie sza -
no wa ni by li sta ro sto wie we sel ni. Wie lu z nich wy ró -
żnia ło się wiel ką wy obraź nią, w cza sie tzw.
ło bi grow ki po tra fi li na tych miast zry mo wać dow cip -
ną i ob ra zo wą przy śpiew kę, a ich ora cje i mo wy we -
sel ne by ły dzie ła mi sztu ki słow nej.

Ze spół wie lo krot nie kon cer to wał na Sło wa cji,
przed sta wiał gó ral ski folk lor w Cze chach, Fin lan dii,
Fran cji, Buł ga rii. Ży wio ło wo ścią za dzi wiał Wę grów

nad Ba la to nem. Re pre zen tan ci Do li ny Po pra du wy -
stę po wa li ta kże w An glii i w Niem czech, a w 1999
ro ku człon ki nie gru py śpie wa ły na Pla cu Św. Pio tra
w Rzy mie utwo ry z na gra nej wcze śniej pły ty „Ży czy -
my, ży czy my”.

Dzię ki wy trwa łej pra cy lu dzi ko cha ją cych folk lor
zwy cza je gó ra li nad po pradz kich by ły pre zen to wa -
ne na wie lu fe sti wa lach, kon kur sach i prze glą dach
w ró żnych mia stach Pol ski. W ko lek cji na gród ze -
spo ło wych zna la zły się kil ka krot nie „Zło te ser ca”
z Fe sti wa lu Gó ra li Pol skich w Żyw cu (1988, 1995),
„Zło ta Ciu pa ga” (2011) i „Srebr na ciu pa ga” z Mię -
dzy na ro do we go Fe sti wa lu Folk lo ru Ziem Gór skich
w Za ko pa nem (1995), „Brą zo wa ciu pa ga”
(1988), I miej sce w Prze glą dzie Do rob ku Kul tu ral -
ne go Wsi „Przy tocz na ‘87”, „Brą zo we ser ca ży wiec -
kie”, na gro da za ura to wa nie stro ju czar nych gó ra li
w Żyw cu, pu cha ry „Je sie ni Ta trzań skiej”, II na gro da
w Kon kur sie Tań ca Lu do we go w Rze szo wie, II na -
gro da w Kon kur sie Ob rzę dów we sel nych „Ka dzi -
dło 2002” i wie le in nych. Od po nad 40 lat pra wie co
ro ku Do li na Po pra du wy stę pu je też na kon cer tach
Ty go dnia Kul tu ry Be skidz kiej.

Gru py śpie wa cze ze spo łu – żeń ska, mę ska i mie -
sza na – oraz ka pe la wie lo krot nie by li lau re ata mi
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kon kur sów Mu zyk, In stru men ta li stów, Dru żbów
i Śpie wa ków Dru zbac ka w Po de gro dziu oraz kon -
kur su Sa ba ło we Ba ja nia w Bu ko wi nie Ta trzań skiej,
Serc na Fe sti wa lu Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw -
cu i ostat nio Fe sti wa lu w Ka zi mie rzu. 

Kie dy osią gnę li naj więk szy chy ba suk ces w hi sto -
rii ze spo łu – Zło tą Ciu pa gę w Za ko pa nem w sierp -
niu 2011 r. – w 43. Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu
Folk lo ru Ziem Gór skich uczest ni czy ła, jak za wsze,
eli ta ze spo łów re gio nal nych z wie lu kra jów Eu ro py
i Pol ski. Wśród czter na stu ze spo łów by ły czte ry pol -
skie, w tym wła śnie Do li na Po pra du. Przed sta wi ła
wy do by ty z za po mnie nia zwy czaj zwią za ny z przy -
go to wa niem opa łu przed zi mą pt. „Rzniąt ki na Sko -
ru paf”. Au to rem po my słu jest Sta ni sław Źrał ka,
tan cerz, śpie wak i ga wę dziarz od wie lu lat wy stę pu -
ją cy w ze spo le, a au tor ką sce na riu sza wi do wi ska
Wan da Łom nic ka–Du lak, po et ka, au tor ka słow ni ka
gwa ry piw ni czań skiej oraz wie lu sce na riu szy, nie tyl -
ko dla Do li ny Po pra du. Od naj star szych miesz kań -
ców oko li cy ze bra ła wie le wspo mnień opi su ją cych
ró żne, drob ne na wet, de ta le te go zwy cza ju i stwo -
rzy ła sce na riusz z cie ka wą ga wę dą o drewnie i je go
war to ściach, ja ko nie zwy kłe go ma te ria łu to wa rzy -
szą ce go lu dziom gór. Wi do wi ska z mu zy ką, pie śnią,
tań cem, hu mo rem i dow ci pem. Ca łość – przy go to -

wa na pod kie row nic twem Da riu sza Rzeź ni ka,
przy wspar ciu kie row ni ka ka pe li Pio tra Ku li ga i za -
an ga żo wa niu ca łe go ze spo łu – wy sta wio no
na II Ma ło pol skim Kon kur sie Ob rzę dów, Oby cza jów
i Zwy cza jów Lu do wych „PO GÓR ZAŃ SKIE GO DY” Łu -
żna 2010, gdzie uzy ska ła II miej sce. Na stęp nie
na XXVI Sej mi ku Wiej skich Ze spo łów Te atral nych
w Bu ko wi nie Ta trzań skiej, któ ry to wy stęp za owo -
co wał I miej scem i kwa li fi ka cją do Tar no gro du – tam
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na Sej mi ku Te atrów Wsi Pol skiej ze spół otrzy mał
na gro dę Na ro do we go Cen trum Kul tu ry. W ro -
ku 2011 „Do li na Po pra du” przed sta wi ła ten pro gram
na Fe sti wa lu Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu i zo -
sta ła na gro dzo na za pięk ny śpiew i tań ce. Tam za -
kwa li fi ko wa no ze spół (ja ko re zer wo wy) do wy stę pu
na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Folk lo ru Ziem Gór -
skich w Za ko pa nem. A w sto li cy Tatr ju ry w mię dzy -
na ro do wym skła dzie przy zna ło w ka te go rii ze spo ły
tra dy cyj ne naj wy ższą na gro dę Do li nie Po pra du.

W ro ku 1996 piw ni czań scy śpie wa cy, mu zy cy
i tan ce rze wy stą pi li w Fil har mo nii Na ro do wej
w War sza wie na kon cer cie Epo pe ja Kar pac ka z cy -
klu „Pie śni zie mi oj czy stej”. A w 1999 r. w da le kim
Sierp cu z ogrom nym wzru sze niem od bie ra li Lu do -
we go Oska ra, czy li Na gro dę im. Oska ra Kol ber ga.

Ze spół wie lo krot nie na gry wał swo je utwo ry dla
Pol skie go Ra dia (I pro gram oraz Ra dio Kra ków),
a ta kże dla te le wi zji, m. in. w cy klu „Ob rzę dy i zwy -
cza je”, fil my „Po że gna nie re kru tów” (1986) i krót ko -
me tra żo wy „Tryp tyk są dec ki” (1971).

Pra wie 40 lat ist nie nia Do li ny Po pra du to po -
nad ty siąc wy stę pów w ró żnych mia stach Pol ski,
od Szcze ci na po Lu blin, od Ma zur po Książ, od Łe -

by po Prud nik. Udział w im pre zach lo kal nych, jak
Dni Piw nicz nej, ale też w ogól no pol skich, jak np.
Do żyn ki Cen tral ne w Opo lu. To ta kże ogrom na pro -
mo cja Zie mi Piw ni czań skiej na prze glą dach, tar -
gach, wy sta wach. To łą cze nie się pie śnią
z mniej szo ścia mi na ro do wy mi pod czas kon cer tów
Łem kow skiej Wa try, Od Ru sal do Ja na i Wrzo so wi -
ska. To rów nież ogrom ny wkład w kul tu rę, szcze -
gól nie lu do wą i mu zycz ną Zie mi Piw ni czań skiej,
cen ny dar kil ku po ko leń piw ni czan wnie sio ny
do skarb ni cy pol skie go folk lo ru.

Przez 35 lat ze spo łem kie ro wał Edward Gru ce -
la. Pod ko niec 2000 ro ku funk cję kie row ni ka Re gio -
nal ne go Ze spo łu Do li na Po pra du ob jął Woj ciech
Bo guc ki, a w dru giej po ło wie 2001 r. za stą pił go Lu -
dwik Gór ka. W la tach od 2003–2009 ze spo łem kie -
ro wał Ma ciej Je żow ski, zaś od 2009 ro ku funk cję tę
peł ni Da riusz Rzeź nik. Od wie lu lat kie row nic two
wspie ra ją star si człon ko wie ze spo łu. Ka pe lą
przez 35 lat kie ro wał Edward Gru ce la, na step nie
Woj ciech Bo guc ki, Sta ni sław Dud ka i do chwi li
obec nej Piotr Ku lig. Grą na he li gon ce ze spół
wspie ra li An to ni To czek oraz Alek san der Leb do -
wicz. Ze spół wspie ra ją lo kal ne za kła dy, od Wa try
po przez Gmin ną Spół dziel nię, aż po Spół dziel nię
Piw ni czan ka.
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Wje go skład wcho dzi 32 tan ce rzy, śpie -
wa ków i mu zy ków gra ją cych na trąb -
kach, klar ne tach, skrzyp cach,
akor de onie i kon tra ba sie. Kie row ni -

kiem gru py jest Ja nusz Rol ka, in struk to rem mu zycz -
nym – Sta ni sław Król, a tań ca – Ma rian Ja błoń ski.

Ze spół wy stę pu je na im pre zach re gio nal nych,
ta kich jak do żyn ki, fe sty ny, kon kur sy. Pre zen tu je re -
gio nal ne pie śni i przy śpiew ki, jak rów nież stro je re -
gio nal ne, któ re sfi nan so wa ne zo sta ły przez GOK
Gry bów. Ha fty człon ko wie ze spo łu wy ko nu ją sa mi.

W tym ro ku na ga li ple bi scy tu Są de cza nin Ro -
ku 2011 ze spół Echo Ja wo rza do pin go wał stu let nią

kan dy dat kę do te go ty tu łu, Ka zi mie rę Ośli zło. To
by ła na uczy ciel ka i dy rek tor szko ły w Ptasz ko wej,
któ rej pa sją był folk lor gry bow ski. Au tor ka „Ptasz -
kow skie go we se la” w pię ciu czę ściach, wy so ko
oce nia ne go przez et no gra fów, któ re wy sta wia ła ze
swo im ze spo łem te atral nym. Wy sta wia ła też mię -
dzy in ny mi „Ja seł ka”. Po zy ski wa ła tek sty i me lo die
od naj star szych miesz kań ców Ptasz ko wej. Udo ku -
men to wa ła w ten spo sób i oca li ła od za po mnie nia
daw ne zwy cza je i ptasz kow skie tra dy cje zwią za ne
z ob rząd kiem we sel nym. Uczy ła za wsze mi ło ści
do hi sto rii, kul tu ry i tra dy cji tej naj mniej szej i naj -
cen niej szej oj czy zny, ja ką dla jej miesz kań ców jest
Ptasz ko wa. Z jej wie dzy czer pie dziś ze spół Echo
Ja wo rza.

Echo Ja wo rza, mło dzi wiel bi cie le
Ptasz ko wej i Gry bo wa
Gru pa re gio nal na Echo Ja wo rza jest jed nym z naj młod szych ze spo łów folk lo ry stycz -
nych na Są dec czyź nie. Po wsta ła w 2009 ro ku przy Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry Gry bów,
a wła ści wie je go Fi lii Ptasz ko wa.
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Sko ja rzył wie le par ma łżeń skich, któ rych
wnu ko wie i dzie ci przy cho dzą dzi siaj
na pró by. Ko cha ją ży wio ło we tań ce, pięk -
ny śpiew i ślicz ne stro je „gó ra li bia łych”.

Trwa ły spo ry o to, kto i kie dy za ło żył ze spół.
Na pod sta wie ist nie ją cych, spi sa nych hi sto rii ze -
spo łu mo żna stwier dzić, że w la tach 1931/32 gru -
pa graj ków, dzia ła ją cych pod opie ką Mi cha ła Pik sy,
pro pa go wa ła re gion po przez mu zy kę. Na re per tu -
ar tej gru py folk lo ry stycz nej skła da ły się ga wę dy
o re gio nie pod ha lań skim, przy śpiew ki z oko lic Łąc -
ka, gad ki opar te na mo ty wach tet ma je row skich
i pod ha lań skich oraz gra na in stru men tach ta kich,
jak: skrzyp ce, har mo nia oraz… li stek blusz czo wy.
To ory gi nal ny in stru ment, a bar dzo po pu lar ny
w tych stro nach.

Na je sie ni 1933 r. ze spół – ja ko gru pę lu dzi z pro -
gra mem ar ty stycz nym skła da ją cym się z pie śni,
mu zy ki i tań ców lu do wych na sze go re gio nu – za ło -
ży ła w koń cu Ma ria Chwa li bóg, je go du sza i opar -
cie, na uczy ciel ka Szko ły Pod sta wo wej w Za rze czu,
a na stęp nie w Łąc ku. Ona stwo rzy ła pierw szy pro -
gram ze spo łu, któ re mu to wa rzy szy ła ka pe la lu do -
wa Pyr do łów.

Na po cząt ku dzia łal no ści ze spół nie miał środ -
ków fi nan so wych, wła snych stro jów re gio nal nych
ani lo ka lu, w któ rym mógł by od by wać pró by.
Dziew czę ta w więk szo ści mia ły już wła sne, pry wat -
ne stro je, na to miast chłop cy nie któ re ele men ty
ubio ru (ko szu le, kierp ce) ku po wa li za swo je pie nią -
dze, a in ne (pa sy, gur ma ny) po ży cza li od miej sco -
wej lud no ści. Wy po ży czo ne stro je by ły sza no wa ne

Gó ra le Łąc cy, 80 lat zbój nic kie go,
ko lęd i na gród
Już w la tach 30. ze szłe go wie ku ist nia ła gru pa lu do wych graj ków pro pa gu ją ca Zie mię
Łąc ką po przez mu zy kę. To z niej wy wo dzi się Ze spół Re gio nal ny Pie śni i Tań ca Gó ra le
Łąc cy, ma już więc pra wie 80 lat! 
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bar dziej niż wła sne, bo ich znisz cze nie gro zi ło tym,
że nie zo sta ną im po ży czo ne na na stęp ny wy stęp.
Pró by od by wa ły się prze wa żnie wie czo ra mi,
w szko le pod sta wo wej, za zgo dą jej kie row ni ka Sta -
ni sła wa Gro nu sia. Je go sym pa tia dla ze spo łu wy -
ra ża ła się mię dzy in ny mi tym, iż uży czał ze spo ło wi
lam py naf to wej wy peł nio nej naf tą na ty le, aby pró -
ba mo gła się od być. W ćwi cze niu Ma rii Chwa li bóg
po ma gał ta kże Mie czy sław Szur miak, kie row nik
szko ły w Za go rzy nie (zgi nął w cza sie woj ny w obo -
zie kon cen tra cyj nym). Dzię ki Jó ze fo wi i To ma szo -
wi Pyr do łom, przy współ pra cy Ju lia na Zub ka,
zo stał od two rzo ny ta niec „Zbój nic ki”, któ ry fi gu ra -
mi i spo so bem wy ko ny wa nia ró żnił się od „zbój nic -
kie go” wy so ko gór skie go.

Dzię ki ini cja ty wie Ma rii Chwa li bóg i człon ków ze -
spo łu (Zo fii Fa ron, Sta ni sła wa Ba zia ka, Sta ni sła wa
Ćwi kow skie go) ze bra no od naj star szych miesz kań -
ców oko lic Łąc ka ob rzę dy we sel ne (py tac ka, ora cje
dru żbów i sta ro stów, bło go sła wień stwo, oce pi ny).
Ma te ria ły te upo rząd ko wa ła i przy go to wa ła dla po -
trzeb ze spo łu Ma ria Chwa li bóg. Przy go to wa no „We -
se le łąc kie”, któ re po raz pierw szy ja ko ob rzęd
od two rzo no na Świę cie Gór w No wym Są czu
w 1938 r. By ło to wi do wi sko re gio nal ne z udzia łem
Gó ra li Łąc kich i La chów z Po de gro dzia.

W la tach 1939-43 ze spół za wie sił swo ją dzia łal -
ność. Je go człon ko wie prze by wa li w obo zach kon -
cen tra cyj nych, w nie wo li nie miec kiej,
w par ty zant ce. Ma ria Chwa li bóg po cię żkich do -
świad cze niach ży cio wych wy je cha ła na sta łe
do An glii. Ma te ria ły do ty czą ce pro gra mu ze spo łu
za gi nę ły w cza sie woj ny.

W 1946 r. z ini cja ty wy by łych człon ków – Zo fii Fa -
ron, Ma rii Dy biec, Jó ze fa Mar ka i Sta ni sła wa Ba zia -
ka – ze spół zo stał zre kon stru owa ny. Sta ra no się
od two rzyć pro gram, zwłasz cza owo „We se le łąc -
kie”. Du żej po mo cy udzie li ła te mu po wo jen ne mu
ze spo ło wi Sta ni sła wa Wa dow ska, po cho dzą ca
z tych te re nów na uczy ciel ka. Zmie nił się skład ze -
spo łu i ka pe li. Za czął w niej grać Fran ci szek Ku rze -
ja z Kicz ni (pry mi sta). Znów roz po czę to dzia łal ność

bez środ ków fi nan so wych, stro jów i miej sca do ćwi -
czeń. Pró by od by wa ły się w szko le, w do mu lu do -
wym, w re mi zie OSP, na traw ni ku, a na wet
na bo iskach (w sto do le) u człon ków ze spo łu. Du żo
póź niej miej scem ćwi czeń był ba rak, a na stęp nie
sa la GOK -u lub sce na w am fi te atrze na Je żo wej.

Przez sze re gi ze spo łu prze wi nę ło się w la -
tach 1933-83 aż 450 człon ków, póź niej jesz cze oko -
ło 150 osób. W 2000 ro ku na gra li pły tę
za ty tu ło wa ną „Le ci od Łąc ka pio snec ka...”, a w 2002
– pły tę „Ko lę dy i pa sto rał ki – Na Mo dyń skij ha li”.
Pod czas Ju bi le uszu 70-le cia dzia łal no ści Ze spo łu
Re gio nal ne go Gó ra le Łąc cy, ob cho dzo ne go w 2003
ro ku, sta ro sta no wo są dec ki wy ró żnił gru pę „Zło tym
Jabł kiem Są dec kim” za szcze gól ne osią gnię cia
w upo wszech nia niu twór czo ści re gio nal nej. W 2013
ro ku Gó ra le Łąc cy ob cho dzić bę dą już 80-le cie!

Ze spół uświet niał za wsze Świę to Kwit ną cych Ja -
bło ni w Łąc ku oraz wie le in nych uro czy sto ści re gio -
nal nych i wo je wódz kich. Sko ja rzył wie le par
ma łżeń skich, któ rych wnu ko wie i dzie ci przy cho -
dzą dzi siaj na pró by. Ze spół Re gio nal ny to nie tyl -
ko kul ty wo wa nie tra dy cji re gio nu, ale ta kże spo sób
na czyn ne spę dze nie wol ne go cza su, na roz wój ży -
cia to wa rzy skie go, któ re go tem pe ra ment za wie ra
się w ży wio ło wych tań cach, pięk nym śpie wie i ślicz -
nym stro ju „gó ra li bia łych”.

Gra li na wie lu im pre zach ta kże w kra ju, na wet
na Po mo rzu, jak i za gra ni cą: 1994 – Sło wa cja – Sta -
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ra Lu bo vna, Wło chy – Men co ni co, Sło wa cja – Sta ra
Lu bow na;

1995 – Au stria – gmi na Puch – Świę to Owo co bra -
nia; 2002 – Fe sti wal Folk lo ry stycz ny w Fa arup w Da -
nii; 2004 – wy jazd do Ro sji na Mię dzy na ro do wy
Fe sti wal Folk lo ry stycz ny pn. „Wzdłuż rze ki Woł gi”
(Sa ra tov); 2005 – Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Folk lo -
ry stycz ny oraz Ty dzień Kul tu ry Pol skiej w Szwe cji;

2006 – wy jaz dy na Sło wa cję na Dni Gmi ny Pe tro -
va ny oraz na I Dni Folk lo ru do Es to nii – gmi na Mar -
ja maa; 2007 – Sło wa cja (Pe tro va ny, No va Lu bo vna),
Au stria (Puch) i Fran cja (Co url les -les -Lens); 2008
– znów Sło wa cja (Pe tro va ny).

Do wa żniej szych osią gnięć po wo jen ne go skła du
mo żna za li czyć I na gro dę zdo by tą już w 1967 r. pod -
czas Fe sti wa lu Folk lo ru Ziem Gór skich w Za ko pa -
nem. W 1970 r. Gó ra le Łąc cy pod czas eli mi na cji
ze spo łów re gio nal nych w Żyw cu za kwa li fi ko wa li się
na I miej scu do Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Ziem
Gór skich w Za ko pa nem, gdzie zdo by li wy ró żnie nie
za wier ne opra co wa nie tań ców i ob rzęd we sel ny.

W tym sa mym ro ku pod czas Ta trzań skiej Je sieni
uzy ska li II miej sce w ka te go rii ze spo łów au ten tycz -
nych. W 1977 r. III miej sce z ka te go rii ze spo łów au -
ten tycz nych na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Ziem
Gór skich w Za ko pa nem. Po nad to zdo by li III miej -
sce na Fe sti wa lu Ze spo łów Re gio nal nych w No wym
Są czu – Zło ty Kłos (1993).

Rok 1996 ob fi to wał w wy ró żnie nia, ta kże za gra -
nicz ne. Ze spół uzy skał II miej sce (ciu pa ga) pod czas
Ta trzań skiej Je sie ni w Bu ko wi nie oraz wy ró żnie nie
za ob rzęd „Po śliw ko wych ro bo tach” pod czas II Wo -
je wódz kie go Prze glą du Ze spo łów Re gio nal nych
„Pod kó wec ka” w No wym Są czu. Na to miast gru pa
ko lęd ni cza zdo by ła III miej sce we Wło szech – Men -
co ni co, Rzym. Ze spół zo stał wte dy przy ję ty na au -
dien cji przez pa pie ża Ja na Paw ła II.

W 1997 otrzy ma li II miej sce (ciu pa ga) na Gó ral -
skim Kar na wa le w Bu ko wi nie Ta trzań skiej, a pod -
czas Ty go dnia Kul tu ry Be skidz kiej w Żyw cu
ob rzę dem „Oce pi ny” za kwa li fi ko wa li się znów
na Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Folk lo ru Ziem Gór -
skich w Za ko pa nem (zdo by li wy ró żnie nie – pa rze -
ni ca). W 2010 r. zdo by li I miej sce na Ogól no pol skim
Fe sti wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek w Bę dzi nie (re per tu ar:
Je zu sa Na ro dzo ne go, Przy Hor ny do li nie, Uj ko wo
ko lę dzioł ka).

Wie le na gród Gó ra le Łąc cy uzy ska li swo im tań cem
„Zbój nic ki”: w 1981, 1998 i 1999 r. – I miej sce na Gó -
ral skim Kar na wa le w Bu ko wi nie Ta trzań skiej („Zło ta
Ciu pa ga”); w 2000, 2002, 2005, 2006 i 2007 r. II miej -
sce w Bu ko wi nie („Srebr na Ciu pa ga”, od 2006 r.
– „Ciu pa ga Ba cow ska”); 2008 r. III miej sce na Gó ral -
skim Kar na wa le, a w 2011 znów miej sce II („Ciu pa ga
Ba cow ska”). Wy ró żnie nie otrzy ma ła też wów czas pa -
ra ta necz na Iwo na Ja wor i Ma ciej Gar bacz oraz gru -
pa ko lęd ni cza „He ro dy” (III miej sce w po wie cie).

Kie row ni kiem ze spo łu za raz po woj nie zo stał Jó -
zef Ma rek i był nim do 1955 ro ku, a ar ty stycz ne kie -
row nic two spra wo wał nad gru pą Sta ni sław Ba ziak.
W na stęp nych la tach ze spo łem kie ro wa li: Sta ni -
sław Ba ziak, kil ka krot nie Eu ge niusz Pik sa i Wie sław
Bo guc ki, Sta ni sław Ma jer ski, Jó zef Ja ni czak, Sta ni -
sław Ma rek, Sta ni sław Wo lań ski. Od stycz nia 2008
ro ku do dziś gru pą kie ru je Piotr Gro ma la.

Opie ku na mi i spon so ra mi ze spo łu by ły Gmin -
na Spół dziel nia „Sa mo po moc Chłop ska” w Łąc ku,
Gro madz ka Ra da Na ro do wa w Łąc ku, a od 1991 ro -
ku do te raz – Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Łąc ku.



Re gio nal ny Ze spół Ja kub ko wia nie po wstał
z ini cja ty wy i en tu zja zmu nie wiel kiej gru -
py osób – mi ło śni ków ro dzi me go folk lo ru,
ko lę do wa nia, zwy cza jów, au ten tycz nych

pie śni i tań ców re gio nu la chow skie go. Gmi na Ło so -
si na Dol na usy tu owa na jest na pół noc od cen trum
La chów Są dec kich. Gra ni czy od wscho du z La cha -
mi Li ma now ski mi, a od pół no cy z re gio nem Kra ko -
wia ków Wschod nich.

W obec nej for mie ze spół Ja kub ko wia nie za czął
dzia łać w 1996 ro ku. Na zwa gru py wy wo dzi się od Pa -
ra fii Ja kub ko wi ce, ist nie ją cej już w XIV wie ku, a two rzą -
cej obec nie cen trum miej sco wo ści Ło so si na Dol na.

Na pierw sze osią gnię cia mło de go ze spo łu wpły -
nę ło bar dzo du że za an ga żo wa nie i au ten tycz ność
człon ków gru py, wspar te fa cho wą wie dzą i ra dą
nie ży ją ce go już Ru dol fa Jó ze fow skie go. Współ pra -
ca ta, po par ta pra cą in struk to rów, za owo co wa ła
naj wy ższy mi lau ra mi na prze glą dach i fe sti wa lach.

Ze spół Ja kub ko wia nie dwa la ta te mu zo stał od -
mie nio ny i obec nie li czy po nad 50 osób. Je go kie -
row ni kiem jest Sła wo mir Bry niak, a pro wa dzą cym
ka pe lę – Ze non Haj du ga.

Nie daw no wy da rze niem by ło wy da nie – pod pa -
tro na tem Sta ro stwa Po wia to we go w No wym Są czu
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Ja kub ko wia nie – zwy cza je
la chow skie zza gó ry Just
Ja kub ko wia nie po sta no wi li oca lić tra dy cje i ob rzę dy, me lo die, tań ce i przy śpiew ki
z miej sco wo ści po ło żo nych nad Du naj cem, ale już za gó rą Just. Dzia ła ją przy Urzę dzie
Gmi ny w Ło so si nie Dol nej i zwy cza je tych te re nów są dla nich in spi ra cją.
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-pły ty pod ty tu łem „Ja kub ko wia nie”, na któ rej ze -
bra no kil ka dzie siąt utwo rów lu do wych w wy ko na -
niu ze spo łu. 

Kon cer to wa li w wie lu miej sco wo ściach, po cząw -
szy od naj bli żej po ło żo nych Ło so si ny Dol nej – jak
Iw ko wa, La sko wa, Sta ry Sącz, Li ma no wa – a na da -
le ki wo ja żach skoń czyw szy, że by wy mie nić Szczu -
cin, Oświę cim, Ży wiec, Za ko pa ne, Ma ków
Pod ha lań ski, Szczyrk czy War sza wę. Dwu krot nie
wy stę po wa li u na szych po łu dnio wych są sia dów
– Sło wa ków – w Pre šo vie oraz w Kri va nach, god nie
re pre zen tu jąc Pol skę, Są dec czy znę, a szcze gól nie
gmi nę Ło so si na Dol na. 

Zdo by li I miej sce na ta kich im pre zach, jak: XXV
Ju bi le uszo wy Gó ral ski Kar na wał ‘97; XXII i XII Prze -
pa trzo wi ny Te atrów Re gio nal nych – Czar ny Du na -
jec w ro ku 1997 i 198; XXVI Gó ral ski Kar na wał ‘98
Bu ko wi na Ta trzań ska; XXXI Fe sti wal Folk lo ru Gó ra li
Pol skich Ży wiec 2000 – ka te go ria ka pel; XXX Ju bi -
le uszo wy Gó ral ski Kar na wał 2002 („Zło ta Spin ka”).
W 1997 r. pod czas XXIX Mię dzy na ro do we go Fe sti -
wa lu Ziem Gór skich Za ko pa ne ‘97 za ję li II miej sce
(„Srebr na Ciu pa ga”). Otrzy ma li też wie le wy ró żnień:
Fe sti wal Folk lo ru Gó ra li Pol skich Ży wiec w la -
tach 1997 i 2000; V Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Ma -
ska w Ob rzę dzie „99; XXXII Mię dzy na ro do wy
Fe sti wal Folk lo ru Ziem Gór skich – Za ko pa ne.
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Ze spół re gio nal ny Ko wal nia re pre zen tu je
gmi nę Gry bów i dzia ła od 2000 ro ku. Po -
wstał z ini cja ty wy Ja ni ny i Wła dy sła wa Ob -
rzu tów oraz Ha li ny Mi ki, a ta kże

przy du żym za an ga żo wa niu fi nan so wym Sta ni sła -
wa Ko gu ta. W pierw szych la tach gru pa dzia ła ła
wręcz przy je go Fun da cji Po mo cy Oso bom Nie peł -
no spraw nym w Stró żach. A od 2004 ro ku przy Sto -
wa rzy sze niu Re gio nal nym „Ko wal nia”, któ re go
głów nym ce lem jest wspie ra nie i pro mo wa nie ze -
spo łu re gio nal ne go oraz pro wa dze nie dzia łal no ści
kul tu ral nej na te re nie so łec twa i gmi ny Gry bów.

Pierw sze kro ki by ły bar dzo cię żkie, ale dzię ki
upo ro wi człon ków ze spo łu i cho re ogra fa Bo gu mi -
ły Ko wal skiej ze spół wy stą pił już na wie lu sce nach.
Od 2005 r. cho re ogra fem gru py jest Elżbie ta Mo rań -
da. Mu zy ką zaj mu je się Wła dy sław Ob rzut.

Ze spół pre zen tu je folk lor Po gó rzan Be ski du Ni -
skie go w for mie au ten tycz nej. Udzie la się w nim za -
rów no mło dzież, jak i star si, a wy ró żnia ich strój,
ta niec i śpiew, a ta kże dy na mi ka wy ko ny wa nych
plą sów i spo sób za cho wa nia się na sce nie. Ta kie
tań ce, jak szta je rek, walc czy ró żne go ro dza ju po -
lki wy ko nu ją za rów no star si, jak i mło dzież, sta ra -
jąc się za cho wać ich pier wot ne wy ko na nie.

Gru pa po wró ci ła do daw ne go zwy cza ju do ży -
nek, za baw czy ko lę do wa nia. Sta ra się wy cho dzić
z ni mi do szer szej pu blicz no ści. Opra co wała i wy -

ko nu je ta kie pro gra my, jak: „Na mu zy ce”, „Po wrót
Józ ka Pszczy lo rza z Ame ry ki”, „A po krę ce niu mio -
du by wa ło...”, „We se le Stró żow skie”, „A mio dy się le -
ją, le ją...”, „Dro by”, „Do żyn ki wiej skie”.

Obec nie w ze spo le wy stę pu je 50 osób, a w su -
mie przez ze spół prze wi nę ło się do tej po ry oko -
ło 80 osób.

Ko wal nia jest lau re atem wie lu prze glą dów: Ogól no -
pol skie go Prze glą du Grup Ko lęd ni czych w Bu ko wi nie
Ta trzań skiej (I miej sce); Ogól no pol skie go Kon kur su Tra -
dy cyj ne go Tań ca Lu do we go w Rze szo wie (I miej sce
oraz na gro da głów na „Ta necz ny krąg” w 2007 ro ku,
w 2011 r. II miej sce); XXV Dru zbac ki Po de gro dzie 2007
(I miej sce gru pa śpie wa cza i „Zło ta Sie kier ka” dla dru -
żby we sel ne go Jó ze fa Gu cwy, człon ka ze spo łu od 2000
ro ku); I Ma ło pol skie go Kon kur su Ob rzę dów, Oby cza -
jów i Zwy cza jów Lu do wych w Łu żnej –2009 (I miej -
sce); IX Ogól no pol skich Spo tkań Folk lo ry stycz nych
„O Ło wic ki Pa siak”– 2010 (na gro da głów na).

Po za tym zo stał do strze żo ny pod czas: Mię dzy na -
ro do we go Fe sti wa lu Folk lo ru Ziem Gór skich w Za -
ko pa nem („Pa rze ni ca Gó ral ska”); Ogól no pol skie go
Fe sti wa lu Gó ra li Pol skich w Żyw cu (wy ró żnie nie);
Prze pa trzo wi ny Te atrów Re gio nal nych Ma ło pol ski
(„Srebr na Ma ska”); XXV Sej mi ku Wiej skich Ze spo -
łów Te atral nych i 40. Fe sti wal Folk lo ru Gó ra li Pol -
skich w Żyw cu (wy ró żnie nia); II Są dec kie go
Jar mar ku Folk lo ry stycz ne go – Prze glą du Ze spo łów

Ko wal nia opo wie o mio dem
pły ną cej Zie mi Gry bow skiej
Au ten tycz ny folk lor Po gó rzan Be ski du Ni skie go pre zen tu je ze spół Ko wal nia. Gru pa re -
pre zen tu je gmi nę Gry bów, za czy na ła w Stró żach i spo ra część jej pro gra mu opi su je
tra dy cje mio do bra nia. Uczy mi ło ści do folk lo ru dzie ci, stwo rzy ła chór oraz te atr ob rzę -
do wy i pro mu je in dy wi du al nych tan ce rzy oraz mu zy ków lu do wych.



Przegląd zespołów regionalnych z Sądecczyzny

23

Re gio nal nych (II miej sce) oraz IX Mię dzy na ro do we -
gi Fe sti wa lu Folk lo ru Kar pat Trzci ni ca 2012 (wy ró -
żnie nie dla mu zy ki i śpie wu lu do we go).

Ze spół brał udział w kon cer tach na gry wa nych
przez Pol skie Ra dio i Te le wi zję oraz na rzecz ró -
żnych ak cji cha ry ta tyw nych.

Od 2006 r. Sto wa rzy sze nie Re gio nal ne „Ko wal -
nia” pro wa dzi ze spół dzie cię cy „Ma ła Ko wal nia”.
W czerw cu 2008 r. ze spół ten na XXXIII Kar pac kim
Fe sti wa lu Dzie cię cych Ze spo łów Re gio nal nych
otrzy mał wy ró żnie nie za pro gram „A kie dy ma tu li ni
ma...” i wy do by cie dzie cię cych za cho wań pod nie -

obec ność ro dzi ców, su ge styw ną sce no gra fię i ład -
ne stro je. Pod pa tro na tem Sto wa rzy sze nia dzia ła
rów nież chór ka to lic ki oraz te atr ob rzę do wy, któ ry
za sztu kę „A po krę ce niu mio dów by wa ło” otrzy mał
w 2007 ro ku „Srebr ną ma skę” na prze glą dzie te -
atrów Ma ło pol ski w Czar nym Du naj cu.

Sto wa rzy sze nie pro mu je rów nież in dy wi du al -
nych tan ce rzy oraz mu zy ków lu do wych, któ rzy bio -
rą udział w kon kur sach, otrzy mu jąc na gro dy
i wy ró żnie nia. Przy ze spo le dzia ła Szkół ka Mu zy ko -
wa nia Lu do we go. Cho dzą do niej dzie ci, któ re uczą
się grać na tra dy cyj nych lu do wych in stru men tach,
jak skrzyp ce, klar net, czy flet pro sty.
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La chy to naj star szy re gio nal ny ze spół w No -
wym Są czu i dru ga pod wzglę dem dłu go ści
ist nie nia (po Te atrze Ro bot ni czym im. B.
Bar bac kie go) gru pa ar ty stycz na w mie ście,

dzia ła ją ca nie prze rwa nie od 1956 ro ku. Obec nie
dzia ła pod pa tro na tem To wa rzy stwa Przy ja ciół Re -
gio nal ne go Ze spo łu La chy, któ re go pre ze sem jest
Zu zan na Po rę ba.

Wszyst ko za czę ło się w 1951 r., kie dy pra cow ni -
cy Spół dziel ni Fry zje rów po sta no wi li za ini cjo wać
dzia łal ność ar ty stycz no -kul tu ral ną. Po wo ła no wte -
dy Ko mi sję Kul tu ral no -Oświa to wej i zor ga ni zo wa -
no pierw sze ze spo ły ar ty stycz ne, któ re od no si ły
ma łe, ale jed nak suk ce sy. W 1955 r., dzię ki Wo je -
wódz kie mu Związ ko wi Spół dziel czo ści Pra cy
w Kra ko wie, otwar to Świe tli cę Mię dzy spół dziel nia -
ną przy ul. Ja giel loń skiej 31. Swo je miej sce zna la -
zły tu ze spo ły zło żo ne z pra cow ni ków kil ku
są dec kich spół dziel ni: Ze spół Es tra do wy pod kie -
row nic twem Jó ze fa Woj sła wa, Ze spół Dra ma tycz -
ny Edwar da Fy dy i ze spół re gio nal ny. Je go
kie row ni kiem ad mi ni stra cyj no -or ga ni za cyj nym zo -
stał Mar cin Ada mek, peł nią cy rów nież tę funk cję
we wspo mnia nej świe tli cy, a cho re ogra fem by ła
Zo fia Żyt ko wicz.

No wa gru pa re gio nal na po raz pierw szy za pre -
zen to wa ła się 2 lip ca 1956 r. na prze glą dzie ze spo -
łów ar ty stycz nych no wo są dec kich spół dziel ni,
z pro gra mem „Zie mia Są dec ka tań czy i śpie wa”. Zo -

stał on po wtó rzo ny 22 lip ca w Kra ko wie pod czas
aka de mii z oka zji rocz ni cy uchwa le nia Ma ni fe stu
Lip co we go i ta da ta zo sta ła uzna na za dzień po -
wsta nia Ze spo łu Pie śni i Tań ca Zie mi Są dec kiej (tak
był na zy wa ny w pierw szych not kach pra so wych).
Od po cząt ku 1957 r. pra ca ze spo łu na bra ła tem pa.
Do łą czy li do nie go no wi człon ko wie i licz ba tan ce -
rzy wzro sła do 60. Mar cin Ada mek ogrom nym wy -
sił kiem kom ple to wał stro je. Po wsta wa ły pierw sze
pro gra my, po sze rza no re per tu ar tań ców, me lo dii,
zwy cza jów lu do wych. Sys te ma tycz nie ro sła licz ba
kon cer tów, tak w No wym Są czu, jak po za nim.
W 1958 r. ze spół otrzy mał na zwę wy my ślo ną przez
Alek san drę i Ka zi mie rza Bo guc kich, a wy wie dzio ną
od et no gra ficz nej na zwy lu du tej zie mi, pod któ rą
znać i po dzi wiać go bę dą ty sią ce wi dzów na ca łym
nie mal świe cie – La chy.

Pierw sze la ta to pra ca nad roz bu do wą re per tu -
aru, do sko na le niem tech ni ki wy ko naw czej, przy jed -
no cze snym dba niu o au ten tyzm, at mos fe rę za ba wy
i uni ka niu sty li za cji i sztucz no ści. Wiel ki wkład w póź -
niej sze suk ce sy ze spo łu wnie śli Alek san dra Szur -
miak -Bo guc ka (et no mu zy ko log) i Ka zi mierz Bo guc ki
(cho re ograf i re ży ser), kon sul tan ci skie ro wa ni do La -
chów przez WZSP w Kra ko wie. Wspól nie z Zo fią Żyt -
ko wicz opra co wy wa li no we pie śni i tań ce oraz
przy go to wy wa li sce nicz ne wi do wi ska.

Od po cząt ku ist nie nia La chów ist nia ła też ka pe -
la, któ rą sta no wi li naj zna ko mit si la chow scy mu zy -

Lachy, 56 lat tańców sądeckich,
góralskich i krakowiaka
Nie pod da wa li się prze ciw no ściom lo su i przez pra wie 60 lat tań czą, śpie wa ją i gra ją,
od no sząc suk ce sy w Pol sce i za gra ni cą. Kul ty wu ją folk lor La chów Są dec kich, ale też
Szczy rzyc kich oraz Gó ra li Łąc ko -Ka mie nic kich. Ma ją pro gra my ży wiec ki, ślą ski i na ro -
do we go kra ko wia ka. Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca La chy.
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cy, a ich wkład w suk ce sy ze spo łu jest nie oce nio -
ny: Jan Jó ze fow ski (kie row nik ka pe li – skrzyp ce -
-prym), Mi ko łaj Jó ze fow ski (brat Ja na – trąb ka),
Ru dolf (Ru dek) Jó ze fow ski (syn Ja na – skrzyp ce -se -
kund), Jó zef Jó ze fow ski (syn Ja na – skrzyp ce -se -
kund), Jó zef Woj sław (bas), Edward Tur ski (klar net),
Jan Sza bla (trąb ka).

W ro ku 1968 po wo ła no gru pę dzie cię cą – Ma łe
La chy. Ich cho re ogra fem zo sta ła rów nież Zo fia Żyt -
ko wicz. W ten spo sób ze spół roz po czął pra cę edu -
ka cyj no -wy cho waw czą. Gru pa dzie cię ca by ła
na tu ral nym za ple czem dla ze spo łu do ro słe go, po -
zna wa ła re per tu ar tań ców i me lo dii. By ła wy cho -
wy wa na w po sza no wa niu dla tra dy cji
i prze ka zy wa ła te go du cha ko lej nym po ko le niom.

Rok 1974 przy niósł du że zmia ny. Swo ją pra cę za -
koń czy ła Zo fia Żyt ko wicz, a jej ro lę prze jął Jan Za -
rze ka. Zmie nił się w ca ło ści skład ka pe li, a przede
wszyst kim – spo sób pra cy. Na cisk po ło żo no bar -
dziej na efek tow ność i dy na mi kę kon cer tów niż
na au ten tycz ność i te atral ną for mę. Ta re wo lu cja
by ła przy czy ną pew ne go re gre su – osła bła si ła La -
chów sta no wią ca o nie po wta rzal no ści i je go suk -
ce sach. Ta ki styl pa no wał do 1978 r., kie dy to
do ze spo łu przy szły Mi cha li na Woj tas (przej mu ją ca
sta no wi sko cho re ogra fa i kie row ni ka ar ty stycz ne -
go po Ja nie Za rze ce) i Ma ria Man dryk -Waś ko (pra -
cu ją ca od tej po ry z Ma ły mi La cha mi).
Zmia na me tod pra cy przy nio sła efekt w po sta ci
suk ce sów od no szo nych w ko lej nych la tach.

De cy zją no wej ka dry by ło po wo ła nie na stęp nej
gru py – ryt micz nej. Zo sta ła ona stwo rzo na dla dzie -
ci przed szkol nych, mia ła na ce lu or ga ni zo wa nie
pra cy edu ka cyj nej od naj młod szych lat, ucze nia
ma lu chów pod staw mu zy ki i tań ca. Ko lej ny krok
w roz sze rza niu ofer ty twór czej i edu ka cyj nej zro bio -
no w ro ku 1985 – po wo ła no gru pę mło dzie żo wą,
chro no lo gicz nie ostat nią w ze spo le. Jej cho re ogra -
fem zo sta ła Li dia Cze chow ska.

Przez 50 lat sys te ma tycz nie wzbo ga ca no re per tu -
ar ze spo łu. Od po cząt ku aż do dzi siaj pod sta wą jest
folk lor La chów Są dec kich, pre zen to wa ny przez
wszyst kie gru py. Z koń cem lat 60-tych, Ka zi mierz Bo -
guc ki i Zo fia Żyt ko wicz opra co wa li tań ce i śpiew ki La -
chów Szczy rzyc kich oraz Gó ra li Łąc ko -Ka mie nic kich.
Na ju bi le usz 30-le cia (w 1986 r.) do re per tu aru gru py
do ro słej i mło dzie żo wej włą czo no ta niec na ro do wy
– kra ko wiak, w efek tow nej cho re ogra fii Ja ni ny Ka li -
ciń skiej. Obec nie w ze spo le dzia ła 8 grup, któ re wy ko -
nu ją – prócz wspo mnia nych la chow skich, gó ral skich
i kra ko wia ka – ta kże pro gra my ży wiec ki i ślą ski.

Bo ga ty re per tu ar ma ją też Ma łe La chy. Po dzie lo -
ne na gru py wie ko we pre zen tu ją, oprócz folk lo ru
po de grodz kie go, rów nież tań ce rze szow skie, ży -
wiec kie i ślą skie.

Dwu krot nie człon ko wie ze spo łu od wie dzi li pa -
pie ża Po la ka Ja na Paw ła II: w 1982 ro ku gru pa do -
ro sła i w 2003 r. Ma łe La chy. Obie gru py by ły u Oj ca
Świę te go na au dien cji pry wat nej.
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La chy ja ko pierw szy są dec ki ze spół re gio nal ny
pre zen to wa ły się pu blicz no ści za oce anem – w Sta -
nach Zjed no czo nych w 2002 ro ku. Łącz nie ma ją
na swo im kon cie aż 80 za gra nicz nych pod ró ży.
Od pierw sze go wy jaz du do Lan gol len (An glia)
w 1962 r., roz po czę ła się do bra kra jo wa i za gra nicz -
na pas sa La chów. Od wie dzi li wie le kra jów Eu ro py:
naj czę ściej Niem cy, Fran cję, Wę gry, Bel gię, by łą Cze -
cho sło wa cję, Ho lan dię, Wło chy, a ta kże An glię, Buł -
ga rię, Ju go sła wię, Ukra inę, Wa ty kan, obec ne Cze chy,
Da nię, Fin lan dię, Hisz pa nię, Ma ce do nię, Moł da wię,
Por tu ga lię, Ro sję, Ru mu nię, Tur cję i Gru zję.

Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca La chy jest lau re -
atem wie lu pre sti żo wych na gród, m. in.: trzy krot nym
zwy cięz cą Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Folk lo ru
Ziem Gór skich w Za ko pa nem, pierw szym pol skim
trium fa to rem Mię dzy na ro do wych Spo tkań Folk lo ry -
stycz nych w Żyw cu, lau re atem Na gro dy Mi ni stra Kul -
tu ry I stop nia oraz Na gro dy im. Oska ra Kol ber ga.

Od no si li suk ce sy na wie lu prze glą dach. Zdo by -
li II na gro dę na Ogól no pol skim Fe sti wa lu Ze spo łów
Re gio nal nych w Ło dzi (1961). Zna czą cą na gro dę otrzy -
ma li rok póź niej, pod czas Fe sti wa lu Lu do wych Ze spo -
łów Ar ty stycz nych w Lan gol len w An glii. La chy, bę dąc
je dy nym re pre zen tan tem Pol ski i kon ku ru jąc z 50 ze -

spo ła mi z 26 kra jów, zdo by ły II na gro dę w kon kur sie
ka pel i III na gro dę w kon kur sie tań ca. Na Mię dzy na ro -
do wym Fe sti wa lu Ze spo łów Re gio nal nych w Con fo -
lens we Fran cji w 1963 r. wy wal czy ły II na gro dę
w kon kur sie tań ca i III – ka pel. Ko lej ne tro feum przy -
wieź li w 1965 r. z Agri gen to na Sy cy lii – V miej sce
na XIII Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Ze spo łów Re gio -
nal nych. W tym sa mym ro ku La chy uzy ska ły jed no
z naj więk szych osią gnięć: by li bez kon ku ren cyj ni
na I Fe sti wa lu Ze spo łów Re gio nal nych Ziem Gór skich
w Za ko pa nem i zdo by li I na gro dę. Pierw szą w ka rie rze
„Zło tą Ciu pa gę” – Grand Prix zdo by li na III Mię dzy na -
ro do wym Fe sti wa lu Folk lo ru Ziem Gór skich w Za ko -
pa nem w 1970 r. Przez sie dem za ko piań skich fe sti wa li
do li sty na gród do pi sa ły „Zło ty Liść Je sie ni Ta trzań -
skiej„(na VIII MFFZG w 1975 r.), III na gro dę – „Pu char Je -
sie ni Ta trzań skiej” (na X i XII MFFZG w la tach 1977
i 1979), oraz dru gą „Zło tą Ciu pa gę” (na XXI MFFZG w ro -
ku 1989). Ostat nim suk ce sem gru py do ro słej jest
Grand Prix XI Mię dzy na ro do wych Spo tkań Folk lo ry -
stycz nych w Żyw cu w 2000 r.. Ran gę zwy cię stwa pod -
no si fakt, iż La chy są pierw szym w hi sto rii tej im pre zy
ze spo łem pol skim, któ ry się gnął po to tro feum.

W ślad za gru pą do ro słą idą Ma łe La chy: w 1970
r. z VI Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Tań ca w Ru dol -
stadt (NRD) przy wo żą I na gro dę, tak sa mo w 1973
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r. z I Prze glą du Dzie cię cych Ze spo łów Re gio nal nych
Pol ski Po łu dnio wej w Rab ce. Sześć lat póź niej,
w 1979 r., zdo by ły naj wy ższe, jak do tąd, tro feum
– głów ną na gro dę „Zło te go Aj has sons” na Mię dzy -
na ro do wym Fe sti wa lu Dzie cię cych Grup Folk lo ry -
stycz nych w Ma tha we Fran cji.

Dwie I na gro dy ma na swo im kon cie gru pa mło dzie -
żo wa: na II Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Dzie cię cych
Ze spo łów Re gio nal nych „Fyr tek” w Ra dzion ko wie
w 2001 r. oraz na XVI Fi na le Kra jo wym Fe sti wa lu Kul tu -
ry Mło dzie ży Szkol nej w Ko ło brze gu w 2002 r.

Suk ces od no si ka pe la La chów: I miej sce
w VII Kon kur sie Mu zy ków, In stru men ta li stów i Śpie -
wa ków Lu do wych Wo je wódz twa No wo są dec kie go
w Po de gro dziu w 1986 r.; I na gro da – „Zło te Ser ce
Ży wiec kie” w kon kur sie ka pel; II na gro da – „Srebr -
ne Ser ce Ży wiec kie” dla pry mi sty ka pe li Sta ni sła wa
Ko ło dzie ja na Fe sti wa lu Folk lo ru Gó ra li Pol skich
w Żyw cu w 1988 r. oraz II miej sce na Kon kur sie Ka -
pel w Po de gro dziu w 2005 r.

Ze spół otrzy mał też spo ro na gród i od zna czeń
za swo ją pra cę: Zbio ro wą Od zna kę Ty siąc le cia Pań -
stwa Pol skie go (1966 r.), Na gro dę Cen tral nej Ko mi -
sji Ko or dy na cyj nej ds. upo wszech nia nia kul tu ry
(1966 r.), Od zna kę „Za słu żo ny Dzia łacz Kul tu ry”
(1966 r.), Zło tą Od zna kę Po wia to we go Ko mi te tu FJN
w No wym Są czu za za słu gi po nie sio ne w krze wie -
niu folk lo ru Są dec czy zny w kra ju i za gra ni cą (1969
r.), Zło tą Od zna kę „Za za słu gi dla Zie mi Kra kow skiej”

(1970 r.), Zło tą Od zna kę „Za słu żo ny w roz wo ju Zie -
mi Są dec kiej” (1972 r.), Na gro dę ze spo ło wą Mi ni stra
Kul tu ry i Sztu ki I stop nia za ca ło kształt dzia łal no ści
ar ty stycz nej, w szcze gól no ści za po pu la ry za cję folk -
lo ru La chów Są dec ko -Li ma now skich i Gó ra li Są dec -
kich w kra ju i za gra ni cą (1977 r.), Zło tą Od zna kę
„Za za słu gi dla wo je wódz twa no wo są dec kie go”
(1987 r.), Na gro dę wo je wo dy no wo są dec kie -
go I stop nia za ca ło kształt dzia łal no ści kul tu ral nej
(1990 r.), Zło tą Tar czę Her bo wą mia sta No we go Są -
cza (2006 r.), Zło te Jabł ko Sta ro sty No wo są dec kie -
go (2006 r.) i naj cen niej sze i naj bar dziej pre sti żo we
pol skie od zna cze nie w dzie dzi nie kul tu ry lu do wej
– Na gro dę im. Oska ra Kol ber ga (2007 r.).

Przez 50 lat ist nie nia zmie nia ła się sy tu acja for mal -
na ze spo łu. Zo stał po wo ła ny do ist nie nia ja ko gru pa
ar ty stycz na pod le ga ją ca pla ców ce kul tu ral nej, ja ką
by ła Świe tli ca Mię dzy spół dziel nia na i wraz z nią był
fi nan so wa ny przez Po wia to wą Spół dziel nię Pra cy
Usług Rze mieśl ni czych. I ta ki stan utrzy my wał się aż
do ro ku 1989. W tym cza sie pie czę nad Ze spo łem
i pla ców ką (Klu bem, a póź niej Do mem Kul tu ry) spra -
wo wa ło kil ka spół dziel ni: od 1956 r. do 1963 r. – Po -
wia to wa Spół dziel nia Pra cy Usług Rze mieśl ni czych
(prze mia no wa na na Po wia to wą Wie lo bra nżo wą
Spół dziel nię Pra cy „Du na jec”), do 1975 r. – Spół dziel -
nia Pra cy „Przy szłość”, do 1979 r. – No wo są dec ka
Spół dziel nia Pra cy Bu dow nic twa „Bu di mat” (na cze -
le z pre ze sem Ot to nem Ja wor skim), do 1989 r. – Wo -
je wódz ki Zwią zek Spół dziel ni Pra cy w No wym Są czu
(na cze le z pre ze sem Ju lia nem Krza kiem). One by ły
pa tro nem ze spo łu i fi nan so wa ły je go dzia łal ność,
kosz ty wy jaz dów, pen sje pra cow ni ków.

W 1989 r. wraz ze zmia na mi po li tycz no -go spo -
dar czy mi w Pol sce za czę ły się pro ble my. Zli kwi do -
wa no spół dziel nię pra cy i we zwa no ze spół
do za wie sze nia dzia łal no ści. Człon ko wie La chów
po sta no wi li jed nak na dal re gu lar nie od by wać pró -
by, po wo łać Spo łecz ny Ko mi tet Re gio nal ne go Ze -
spo łu „La chy”, gro ma dzić fun du sze na dzia łal ność
oraz pod jąć sta ra nia o prze ka za nie ma jąt ku i bu -
dyn ku La chów przy szłe mu ad mi ni stra to ro wi ze -
spo łu. Ze spół zna lazł się w dra ma tycz nej sy tu acji,
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po sta no wio no więc po wo łać Re gio nal ne To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Spół dziel cze go Ze spo łu „La chy”,
po sia da ją ce oso bo wość praw ną i mo gą ce ad mi ni -
stro wać dzia łal no ścią grup i fi nan so wać je. Opra -
co wa no sta tut to wa rzy stwa, a je go pre ze sem
zo sta ła Ewa Bo dzio ny -Olek sy. Ko lej ne mie sią ce do -
pro wa dzi ły do wy ja śnie nia sy tu acji ze spo łu: miał
wró cić do zaj mo wa ne go od 30 lat lo ka lu, po do -
koń cze niu re mon tu, za pew nio no mu do ta cje z fun -
du szów miej skich i wo je wódz kich, pie nią dze mo gli
też po zy ski wa na ze skła dek człon kow skich ze spo -
łu oraz od spon so rów. Tym spo so bem, wła sny mi
si ła mi, uda ło się ura to wać ze spół przed li kwi da cją.

Z La cha mi zwią za nych by ło już oko ło 1000 tan ce -
rzy, któ rzy spę dzi li w ze spo le po nad je den rok, oraz
kil ku dzie się ciu mu zy ków gra ją cych w ka pe li. Kie row -
ni ka mi ze spo łu by li ko lej no: Mar cin Ada mek (1956–
1963), Adam Sob czyk (1963–1966), Wa cław Na dol ski
(1963–1966), Kry sty na Ło dziń ska (1966–1979), Woj -
ciech Dę bic ki (1979–1989), Ma ria Kmak i Ro bert So -
bol (1989–1990), Mi cha li na Woj tas (1990–2003) oraz
Te re sa Gro chal od (2003–2007). Ja ko cho re ogra fo wie
z „La cha mi” pra co wa li: Mo ni ka Bu liń ska, Li dia Cze -
chow ska, Ka ta rzy na Ka ra sek, An drzej Łu ka sik, Bar ba -
ra So ko łow ska, Ma ria Waś ko, Mi cha li na Woj tas, Jan
Za rze ka, Zo fia Żyt ko wicz. Mu zy cy pra cu ją cy z Ze spo -

łem: Sła wo mir Bry niak, Ro man Go ry ca, Jan Jó ze fow -
ski, Ru dolf Jó ze fow ski, Zbi gniew Sa sak, Ilo na Sza rek,
Jó zef Woj sław. Dłu go let nią gar de ro bia ną, na zy wa ną
przez tan ce rzy „Ma mu sią”, by ła Ire na Ada mek. Obec -
nie o stro je dba Zo fia Jac ko wiec. Ogrom ną ro lę w hi -
sto rii La chów ode gra li je go kon sul tan ci: Alek san dra
Szur miak -Bo guc ka i Ka zi mierz Bo guc ki. Ze spół za -
wsze ota czał sze ro ki krąg przy ja ciół, w tym: Ma ria Kur -
le to -Wa si lew ska – in spek tor WZSP, od po cząt ku
wspie ra ła ze spół, An to ni Wa sie lew ski – dzien ni karz
i ry sow nik, pra so wy „ki bic”, Ja nusz Ko szyk – słyn ny
Mor cin Na le piok, dzien ni karz, ga wę dziarz i kon fe ran -
sjer pierw szych kon cer tów, Ja ni na Ka li ciń ska – au -
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tor ka ukła du do tań ca na ro do we go – kra ko wia ka.

Wa żnym wy da rze niem w hi sto rii ze spo łu by ły ob -
cho dy ju bi le uszu 50-le cia w 2006 ro ku. Otwar to wy -
sta wę w piw ni cach Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej
im. Jó ze fa Szuj skie go, przy go to wa ną przez Jo lan tę
Ko sec ką, a pre zen tu ją cą do ro bek La chów. W re pre -
zen ta cyj nej sa li ra tu sza od by ła się też pro mo cja mo -
no gra fii ze spo łu „I te go się trzy maj my. Re gio nal ny
Ze spół Pie śni i Tań ca La chy 1956–2006”, au tor stwa
Ja ku ba M. Bul za ka. De le ga cja ze spo łu zło ży ła wią -
zan ki kwia tów na gro bach osób szcze gól nie zwią za -
nych i za słu żo nych dla La chów, m.in.

Mar ci na Adam ka, Ka zi mie rza Bo guc kie go, Ja na i Ru -
dol fa Jó ze fow skich, Zo fii Żyt ko wicz, Kry sty ny Ło dziń -
skiej, Ja ni ny i Ju lia na Po lan ków. Ze spół wy stą pi ł
na ga lo wym kon cer cie w MCK „So kół”, wy re ży se ro -
wa nym przez Mi cha li nę Woj tas, a ra zem z ju bi la ta mi
za tań czył ze spół z Neu stadt in Hol ste in z Nie miec.
Je sie nią od był się też be ne fis „La chow skie Po sia dy”,
po pro wa dzo ny przez Ja ku ba Bul za ka, któ ry był rów -
nież au to rem sce na riu sza i re ży se rem. Rok ju bi le -
uszo wy za koń czy ła, zor ga ni zo wa na po raz pierw szy
w Skan se nie, pa ster ka w noc wi gi lij ną. La chy dzię -
ko wa ły za wspa nia łe „Zło te Go dy” i po le ca ły Bogu
ko lej ne la ta pra cy twór czej.
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W1969 r. zor ga ni zo wa no w Lip ni cy Wiel -
kiej wiejskie do żyn ki, na któ rych za de -
biu to wał przy szły ze spół Lip ni cza nie.
De biut był uda ny de biut, sko ro występ

za in te re so wał za rów no lip ni czan, jak i miej sco we
wła dze i już w paź dzier niku te goż ro ku na ze bra niu
miesz kań ców wsi pod ję to uchwa łę o po wsta niu ze -
spo łu, któ ry miał dzia łać przy miej sco wej Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej.

Ofi cjal na na zwa Re gio nal ny Ze spół Lip ni cza nie zo -
sta ła przy ję ta do pie ro w 1975 r. W skład ów cze sne go
kie row nic twa we szli: Jan Bu lan da, nie ży ją ca już Kle -
men ty na Sa wa ryn, Sta ni sław Głąb i Ire na Ru cha ła. Roz -
po czął się trud ny czas za bie gów o funk cjo no wa nie
ze spo łu. Du ża ak tyw ność ów cze sne go kie row nic twa
spra wi ła, że Lip ni cza na mi za in te re so wał się Wy dział
Kul tu ry Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w No wym Są czu.
To by ło pierw sze źró dło wspar cia fi nan so we go, dzię ki
któ re mu ku pio no in stru men ty, stro je oraz za pew nio no
gru pie fa cho wą po moc in struk tor ską.

W ro ku 1973 ze spół zo stał do strze żo ny rów nież
przez Wo je wódz ki Dom Kul tu ry w Kra ko wie. Roz -
po czę to rów nież in ten syw ne gro ma dze nie ma te -
ria łu et nogra ficz ne go, ze wszel kich do stęp nych
źró deł, a do ty czą ce go Po gó rza Są dec kie go, a ta kże
trud ne pra ce zwią za ne z od twa rza niem daw ne go
stro ju. Wszyst ko po to, aby móc two rzyć no we wi -
do wi ska opar te wy łącz nie o folklor wła snej wsi
i naj bli ższej oko li cy. Bar dzo trud ne dzie ło.

W koń cu Lip ni cza nie w 1974 r. za pre zen to wa li
pro gram „Obi grow ka u Swa tow skie go i sprzeda nie
ró zgi”. Wte dy z gru pą na wią za ła dłu ższą współ pra -
cę cho re ograf z No we go Są cza Li dia Mi cha lik.
Współ pra ca ta za owo co wa ła spo rym pod nie sie -
niem po zio mu me ry to rycz no -ar ty stycz ne go. Już
w 1975 r. ze spół zo stał lau re atem „Brą zo we go Ser -
ca” na pre sti żo wym Ogól no pol skim Fe sti wa lu Folk -
lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu.

Szyb ki ar ty stycz ny awans to re zul tat nie tyl ko in -
ten syw nej pra cy i sa mo za par cia, ale rów nież efekt
wie lu wręcz chary zma tycz nych oso bo wo ści w ów -
cze snym ze spo le. Je śli do dać do te go tra dy cyj nie
już piękny i czy sty śpiew lu dzi te go re gio nu, to ma -
my ob raz ze spo łu prze ka zu ją ce go nam praw dę
o oby cza jach i za cho wa niach mi nio nych lat w spo -
sób au ten tycz ny i na wy so kim po zio mie ar ty stycz -
nym. Ze spół in ten syw nie pra co wał i miał po czu cie
swej ar ty stycz nej war to ści. Ta cha ry zma i umie jęt -
no ści wpły wa ły na wie lu ani ma to rów i ob ser wa to -
rów kul tu ry, co z cza sem skut ko wa ło udzia łem
w ró żnych pre zen ta cjach. I tak w 1976 r. Lip ni cza -
nie wzię li udział w III Kon kur sie „Pra ca w ob rzę dach
i zwy cza jach” w Rze szo wie z wi do wi skiem „Wy zwo -
li ny ko sia rza”, a Wy twór nia Fil mów Oświa to wych
z Łodzi w tym sa mym ro ku na krę ci ła na ba zie te go
wi do wi ska film edu ka cyj ny.

Ko lej ne la ta to jak by zbie ra nie owo ców z pra cy
gru py. W 1977 r. ze spół wy stą pił w Ogól no pol skim

Lip ni cza nie od two rzy li folk lor
swo jej po gó rzań skiej wsi
Dzie dzic two kul tu ro we wsi jest bo ga te i pięk ne. A je go po pu la ry zo wa nie jest wte dy
praw dzi we, kie dy czy nią to ze spo ły, któ rych człon ko wie kul tu rę oj ców zna ją jesz cze
z au top sji – ta kie jest mot to Re gio nal ne go Ze spo łu Pie śni i Tań ca Lip ni cza nie. Od two -
rzy li folklor wła snej wsi i naj bli ższej oko li cy – Po gó rza Są dec kie go.
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Fe sti wa lu Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu, gdzie
zdo był „Srebr ne Ser ce”. Dru ga na gro da awan so wa -
ła Lip ni czan na Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Folk lo ru
Ziem Gór skich w Zako pa nem, gdzie po mi mo du żej
mię dzy na ro do wej kon ku ren cji zdo by li III miej sce
i Pu char Je sie ni Ta trzań skiej w naj wa żniej szej, au -
ten tycz nej ka te go rii. Ale ze spół nie osiadł na lau -
rach. Już w 1978 r. zdo był na fe sti wa lu w Żyw cu
głów ną na gro dę – upra gnio ne „Zło te Ser ce”,
a na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Folk lo ru Ziem
Gór skich w Za ko pa nem – II miej sce i „Srebr ną Ciu -
pa gę”. Na stęp ne la ta przy no si ły ko lej ne suk ce sy.

Przy go to wa li ko lej ne wi dowi sko uka zu ją ce zwy -
cza je ko lęd ni cze re gio nu Po gó rza – „Idą dra by”.
Dzię ki nie mu zdo by li III miej sce i Pu char Je sie ni Ta -
trzań skiej na Mię dzy na ro do wym Fe stiwa lu Folk lo -
ru Ziem Gór skich w Za ko pa nem. Ale wy stę py
ze spo łów nie ogra ni cza ły się tyl ko do kon kur sów.
Lip ni cza nie bra li udział w dzie siąt kach im prez,
od gmin nych, przez re gio nal ne, po ogól no pol skie.
Na miej scu wy stę po wa li pod czas do ży nek, ob cho -
dów rocz nic, świąt czy aka de mii. Z oka zji Świę ta
Od ro dze nia Pol ski w 1977 r. po je cha li ze swym pro -
gra mem do Ja worz na i Kra ko wa. Kil ka krot nie da -
wa li kon cer ty w No wym Są czu z oka zji „Świę ta
Ga ze ty Po łu dnio wej”, w 1980 r. wy stę po wali z oka -
zji „Chmie la ków” w Kra snym sta wie, na uro czy sto -
ści Do ży nek Wo je wódzkich w Sia rach ko ło Gor lic,
kil ka krot nie pod czas Ty go dnia Kul tu ry Be skidz kiej
or ga ni zo wa ne go przez Wo je wódz ki Ośro dek Kul tu -
ry w Biel sku -Bia łej.

Nie ste ty stan wo jen ny i trud na sy tu acja po li tycz -
na lat 80. XX wie ku spo wo do wa ła, że na kil ka lat ofi -
cjal nie za wie szo no dzia łal ność gru py.
W rze czy wi sto ści jed nak pra cy z ze spo łem nie za -
prze sta no. W miej sco wej szko le ćwi czo no grę na in -
stru men tach, tań ce i śpiew. In struk to rzy zespo łu
– Li dia Mi cha lik, Zbi gniew Pur gal i Jan Bu lan da
– zaj mo wa li się przy go to wa niem ma te ria łu do wy -
daw nic twa „Folk lor Gó ra li i Po gó rzan Zie mi Są dec -
kiej”. Mi mo du żych trud no ści, ksią żka zo sta ła
wy da na i do dzi siaj sta no wi wa żne źró dło in for ma -
cji o fol klorze te go re gio nu.

Oka zją do ofi cjal ne go wzno wie nia dzia łal no ści
ze spo łu by ło 100-le cie OSP w Lip ni cy Wiel kiej. Już
w 1985 r. ze spół wziął udział w II Wo je wódz kim
Prze glą dzie Ze spo łów Ko lęd ni czych w Gry bo wie,
or ga ni zo wa nym przez Za rząd Wo jewódz ki Związ ku
Mło dzie ży Wiej skiej, oraz w III Wo je wódz kim Fe sti -
wa lu Kul tu ry Mło dzieży Wiej skiej w Li ma no wej,
gdzie w kon kur sie „Ob rzę dy lu do we” zdo był I miej -
sce. Pro gram ten za re je stro wa ła TVP Kra ków.

La ta 90. upły nę ły Lip ni cza nom głów nie na wy sta -
wia niu re pre zen ta cji w śpie wie i muzy ce do ró żne go
ty pu kon kur sów, jak: „Sa ba ło we Ba ja nia” w Bu ko wi -
nie Ta trzań skiej czy kolej ne edy cje „Dru zbac ki”, gdzie
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zdo by wa li czo ło we na gro dy. Ta kże w tym cza sie wie -
lo krot nie wy sta wia na by ła sztu ka „Be tle jem Pol skie”
i pro gram ko lęd ni czy „Idą dra by”.

Wi docz ne oży wie nie ka dro we na stą pi ło po 2000
ro ku, kie dy kie row ni kiem gru py zo sta ła Ma ria Ja wo -
rec ka. Po sta no wi ła od mło dzić ze spół po przez pra cę
z dzieć mi – naj pierw w szko le, póź niej w do mu kul -
tu ry. Na uką tań ca za ję ła się Mag da le na Gut. Re gu lar -
ne pró by i roz bu dzo ne za in te re so wa nie mło dzie ży
już w 2004 r. przy nio sły pierw sze po wa żne suk ce -
sy: I miejsce na XVIII Fi na le Kra jo we go Fe sti wa lu Kul -
tu ry Mło dzie ży Szkol nej w Gro dzi sku Mazo wiec kim,
„Zło te Ser ce” na XXXV Ogól no pol skim Fe sti wa lu Gó -
ra li Pol skich w Żyw cu i „Brą zo wą Ciu pa gę” na XXXVI
Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Folk lo ru Ziem Gór skich
w Za ko pa nem. Wszyst ko to w jed nym ro ku!

W ko lej nych la tach ze spół od no sił no we suk ce sy:
w 2005 r. zo stał lau reatem „Zło tej Ma ski” na XXX Prze -
pa trzo wi nach Te atrów Re gio nal nych Ma ło pol ski
w Czarnym Du naj cu, gru pa dziew cząt z ze spo łu za -
ję ła II miej sce na XXXVI Ogól no pol skim Fe stiwa lu
Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu, na Ogól no pol skim
Kon kur sie Ze spo łów Stra żac kich w Kry ni cy Lip ni cza -
nie awan so wa li do Fi na łu Kra jo we go w Po la ni cy.
W 2006 r. zespół wywal czył II miej sce na XXII Ogól -
no pol skim Kon kur sie Tra dy cyj ne go Tań ca Lu do we -
go w Rzeszo wie. W 2007 r. Lip ni cza nie po now nie
wzię li udział w Prze pa trzo wi nach w Czar nym Du naj -
cu, gdzie zdo by li „Srebr ną Ma skę”. W tym sa mym ro -
ku na „Dru zbac ce” w Po de gro dziu ka pe la ze spo łu
za ję ła III miej sce, na XXXVIII Fe sti wa lu Folk lo ru Gó -
ra li Pol skich w Żyw cu – gru pa dziew cząt w śpie wie
za ję ła II miej sce. w 2008 r. ka pe la w Po de gro dziu
zdo by ła I miej sce, a na II Fe sti wa lu Kul tu ry Po gó -
rzań skiej w Ry gli cach – głów ną na gro dę „Zło tą Pod -
ko wę Po gó rza”. Rów nież w 2009 r. na „Dru zbac ce”
w Po de gro dziu gru py śpie wa cze Lip ni czan oraz klar -
ne ci sta by li lau re ata mi I i II miej sca, a na Ogól no pol -
skim Fe sti wa lu Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu
ka pe la zdo by ła II miej sce, a ze spół zo stał wy ró żnio -
ny. Su ma wy stę pów gru py się ga set ki, ma ją na swo -
im kon cie ta kże dwu krot ne go ścin ne kon cer ty
w Niem czech.

W 2006 ro ku w Do mu Kul tu ry w Lip ni cy Wiel kiej
ze spół na grał pierw szą pły tę „Obi grow ka u Swa -
tow skie go i in ne me lo die”. Ko lej na pły ta z ko lę da -
mi i pa sto rał ka mi no si ty tuł „Po kolę dzie”. W 2008 r.
po wsta ła trze cia pły ta, za wie ra ją ca me lo die i pio -
sen ki od po ko leń zna ne i śpie wa ne na te re nie Lip -
ni cy Wiel kiej.

Na dzie ję, że kul tu ra Po gó rza Są dec kie go bę dzie
ży ła, bu dzi dzia ła ją cy rów no le gle dzie cię cy ze spół
Ma li Lip ni cza nie, któ ry ta kże jest lau re atem na gród
i wy ró żnień i ma na swo im kon cie pły tę „Na lip nic -
ką nu tę”.
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Et no gra ficz nie miej sco wość usy tu owa -
na jest na po gra ni czu re gio nów et no gra -
ficz nych: La chów Są dec kich, La chów
Li ma now skich, Kra ko wia ków Wschod nich

oraz Po gó rza. W trzech ze spo łach folk lo ry stycz nych
– dzie cię cym, mło dzie żo wym i do ro słym – Mi chal -
czo wa zrze sza po nad 80 osób, któ re kul ty wu ją tra -
dy cyj ny śpiew, ta niec i mu zy ko wa nie. Pod trzy mu ją
au ten tycz ne miej sco we zwy cza je i ob rzę dy w sza -
cun ku dla for my, któ ra przez wie ki prze trwa ła
w nie zmie nio nym kształcie. Dzie ci i mło dzież uczą
się gry na in stru men tach lu do wych w Szkół ce Mu -

zy ko wa nia Lu do we go, fi nan so wa nej przez Sta ro -
stwo Po wia to we w No wym Są czu.

Ze spo ły pod czas kon cer tów przed sta wia ją pro -
gra my obej mu ją ce zwy cza je lu do we, tań ce, pie śni,
mu zy kę z re gio nu La chów Są dec kich, Kra ko wia ków
Wschod nich, La chów Li ma now skich, Po gó rza i Gó -
ra li Łąc ko - Ka mie nic kich. 

Dzie cię ca i mło dzie żo wa gru pa uczest ni czy ły
w wie lu prze glą dach i fe sti wa lach w Pol sce i za gra -
ni cą, zdo by wa jąc na gro dy i wy ró żnie nia. Mię dzy in -

Mi chal czo wa – od Są dec czy zny
po Kra ko wia ków i Li ma no wą
Gru pa Re gio nal na Mi chal czo wa ist nie je od 2000 ro ku w nie wiel kiej, li czą cej za le d -
wie 400 miesz kań ców miej sco wo ści o tej sa mej na zwie, któ ra ad mi ni stra cyj nie na le ży
do gmi ny Ło so si na Dol na. Sta ra się oca lić od za po mnie nia zwy cza je lu do we, tań ce,
pie śni i mu zy kę z re gio nu La chów Są dec kich, a ta kże Kra ko wia ków Wschod nich, La -
chów Li ma now skich, Po gó rza i Gó ra li Łąc ko - Ka mie nic kich. 



Masz takie piękne korzenie

34

ny mi w: Fe sti wa lu Świę to Dzie ci Gór, Fe sti wa lu Gó -
ra li Pol skich, Ty go dniu Kul tu ry Be skidz kiej, Ogól no -
pol skim Fe sti wa lu Dziec ko w Folk lo rze, Kar pac kim
Fe sti wa lu, Prze glą dach Ka pel Lu do wych.

Za gra ni cą ze spo ły bra ły udział w fe sti wa lach
w Sło wa cji (Sa bi nov, Kri va ny, Ko ka va, Lip to vska Te -
plic ka), Gre cji (Hal ki di ki), Ser bii (Ob re no vac, Bel -
grad), Wło szech (Cre scen ti no, Ver cel li, Bor gex).
Gru pa Re gio nal na na wią za ła sta łą współ pra cę z ze -
spo łem Kud Co tik Tent Ob re no vac w Ser bii oraz z ze -
spo ła mi sło wac ki mi „Tur nic ka” z Lip to vskiej Te plic ki
i „Ko ka van” z Ko ka vy nad Ri ma vcou. Za Za słu gi dla
Kul tu ry Pol skiej ze spół otrzy mał wy ró żnie nie od Mi -
ni stra Kul tu ry, Sztu ki i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Ka żde go ro ku na po cząt ku ma ja ze spół or ga ni -
zu je Spo tka nia Folk lo ry stycz ne w Mi chal czo wej.
Wraz z ka pe la mi dzie cię cą i mło dzie żo wą na grał
pły ty CD, DVD, pro gra my dla te le wi zji lo kal nych
i TVP3 oraz wy stę po wał na ży wo w Na ro do wej Te -
le wi zji Ser bii RTS1.

Za ło ży cie lem, kie row ni kiem or ga ni za cyj nym i ar -
ty stycz nym ze spo łu jest An drzej Mli czek. Ka pe li –
An na Ko coń. Kie row nic two po zo sta łych grup
spra wu ją: dzie cię cej – Ma rze na Ze lek, Elżbie ta Haj -

duk, Ja dwi ga Jarz mik; mło dzie żo wej – Da mian Ma -
dej, Ka ta rzy na Kli mek; do ro słej – Da niel Ko coń.
Szkół kę Mu zy ko wa nia Lu do we go pro wa dzi Mar ta
Mi kul ska.

Mi chal czo wa dzia ła pod pa tro na tem Sto wa rzy -
sze nia Spor to wo -Kul tu ral ne go „Mi chal czo wa”, któ -
re wspie ra ne jest głów nie przez Urząd Gmi ny
Ło so si na Dol na oraz Sta ro stwo Po wia to we w No -
wym Są czu, fir my i in sty tu cje.
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Ze spół po wstał w 1981 ro ku a je go za ło ży -
cie la mi są Sta ni sław Ku nic ki i Ka zi mierz
Ogo rza łek. Mszal ni cza nie re pre zen tu ją re -
gion et no gra ficz ny La chów Są dec kich, po -

ło żo ny u pod nó ża naj bar dziej na pół noc
wy su nię tej czę ści Kar pat. Re gion ten na le ży do naj -
bar dziej atrak cyj nych kul tu ro wo w Pol sce
pod wzglę dem śpie wu, mu zy ki, tań ca, ob rzę dów
i zwy cza jów lu do wych oraz nie zwy kle bo ga te go
stro ju. Mszal ni cza nie pre zen tu ją ów folk lor w for -
mie au ten tycz nej – nie tyl ko pie śni tań ce i mu zy kę,
ale też wi do wi ska bę dą ce re kon struk cją wcze śniej -
szych ob rzę dów z te go te re nu.

W ze spo le tań czą za rów no star si, jak i młod si,
a wy ró żnia ich strój, ta niec i śpiew oraz spo sób za -
cho wa nia się na sce nie. Zgod nie z tra dy cją lu do wą,
mu zy kę two rzą: skrzyp ce prym, skrzyp ce se kund,
trąb ka, klar net i kon tra bas. W re per tu arze ze spo łu
są czte ry od dziel ne czę ści wi do wi ska „Mszal nic kie
we se le”: bło go sła wień stwo, ocze pi ny, ło bi grow ki,
kra ko wio ki we sel ne, wią zan ka tań ców la chow -
skich. Jest rów nież wi do wi sko ob rzę do we „Ko lę da
z tu ro niem” i „He ro dy”.

W cza sie po nad 30-let niej dzia łal no ści Mszal ni cza -
nie bra li udział w wie lu kon kur sach i fe sti wa lach kra jo -

Mszal ni cza nie, „Rę ce 
i ko rze nie” z Ka mion ki Wiel kiej
Po ło żo na 14 km od No we go Są cza na wschód Mszal ni ca to wieś rol ni cza, li czą ca 1300
miesz kań ców, ale mo że się po szczy cić zna nym i na gra dza nym ze spo łem folk lo ry -
stycz nym Mszal ni cza nie. Po tra fią przed sta wić naj star sze tra dy cje, pe łen ob rzą dek we -
sel ny z oko lic Ka mion ki Wiel kiej, jak też wią zan kę tań ców la chow skich.
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wych i za gra nicz nych. Zdo by li wie le na gród, mię dzy in -
ny mi: I miej sce w prze glą dzie Zwy cza jów i Ob rzę dów
w Łu żnej, 2009 rok; I miej sce i Zło tą Ma skę na Ma ło pol -
skich Prze pa trzo wi nach Te atrów Lu do wych w Czar nym
Du naj cu, 2008; III miej sce i Brą zo wa Ciu pa ga na mię -
dzy na ro do wym Fe sti wa lu Folk lo ru Ziem Gór skich
w Za ko pa nem, 1987; III miej sce w ogól no pol skim kon -
kur sie tra dy cyj ne go tań ca lu do we go, Rze szów 1984.

Czte ro krot nie Mszal ni cza nie bra li udział w Fe sti -
wa lu Gó ra li Pol skich w Żyw cu, zaj mu jąc: III miej sce
i Brą zo we Ser ce w 2001 ro ku, I miej sce i Zło te Ser -
ce w 2005, IV miej sce i wy ró żnie nie w 2007, III miej -
sce i Brą zo we Ser ce w 2009 r.

Naj więk sze osią gnie cie ze spo łu to zdo by cie Zło -
tej Ciu pa gi na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Ziem
Gór skich w Za ko pa nem w 2009 ro ku.

Po za tym gru pa ko lęd ni cza ze spo łu kil ka krot nie
zaj mo wa ła pierw sze miej sca na Prze glą dzie Grup
Ko lęd ni czych w Bu ko wi nie Ta trzań skiej.

Ze spół od był kil ka pod ró ży za gra nicz nych, mię dzy
in ny mi do Nie miec i Da nii, gdzie tań czył przed sa mą
kró lo wą Mał go rza tą II. W ma ju 2007 r. wy stę po wał
na Wę grzech w Bu da pesz cie z oka zji ju bi le uszu 40-le -

cia ka płań stwa Nun cju sza Apo stol skie go ks. abp Ju -
liu sza Ja nu sza. W tym sa mym ro ku po je chał na wy -
stę py na Dni Mia sta do Spi skiej Sta rej Wsi na Sło wa cji.
W 2008 ro ku gru pa wy stę po wa ła też w Ka mien ce
na Sło wa cji, a rok póź niej – w Me ly kut, wę gier skiej
gmi nie za przy jaź nio nej z Ka mion ką Wiel ką.

Mszal ni cza nie wie lo krot nie by li pre zen to wa ni
w pro gra mach ra dio wych i te le wi zyj nych. Na gra li pa -
rę płyt CD oraz film do ku men tal ny „Rę ce i ko rze nie”. 

Kie row ni kiem ze spo łu jest Cze sław Ma jew ski,
a kie row ni kiem ar ty stycz nym i in struk to rem Sta ni -
sław Ku nic ki. Pa tro nat nad ze spo łem spra wu je
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Ka mion ce Wiel kiej.
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Ze spół po wstał w ro ku 1993 i dzia ła
przy Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Na wo jo -
wej, pre zen tu jąc w swo ich pro gra mach ob -
rzę dy, tań ce i śpiew z re gio nu La chów

Są dec kich, któ rych folk lor mu zycz ny oraz bo ga te
zdob nic two stro jów sy tu uje go wśród naja trak cyj -
niej szych re gio nów et no gra ficz nych w Pol sce. Na wo -
jo wia cy po sta wi li od po cząt ku na wie lo po ko le nio wy
prze kaz kul tu ry. Wśród nich jest spo ro tzw. no si cie li
tra dy cyj nych war to ści kul tu ry, ale też mło dzie ży, któ -
ra do pie ro w ze spo le po zna je to, co jest po wo dem
du my star szych.

Na wo jo wia cy uczest ni czy li w uro czy sto ści ka no -
ni za cji Św. Kin gi w Sta rym Są czu oraz po wi ta niu Oj -
ca Świę te go Ja na Paw ła II na Zie mi Są dec kiej.

Po mi mo sto sun ko wo krót kie go cza su dzia łal no -
ści, ze spół był wie lo krot nie na gra dza ny za swo je
pro gra my mu zycz no – ta necz ne, a przede wszyst -
kim za wi do wi ska oby cza jo we (Oce pi ny, Po ko lę -
dzie, Obi grow ka, Jo se Na wo jo wiok, He ro dy,
Z tu ro niem, Trzej Kró lo wie, Ja seł ka, Mu zy ka po od -
pu ście w Na wo jo wej, Na Bro ni sła wa w karcz mie).
Jest m.in. lau re atem Brą zo wej Ciu pa gi na Mię dzy -

Wielopokoleniowa historia
przodków – Nawojowiacy
„Aby dro gę mie rzyć przy szłą, trze ba nam po mnieć, skąd się wy szło” – ten cy tat Cy pria -
na Ka mi la Nor wi da przy świe ca Ze spo ło wi Re gio nal ne mu Na wo jo wia cy. Sta wia ją
na wie lo po ko le nio wy prze kaz kul tu ry przod ków, więc jest wśród nich spo ro tzw. no si -
cie li tra dy cyj nych war to ści, ale też mło dzie ży.
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na ro do wym Fe sti wa lu Ziem Gór skich w Za ko pa -
nem, Zło tych Spi nek na Ogól no pol skim Prze glą -
dzie Grup Ko lęd ni czych „Kar na wał Gó ral ski”
w Bu ko wi nie Ta trzań skiej, I miej sca na Ogól no pol -
skim Fe sti wa lu Wiej skich Ze spo łów Ar ty stycz nych
w Kiel cach, wy ró żnie nia I stop nia na Ogól no pol -
skim Fe sti wa lu Ze spo łów Re gio nal nych im. Mi cha -
ła Ko siń skie go w Sta lo wej Wo li, Zło tej Ma ski
na Prze pa trzo wi nach Te atrów Re gio nal nych Ma ło -
pol ski w Czar nym Du naj cu, Na gro dy Mi ni stra Kul -
tu ry na Ogól no pol skim Sej mi ku Te atrów Wiej skich
w Tar no gro dzie. Dwu krot nie zdo był też Srebr ne
Ser ce Ży wiec kie na Fe sti wa lu Gó ra li Pol skich
w Żyw cu.

Na wo jo wia cy pre zen to wa li się na wie lu sce nach
kra jo wych, m.in. w Py rzy cach, Sierp cu, War sza wie.
To ma szo wie Lu bel skim Wi śle, Szczyr ku, Ma ko wie
Pod ha lań skim, Oświę ci miu, Czę sto cho wie, Sta lo -
wej Wo li. Ze spół wy stę po wał też na fe sti wa lach za -
gra nicz nych, m.in. na Sło wa cji, Ukra inie, w Buł ga rii,
Wło szech, Ma ce do nii, Au strii czy Ira ku.

Pod czas kon cer tów ze spo ło wi przy gry wa tra dy -
cyj na ka pe la w skła dzie: skrzyp ce prym, skrzyp ce
se kund, klar net, trąb ka, kon tra bas. Kie row nic two
ar ty stycz ne nad ca ło ścią spra wu je Ka ta rzy na Ju -
rek-Szew czyk, na to miast or ga ni za cyj ne – Ber na de -
ta Bo che nek.
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Za ło ży cie lem i kie row ni kiem Re gio nal ne go
Ze spo łu Pie śni i Tań ca Ni sko wio ki jest Jan
Smo leń, pre zes Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej w Ni sko wej, za wo do wy stra żak oraz

pre zes Sto wa rzy sze nia La chów Są dec kich. Do sierp -
nia 2011 ro ku kie row ni kiem ar ty stycz nym i cho re -
ogra fem by ła Ma ria Mi gacz. Obec nie in struk to rem
ze spo łu jest Gra ży na Smo leń, wie lo let nia tan cer ka
Re gio nal ne go Ze spo łu Pie śni i Tań ca Piąt ko wio ki.

Re per tu ar ze spo łu „Ni sko wio ki” to tra dy cyj ne tań -
ce, śpiew i mu zy ka La chów Są dec kich. Mi mo krót -
kie go cza su dzia łal no ści ze spół ma już na kon cie trzy

pły ty. Pierw sza zo sta ła na gra na w 2009 ro ku przez
dziew czę cą Gru pę Śpie wa czą. Ko lej na po ja wi ła się
w 2010 ro ku i no si ty tuł „Be tle jem skie po le śpi...”
– wy da na na świę ta Bo że go Na ro dze nia, za wie ra ko -
lę dy i pa sto rał ki, głów nie w wy ko na niu mło dych
człon ków ze spo łu. W 2011 ro ku ze spół wy dał pły tę
„W ty Ni sko wy do brze...”, na któ rej swój re per tu ar
pre zen tu ją przede wszyst kim star sza gru pa mło dzie -
żo wa oraz gru pa sta ro stów.

Ostat nie la ta dzia łal no ści Ni sko wio ków ob fi to -
wa ły w suk ce sy od no szo ne na ró żnych prze glą -
dach, fe sti wa lach i kon kur sach. W kwiet niu 2011

Ni sko wio ki chwa lą swe ko rze nie:
„W ty Ni sko wy do brze...”

Pie lę gnu ją kul tu rę La chów Są dec kich, a zwłasz cza wszyst ko to, co jest zwią za ne z Ni -
sko wą, miej sco wo ścią o bar dzo bo ga tej tra dy cji la chow skiej. Wy da li na wet pły tę „W ty
Ni sko wy do brze...”. Pre zen tu ją przede wszyst kim tań ce, ta kie jak po lki i wal czy ki. Bar dzo
dba ją o strój, że by go od no wić ze sta rych wzo rów i pre zen to wać. Ze spół Ni sko wio ki.
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ro ku za ję li III miej sce w ka te go rii ze spo łów au ten -
tycz nych na Mię dzy kul tu ro wym Prze glą dzie Folk lo -
ry stycz nym Za głę bie i Są sie dzi w Dą bro wie
Gór ni czej. Gru pa mło dzie żo wa zdo by ła w ma -
ju 2012 ro ku I miej sce w swej ka te go rii pod czas Eu -
ro -Folk lor XIX Mię dzy na ro do we go Prze glądu
Ze spo łów Re gio nal nych „Zło ty Kłos” – Ze brzy do wi -
ce, Cie szyn Cze ski. Mło dzież zo sta ła rów nież wy ró -
żnio na na Ogól no pol skim Prze glą dzie Dzie cię cych
i Mło dzie żo wych Ze spo łów Folk lo ry stycz nych
Opocz no – 12 ma ja 2012 r. 

Ze spół wy stą pił na Fe sti wa lu w Ser bii – Ob re no vac
– sier pień 2011. Kon cer to wał min. w Klę cza nach

na „Pik ni ku pod li pą”, w Ubia dzie na fe sty nie cha ry ta -
tyw nym, w Pa szy nie na Imie ni nach Gmi ny, w Ry trze
pod czas „Dni Ry tra”, w Za beł czu, Ma łej Wsi, na „Świę -
cie bo rów ki” w Zu brzy cy Gór nej oraz w Na wo jo wej.

Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca Ni sko wio ki po -
wstał w 2005 ro ku i jest do pie ro na po cząt ku swej
dro gi, je śli cho dzi o po dej mo wa ne ini cja ty wy kul tu -
ral ne i zdo by wa nie umie jęt no ści ta necz no -wo kal -
nych. Jed nak już te raz mo żna mó wić o wy so kim
po zio mie ar ty stycz nym pre zen to wa ne go przez nich
re per tu aru. Świad czą o tym licz ne za pro sze nia
na wy stę py, kon kur sy, fe sti wa le oraz uzna nie wie lu
spe cja li stów w dzie dzi nie kul tu ry i mu zy ki lu do wej.
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Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca Piąt ko -
wio ki swą na zwę za po ży czył od miej sco -
wo ści, w któ rej w 1994 ro ku zo stał
za ło żo ny – czy li od Piąt ko wej. Ma ją na wet

zwią za ne z nią mot to:

„Piąt ko wo, Piąt ko wo ty biyd no wio sec ko,
te ros już wy glon dos jak ma łe mia stec ko.
Do my mu ro wa ne, a w ło gro dach kwiot ki,

a gdzież się po dzia ły szcze chom kry te chat ki.
A prze cie nie daw no bab cia po wia da ła,
że w sa mym środ ku wsi dym no cha ta sto ła.”

Dzia ła ją pod pa tro na tem Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Chełm cu. Człon ko wie ze spo łu to po -
nad 100-oso bo wa gru pa, dzie ci od lat 6 i do ro słych,
z któ rych naj star si ma ją po 30 lat. Są za an ga żo wa -
ni i roz mi ło wa ni w ro dzi mej kul tu rze, a ich głów nym
ce lem jest kul ty wo wa nie i po pu la ry za cja prze pięk -
ne go la chow skie go folk lo ru.

Gru pa pre zen tu je rów nież wią zan ki tań ców i pie -
śni in nych po łu dnio wych re gio nów, któ ry mi się za -
uro czy ła. Są to su ity: Gó ra li Skal ne go Pod ha la,
Gó ra li Ży wiec kich i Kra ko wia ków.

„Wdzię kiem, mło do ścią, we rwą, dziew czę cą uro -
dą i za dzior no ścią chło pa ków zdo by wa ser ca mi ło -
śni ków folk lo ru la chow skie go ze spół Piąt ko wio ki”
– tak re kla mu ją sa mi sie bie.

Ze spół Piąt ko wio ki od po cząt ku swej dzia łal no ści
za pre zen to wał po nad 500 kon cer tów w kra ju
i za gra ni cą. W Pol sce uczest ni czył w ta kich fe sti wa -
lach, jak: Gó ral ski Kar na wał w Bu ko wi nie Ta trzań -
skiej (1996 – 1998 i 2002 rok); Kar pac ki Fe sti wal

Piątkowioki: 
werwa, uroda panien
i zadziorność chłopaków
Piąt ko wio ki ma ją barw ny pro gram obej mu ją cy tań ce, śpiew ki, zwy cza je i ob rzę dy lu -
do we La chów Są dec kich. Pre zen tu ją je na sce nie za cho wu jąc wie le form au ten tycz -
nych i nio są ra dość licz nym wi dow niom. Jak sa mi pod kre śla ją, ocza ro wu ją
„wdzię kiem, mło do ścią, we rwą, dziew czę cą uro dą i za dzior no ścią chło pa ków”.
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Dzie cię cych Ze spo łów Re gio nal nych w Rab ce
(1997, 2002, 2007); Ogól no pol ski Fe sti wal Ze spo łów
Ta necz nych w Go rzo wie Wiel ko pol skim 1998; Mię -
dzy na ro do wy Fe sti wal „Świę to Dzie ci Gór” No wy
Sącz (1998, 1999, 2003 i 2008 r.); Mię dzy na ro do wy Fe -
sti wal Dzie cię cych Ze spo łów Ta necz nych „FRY TEK”
Ra dzion ków w 1999 ro ku; Ogól no pol ski Fe sti wal
Dzie cię cych Ze spo łów Ta necz nych „Ta necz ny Krąg”
Prze myśl w 2000 ro ku; Ogól no pol ski Te le wi zyj ny Tur -
niej Mło dych Ta len tów w Kra ko wie w 2002 ro ku; Ma -
ło pol ski Prze gląd Ze spo łów Re gio nal nych w No wym
Wi śni czu w 2004 ro ku; Ogól no pol ski Fe sti wal Dzie -
cię cych Ze spo łów Re gio nal nych Zie lo na Gó ra
w 2009 r. oraz Ogól no pol ski Prze gląd Ze spo łów Re -
gio nal nych w Dą bro wie Gór ni czej – 2010 r.

Wy stę po wa li rów nież za gra ni cą na Mię dzy na ro -
do wych Fe sti wa lach Ze spo łów Ta necz nych lub Re -
gio nal nych: Po va życ ka By stri ca, Sło wa cja – 1998 r.;
Bay on ne, Fran cja (1999, 2003, 2006 rok); Tre vi so, Wło -
chy (2000 i 2001 r.); Fi la ko wo, Sło wa cja (2003 i 2007
r.); Tul cea w Ru mu nii – 2007 r.; The sa lo ni ki w Gre cji
– 2008 r.; Ri xhe im we Fran cji – 2008 r.; Trna va, Sło wa -
cja – 2009 r.; Ob re no vac, Ser bia – 2009 r.; Ko ka va, Sło -
wa cja – 2011 oraz Ri ze Tur cja w 2011 ro ku.

In struk to rem i cho re ogra fem ze spo łu jest An drzej
Łu ka sik. To on, wraz z żo ną Te re są, ma łżeń stwo wy -
wo dzą ce wła sne ro dzin ne i kul tu ro we tra dy cje
z Piąt ko wej, stwo rzy li ten ze spół. W mło do ści wie le
lat by li zwią za ni z no wo są dec ką gru pą folk lo ry stycz -
ną Są de cza nie o tam zdo by wa li ar ty stycz ne szli fy

z lu do we go tań ca i mu zy ki. Kul ty wo wa nie la chow -
skich tra dy cji i oby cza jów sta ło się ich ży cio wą pa -
sją. Szyb ko do strze gli też po trze bę utwo rze nia
no we go ze spo łu w śro do wi sku bo ga tym w uta len -
to wa ną mło dzież, roz mi ło wa ną w kul tu rze lu do wej
Są de czy zny. Zna leź li też gro no lu dzi do brej wo li,
któ rzy chcie li z ni mi w tym dzie le współ pra co wać.

Po sta no wi li, że bę dą two rzyć ze spół, pod czas do -
ży nek wiej skich w 1993 r. zor ga ni zo wa nych we dług
po my słu Mag da le ny Kot kow skiej. Z tam tych cza sów
w kro ni ce ze spo łu po zo sta ła no tat ka: „Dzie ci, któ re
z ta ką ra do ścią ubra ły stro je lu do we, któ re tak
wdzięcz nie nio sły plo ny, na pew no za słu gi wa ły
na to, aby dać im mo żli wość po zna nia kul tu ry i zwy -
cza jów ich przod ków. Dzię ki ze spo ło wi mo żna dać
im in ny spo sób spę dza nia cza su, w któ rym uczy ły -
by się na sze go, są dec kie go tań ca i śpie wu.”

Wiel kim pro pa ga to rem po wo ła nia ze spo łu stał
się też se nior ro du Łu ka si ków, 71-let ni Mie czy sław,
zna ny w Piąt ko wej z licz nych ini cja tyw spo łecz -
nych, spor to wych i kul tu ral nych. To on prze ko ny -
wał sy na i sy no wą, by za miast tań czyć
w Są de cza nach stwo rzy li gru pę re gio nal ną w Piąt -
ko wej. Dys ku sje na ten te mat to czo no w miej sco -
wej Szko le Pod sta wo wej. Do gru py współ twór ców
przy stą pi li wów czas lo kal ni dzia ła cze: Ha li na Sta -
chur ska, ów cze sny dy rek tor szko ły Bro ni sła wa Sko -
czeń, Zo fia Gaw lik (do dziś akom pa nia tor ze spo łu),
Mag da le na Kot kow ska i nie ży ją cy już jej maż Al fred
Kot kow ski, ar ty sta rzeź biarz, póź niej szy au tor lo go
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i pla ka tu ze spo łu. A ta kże ks. Zbi gniew Ma czu ga,
rek tor piąt kow skiej wspól no ty re li gij nej oraz Te re -
sa Po to czek, w tam tych la tach dy rek tor cheł miec -
kie go Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry.

Pa tro nem ca łe go przed się wzię cia był Jó zef Zyg -
munt, dzia łacz sa mo rzą do wy z Piąt ko wej, dziś czło -
nek za rzą du Po wia tu No wo są dec kie go, wów czas
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Cheł miec i do dziś
– dy rek tor Są dec kie go Po go to wia. Ini cja ty wie sprzy -
ja ły też ów cze sne wła dze gmi ny: wójt Zbi gniew Pie -
kar ski, wi ce wój to wie Jan Smo leń i Sta ni sław
Kru czek, wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Gmi ny Bo gu sła -
wa Pie trzak i czło nek ko mi sji kul tu ry RG Ma rian Jur -
czak. Pod czas jed ne go ze spo tkań zde cy do wa no, że
za mie siąc od bę dzie się pierw sza pró ba.

I sta ło się. Pod ko niec kwiet nia 1994 ro ku na za -
ję cia in au gu ru ją ce dzia łal ność Piąt ko wio ków przy -
szło 20 dzie ci. Pierw sze tań ce od by ły się
w ro dzin nym do mu Mie czy sła wa Łu ka si ka, a na ko -
lej ne uży czy ła miej sca przy szłym folk lo ry stom szko -
ła. Pod okiem cho re ogra fa An drze ja wspól nie
mu zy ko wa no i pod ska ki wa no w rytm akom pa nia -
men tu Zo fii Gaw lik. Już w czerw cu te go ro ku ze spół
za pre zen to wał się pod czas za koń cze nia ro ku szkol -
ne go, w stro jach po ży czo nych od Mszal ni czan. Naj -

bar dziej oba wia no się su ro wej oce ny ró wie śni ków,
ale spo łecz ność szkol na przy ję ła wy stę py ko le gów
grom ki mi bra wa mi. Po więk szy ła się też licz ba chęt -
nych do na uki śpie wu i tań ca lu do we go.

Wa żne wy da rze nia na stą pi ły pod ko niec 1994 r.
De cy zją cheł miec kie go sa mo rzą du gmi na prze ję ła
pa tro nat nad ze spo łem, wpro wa dza jąc go w struk -
tu ry GOK. Wy asy gno wa no też pie nią dze na uszy cie
stro jów re gio nal nych, bez któ rych folk lo ry stycz ne
pre zen ta cje tra cą ca ły urok. Po ma te riał na la chow -
skie ka fta ny, błę ki cie, kiec ki, bluz ki, ko szu le udał się
do biel skich pro du cen tów Bog dan Li gę za.

W kwiet niu 1995 r. gru pa da ła swój pierw szy po -
wa żny kon cert pod czas uro czy sto ści wmu ro wa nia
ka mie nia wę giel ne go pod no wą świą ty nię w Piąt -
ko wej. Go ściem ho no ro wym był wy słan nik or dy na -
riu sza die ce zji tar now skiej, ks. bi skup Wła dy sław
Bo bow ski. Ma rek No wak, trze cio kla si sta pod sta -
wów ki, wy ko nał przed wy so kim au dy to rium po raz
pierw szy ro dzi mą przy śpiew kę: „Jak ja se za śpi -
wom ma lut ki cho do cek, to mi się za krę ci na po lu
wia tro cek”. Od tej chwi li na ka za no wszyst kim
człon kom ze spo łu, opie ku nom i przy ja cio łom za pi -
sy wać wszyst ko co się w ich gło wach uro dzi. Tak
two rzył się bo ga ty dziś re per tu ar Piąt ko wio ków.
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Twór ca i szef ze spo łu An drzej Łu ka sik o so bie
i swo ich pa sjach mó wi tak: „Po cho dzę z Piąt ko wej,
któ ra od wie ków sta no wi wro ta do kró lew skie go,
są dec kie go gro du. Moi przod ko wie zaj mo wa li się
upra wą ro li, wy ko ny wa li wie le za wo dów zwią za -
nych z rę ko dziel nic twem, ale przede wszyst kim
od po ko leń zwią za ni by li z miej sco wą tra dy cją i ob -
rzę do wo ścią La chów Są dec kich. I to wła śnie spo -
wo do wa ło, że od naj młod szych lat mia łem oka zję
ob co wać z lu do wy mi zwy cza ja mi tej zie mi. Wspól -
nie z dziad kiem i oj cem wy ko ny wa łem gwiaz dy ko -
lęd ni cze, tu ro nie, a na Wiel ka noc ko lo ro we pal my.
Świę ci łem po la, wbi ja jąc w zie mię lesz czy no we
krzy ży ki. Mo ją uwa gę przy cią ga li we sel ni dru żbo -
wie wy ko nu ją cy roz ma ite przy śpiew ki, naj czę ściej
wy my śla ne na po cze ka niu”.

Współ za ło ży cie le Re gio nal ne go Ze spo łu Pie śni
i Tań ca Piąt ko wio ki:
Al fred Kot kow ski – ar ty sta rzeź biarz, ro do wi ty Ma -
zur, któ ry po ko chał la chow ski folk lor, wiel ki en tu -
zja sta ze spo łu, po my sło daw ca i twór ca pla ka tu
Piąt ko wio ków;
Mag da le na Kot kow ska – po cho dzi z są sia du ją ce go
z Piąt ko wą Pa szy na, sły ną ce go z lu do wej twór czo ści
pla stycz nej, zna na z licz nych prac rzeź biar skich, sce -
no gra fii, spek ta kli te atral nych i wi do wisk re gio nal -
nych; swo je ar ty stycz ne umie jęt no ści i wie dzę
prze ka zu je mło de mu po ko le niu gmi ny Cheł miec;
Mie czy sław Łu ka sik – za pa lo ny spo łecz nik, ini cja -
tor wie lu po czy nań miesz kań ców Piąt ko wej, by ły
prze wod ni czą cy Ra dy So łec kiej, za dzia łal ność spo -

łecz ną na te re nie gmi ny Cheł miec od zna czo ny Zło -
tym Ziar nem, przy zna nym uchwa łą Ra dy Gmi ny;
Te re sa Łu ka sik – spo łecz nie po ma ga we wszyst -
kich spra wach zwią za nych z dzia łal no ścią ze spo łu;
Te re sa Po to czek – by ła dy rek tor ka Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry i Bi blio te ki Pu blicz nej w gmi nie
Cheł miec, przez wie le lat opie kun ka ze spo łu,
współ or ga ni za tor ka je go wy stę pów; przy czy ni ła się
do wy po sa że nia ze spo łu w stro je re gio nal ne;
Jó zef Zyg munt – czło nek za rzą du Po wia tu No wo -
są dec kie go, by ły prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Cheł miec, pa tron i opie kun ze spo łu; w mi nio -
nym 10-le ciu, wspie rał wszel kie ini cja ty wy zwią za -
ne z dzia łal no ścią ze spo łu.



Przegląd zespołów regionalnych z Sądecczyzny

45

Za cho wa nie tra dy cyj nej kul tu ry lu do wej
wsi la chow skiej to pod sta wo wy cel ze spo -
łu i ta ką ro lę chcą peł nić w swo jej gmi nie
i dla ca łej Zie mi Są dec kiej. Od po cząt ku

Po de gro dzie jest ze spo łem au ten tycz nym. Prze -
trwa ły daw ne pie śni, tań ce, miej sco we ob rzę dy.
Prze trwał pięk ny strój po de grodz ki. Ze spół przez 75
lat po ka zy wał folk lor la chow ski nie zli czo ną ilość ra -
zy pod czas wy stę pów w kra ju i po za je go gra ni ca -
mi. Pol ska się zmie nia, ro dzaj im prez też, więc
co raz czę ściej po de grodz ka pieśń roz brzmie wa
pod czas im prez re li gij nych i ro dzin nych. Zmie nia
się oto cze nie, człon ko wie ze spo łu, tyl ko folk lor po -
de grodz ki zo sta je ten sam i ten sam za pał, chęć
śpie wa nia, tań cze nia, by cia ra zem. 

W lu tym 2000 ro ku w Po de gro dziu po ja wi ła się
te le wi zja – aż z Gdań ska. Na gry wa li wy stę py ze spo -
łu, a ci na pi sa li w kro ni ce: „Te le wi zo ry przy je cha li,
z bab cią po ga da li, ba ła ga nu na ro bi li, lu dziom
w gło wach na mą ci li”. To żart, bo wi zy ta by ła efek -
tem ro sną cej sła wy ze spo łu i sa ma też przy nio sła
do bry sku tek.

W czerw cu przy je chał za przy jaź nio ny ze spół nie -
miec ki z Hir lin gen. Po de gro dzie go ścin nie się nim
zaj mo wa ło. Mie siąc póź niej wzię li udział w mię dzy -
na ro do wym spo tka niu ze spo łów folk lo ry stycz nych
Dni Przy jaź ni – Kę ty 2000. Co rocz nie na gmin nym
prze glą dzie ko lęd ni czym na gra dza na jest gru pa
z ze spo łu Po de gro dzie, nie mal co ro ku pre zen tu ją

się na ogól no pol skim prze glą dzie w Bu ko wi nie Ta -
trzań skiej, przy wo żąc na gro dy. W 2002 ro ku gru pa
ko lę do wa ła na Sło wa cji w No vo ti i Mut nem.
Na Dru zbac ce w 2001 i 2003 ro ku pierw sze miej sce
zdo by ła gru pa śpie wa cza Po de gro dzian, w skła -
dzie: Krzysz tof Bo dzio ny, Zbi gniew Ol szak, Sta ni -
sław Ba nach, Au gu styn Pa soń.

W tym sa mym skła dzie gru pa po je cha ła w 2004
r. do Bu ko wi ny Ta trzań skiej na Sa ba ło we Ba ja nia,
gdzie zdo by ła I miej sce, a ta kże do Żyw ca na Fe sti -
wal Folk lo ru Ziem Gór skich, skąd rów nież przy wio -
zła I na gro dę (ze spół zdo był tam wy ró żnie nia).

Podegrodzie: Wszystko co
wielkie, jest takie przez serce

„Wszyst ko co wiel kie, jest wiel kie przez ser ce” – pi sał Cy prian Ka mil Nor wid i ta myśl od 75
lat to wa rzy szy w pra cy człon kom Re gio nal ne go Ze spo łu Pie śni i Tań ca Po de gro dzie.
W tym, że kie ru ją się wła ści wym prze sła niem, utwier dza ją ich licz ne na gro dy i osią gnię cia.
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A w 2005 ro ku na Ogól no pol skim Fe sti wa lu Ka pel
i Śpie wa ków Lu do wych w Ka zi mie rzu nad Wi słą
zdo by li II na gro dę. Na Dru zbac ce w 2005 r. wy śpie -
wa li głów ną na gro dę – „Zło te go Sło wi ka”. 

Rów no cze śnie w tym sa mym ro ku wy stą pi ła
śpie wa cza gru pa dziew cząt (Ja dwi ga Nieć, Ur szu la
Bo dzio ny, Mał go rza ta Pa siut, He le na Nieć, Ka ta rzy -
na Pa siut, Li dia Mi gacz, Kry sty na Ku lig), któ ra
za sześć tra dy cyj nych pie śni po de grodz kich uzy -
ska ła I miej sce. Dru zbac ka 2006 znów przy nio sła
lau ry – żeń ska gru pa śpie wa cza zdo by ła I na gro dę
(An na Mi cha lik, Mał go rza ta Mi cha lik, Mo ni ka Zie liń -
ska, Ma rze na Zie liń ska, Li dia Skrzy mow ska). 

W lu tym 2006 ro ku Mu zeum Et no gra ficz ne w Kra ko -
wie urzą dzi ło du żą wy sta wę ma lar stwa An ny Li ber
z Po drze cza. By ła to rów nież pro mo cja gmi ny Po de -
gro dzie w sto li cy Ma ło pol ski, w któ rej ze spół za pre zen -
to wał kra ku som i tu ry stom folk lor La chów Są dec kich.
W czerw cu te go sa me go ro ku Po de gro dzie znów by ło
w Kra ko wie w Mu zeum Et no gra ficz nym, tym ra zem
na Świę cie Chle ba, znów tań czy ło i śpie wa ło. W 2004
ro ku ze spół otrzy mał naj wy ższe wy ró żnie nie Sto wa -
rzy sze nia La chów Są dec kich w Po de gro dziu – „Zło te
Ser ce La chow skie” – za kul ty wo wa nie i pro pa go wa nie
au ten tycz nej kul tu ry la chow skiej.

Po za tym Po de gro dzie, jak za wsze, tań czy i śpie -
wa w swo jej wsi na wa żniej szych uro czy sto ściach,
w in nych wsiach po wia tu są dec kie go i czę sto wy je -
żdża na za pro sze nia or ga ni za to rów im prez z ca łe go

wo je wódz twa. Od cza su do cza su je dzie da lej, np.
do Woł czy na i Wą sic k. Opo la ma im pre zę Od no wa
wsi pol skiej (2003) czy do Ja sła na fe styn ro dzin ny.
W Li ma no wej we wrze śniu 2004 ze spół był na Ma -
ło pol skich Spo tka niach Dzie ci Nie peł no spraw nych,
rów nież we wrze śniu uświet nił ju bi le usz Ma łe go Po -
de gro dzia, któ re ob cho dziło już 50 lat.

To wła śnie Po de gro dzie by ło go spo da rzem
Świę ta Dzie ci Gór w 2005 ro ku, po raz ko lej ny or ga -
ni zo wa ne go w No wym Są czu. Udział w prze glą dzie
wzię ło ta kże Ma łe Po de gro dzie. Part ne rem po de -
grodz kich dzie ci był or miań ski ze spół Sar da ra pat
oraz ukra iń skie Hu cu lę ta. Ja ko im pre zę to wa rzy -
szą cą Świę tu Dzie ci Gór, Po de gro dzie zor ga ni zo wa -
ło ko ro wód prze bie rań ców, któ ry na wią zy wał
do tra dy cji po prze bie ra nia się w naj dziw niej sze
stro je przez go ści po pra win. Rów no cze śnie świę to -
wa ny był przez miesz kań ców wsi pa ra fial ny od pust.
W po cho dzie prze bie rań ców szły Cy gan ki, że brzą -
cy dziad, mi li cjan ci i or mow cy, stra ża cy na drew -
nia nym wo zie z becz ką, dia beł, dok tor ka
i Te li me na… w ko ry cie za przę żo nym w kro wy.
Śmie chu by ło co nie mia ra, a świet nie się ba wi li na -
wet za gra nicz ni go ście.

We wrze śniu 2003 r. wspól nie z Ma łym Po de gro -
dziem ze spół uczest ni czył w wa żnej dla wsi uro czy -
sto ści nada nia imie nia O. Sta ni sła wa Pap czyń skie go
Szko le Pod sta wo wej i Gim na zjum w Po de gro dziu.
W czerw cu 2005 r. w zor ga ni zo wa nych po raz pierw -
szy w Po de gro dziu Dniach Pap czyń skie go. W ma -
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ju 2004 – w uro czy stej Mszy św. z oka zji ju bi le -
uszu 25-le cia ka płań stwa ks. pra ła ta Jó ze fa Wa łasz -
ka, pro bosz cza po de grodz kiej pa ra fii.

O tra dy cję dba ją za słu że ni dla la chow skiej kul -
tu ry człon ko wie ze spo łu. Krzysz tof Bo dzio ny – dy -
rek tor Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry, ro do wi ty
po de gro dziak i wie lo let ni czło nek ze spo łu ra zem
z żo ną Ur szu lą, któ ra też od lat tań czy – w 2004 ro -
ku otwo rzył mi ni -skan sen. Ten mi ło śnik daw nej
kul tu ry swo jej wsi i re gio nu, śpie wak i tan cerz,
uczest nik grup ko lęd ni czych, fa scy nu je się nie tyl -
ko kul tu rą du cho wą La chów, ale ta kże od cho dzą -
cą już w prze szłość kul tu rą ma te rial ną. Za wła sne,
pry wat ne środ ki ku pił i prze niósł sta rą drew nia ną
cha łu pę o wa lo rach za byt ko wych, po sta wił ją
na swo im po dwór ku i urzą dził daw ny mi sprzę ta mi.
Obok po sta wił „So łek”, czy li daw ny spi chlerz,
a w ką cie po dwó rza – drew nia ną kuź nię z tra dy cyj -
nym mie chem i ca łym ko wal skim wy po sa że niem.
Jest to tzw. Ku ba lów ka.

Dzię ki te mu ze spół ma już wła sne miej sce z tra -
dy cyj nym „tłem”. Tam od by wa się wie le spo tkań i za -
pra sza ne są za gra nicz ne ze spo ły wi zy tu ją ce
Po de gro dzie. Tam sta le przy cho dzą dzie ci i mło dzież
na ró żne za ję cia: te zwią za ne ze zwy cza ja mi i ob rzę -
da mi lu do wy mi – na Bo że Na ro dze nie, Mat kę Bo ską
Ziel ną, An drzej ki; na za ję cia pla stycz ne, z garn car -
stwa, ko wal stwa tra dy cyj ne go, ma lar stwa na szkle,
wy ro bu kwiat ków bi buł ko wych czy za jęć do mo wych
(wy piek chle ba, ro bie nie ma sła). „Ku ba lów kę” od -

wie dził ks. bi skup Sta ni sław Bu dzik, dy rek to rzy GOK -
-ów ze Ślą ska i wie lu in nych do stoj nych go ści.

Wieś i ze spół są co raz bar dziej zna ne. We wrze -
śniu 2002 ro ku ze spół na grał pły tę CD, dzię ki wspar ciu
Sta ro stwa Po wia to we go w No wym Są czu. Na gra nia
do ko nał Po wia to wy Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry w Sta -
rym Są czu. Pły ta idzie w świat i roz sła wia pod kar pac -
ką wio skę i dzia ła ją cą w niej gru pę lu dzi, któ rzy
po ko cha li daw ną, są dec ką pieśń, mu zy kę i ta niec.

Ze spół kil ka krot nie wy je żdżał za gra ni cę. W 2001
na Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Ze spo łów Re gio nal -
nych, or ga ni zo wa nych w ra mach Dni Kró lew skich
w Wę gier skiem Székes fe mer war. W ju bi le usz 65-le -
cia po wsta nia ze spo łu (2002 rok) uda li się do Gre -
cji na Eu ro pej ski Fe sti wal Kul tu ry w Ko mo ti ni
nad Mo rzem Egej skim. W tym sa mym ro ku Po de -
gro dzie od wie dzi ło też są sia dów – na Sło wa cji
w po bli skim Zu ber cu -Bre sto vej od by wał się Mię -
dzy na ro do wy Fe sti wal Folk lo ru. Po now nie Sło wa -
cję od wie dzi li w 2004, uczest ni cząc w Eu ro jar mar ku
w Sta rej Lu bow ni.

No i wy jazd naj wa żniej szy, naj bar dziej wy cze ki -
wa ny – do Włoch i Wa ty ka nu. 13 paź dzier ni ka 2003
ro ku, po mszy św. w po de grodz kim ko ście le, ze spół
wraz z pro bosz czem, ks. Jó ze fem Wa łasz kiem, wy -
ru szył do Rzy mu. Dwa dni póź niej – po peł nym na -
pię cia ocze ki wa niu – na pry wat nej au dien cji od by ło
się spo tka nie z Oj cem Świę tym Ja nem Paw łem II.
Scho ro wa ny już wte dy pa pież z po go dą i peł ną
życz li wo ścią roz ma wiał ze szczę śli wy mi Po de gro -
dzia ka mi. Przy wieź li do Wa ty ka nu da ry i prze sła nie
z proś bą o ry chłą be aty fi ka cję Sta ni sła wa Pap czyń -
skie go, któ ry za ło żył za kon Ma ria nów, a po cho dził
z Po de gro dzia. Wrę czy li Oj cu Świę te mu la chow ską
ka mi zel kę, wy ko na ną i wy ha fto wa ną przez An nę
Wa li gó rę i An nę Du dę, stu łę wy szy wa ną wzo rem po -
de grodz kim (przez Ja ni nę Lor czyk), ró ża niec z orze -
chów przy go to wa ny przez Jó ze fa Lor czy ka i dy plom
pa miąt ko wy na da ją cy pa pie żo wi ty tuł „Ho no ro we -
go La cha Są dec kie go”. Po po łu dniu wzię li udział
w uro czy stej mszy św. z oka zji 25-le cia pon ty fi ka tu.

Ze spół w 2006 ro ku, prócz wspo mnia nych już
wy stę pów w Kra ko wie, Ka zi mie rzu i na Dru zbac ce
w Po de gro dziu, wziął udział w III Mię dzy na ro do -
wym Fe sti wa lu Folk lo ru Kar pat w Trzci ni cy, tań czył
na do żyn kach w Ple śnej i Świe bo dzi nie, uświet nił
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Świę to Śli wo wi cy w Łąc ku, fe styn ro dzin ny Oj ca Pio
w Za wa dzie, a ta kże spo tka nie dy rek to rów ośrod -
ków kul tu ry z wo je wódz twa czę sto chow skie go.

Pięć lat te mu w ze spo le pra co wa ło 69 osób,
w tym 6 człon ków ka pe li, 10 sta ro stów i mło da resz -
ta. Kie row ni kiem ze spo łu jest Fran ci szek Pa siut, in -
struk to rem Krzysz tof Suł kow ski, gar de ro bą zaj mu je
się Elżbie ta Dra bik, a ze spół dzia ła od 2000 ro ku
przy Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu,
któ re go dy rek to rem jest Krzysz tof Bo dzio ny.

Szcze gól nym dla Po de gro dzia ro kiem był 2007.
W lip cu Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca ob cho dził
ju bi le usz 70-le cia. Na ju bi la tów po sy pał się deszcz
na gród. Wśród naj cen niej szych by ły: na gro da Mi ni -
stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, Me dal Wo -
je wódz twa Ma ło pol skie go, „Zło te Jabł ko Są dec kie”,
na gro da wój ta gmi ny Po de gro dzie i „Zło te Ser ce
La chow skie:. Na gro dy in dy wi du al ne od bie ra li ta -
kże dłu go let ni człon ko wie ze spo łu.

Zło ty mi zgło ska mi w hi sto rii ze spo łu za pi sał się też
rok 2008. To rok wiel kich osią gnięć i wspa nia łych na -
gród. Na ju bi le uszo wym Mię dzy na ro do wym Fe sti wa -
lu Folk lo ru Ziem Gór skich w Za ko pa nem
Po de gro dzie zdo by ło naj wy ższy laur fe sti wa lo wy

– „Zło tą Ciu pa gę” – w ka te go rii ze spo łów au ten tycz -
nych. War to przy po mnieć, iż ze spół ma w swym do -
rob ku już czte ry „Zło te Ciu pa gi” zdo by te na tym
fe sti wa lu. War to ta kże wspo mnieć, iż naj pięk niej sza
gó ral ka świa ta ro ku 2008 – Mo ni ka Zie liń ska – miesz -
ka w Po de gro dziu i od 6 lat tań czy i śpie wa w ze spo -
le Po de gro dzie.

Uko ro no wa niem hi sto rii Ze spo łu i je go dzia łal no -
ści by ło za pro sze nie do zam ku kró lew skie go w War -
sza wie, na od biór Na gro dy im. Oska ra Kol ber ga
za za słu gi dla kul tu ry lu do wej. Or ga ni za to rzy XXXVIII
edy cji Na gro dy Kol ber gow skiej do ce ni li w ten spo sób
pra cę i do ro bek wie lu po ko leń człon ków ze spo łu.
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Ze spół zo stał za ło żo ny w 1963 ro ku przez wy -
bit ną znaw czy nię folk lo ru La chów Są dec -
kich i cho re ogra fa Li dię Mi cha li ko wą,
przy wspar ciu ów cze sne go dy rek to ra Do mu

Kul tu ry Ko le ja rza w No wym Są czu Le ona Bar bac kie -
go i in struk to ra tej pla ców ki Ta de usza Mo ska la.
Przez 49 lat ist nie nia ze spół pre zen tu je pro gra my oko -
licz no ścio we, ale też oca lo ne od za po mnie nia daw -
ne oby cza je i ob raz ki z ży cia co dzien ne go: „We se le
la chow skie”, „Idą chłop cy Są de cza nie”, „Ku mosz ki”,
„Sły nie od Są cza pio snec ka”, „Ni ma jak mu zy ka” czy
słyn ne „Ki sze nie ka pu sty”, „Wie cha” i „Hej ko lę da, ko -
lę da”. Kil ka ostat nich lat pra cy ze spo łu za owo co wa ło
pre zen ta cją na sce nach kra jo wych i za gra nicz nych
wy bra nych pol skich tań ców na ro do wych, ta kich jak
po lo nez, ma zur, kra ko wiak. Pre zen tu ją folk lor La chów
są dec kich w spo sób ar ty stycz ny, w pięk nie stro ju, ży -
wio ło wo ści i swo bod nej in ter pre ta cji.

Peł ne eks pre sji i barw ne pro gra my Są de czan
przy cią ga ły za wsze licz ną wi dow nię tak w kra ju, jak
i za gra ni cą, a tych wy jaz dów ze spół ma na swo im
kon cie spo ro: Buł ga ria, Niem cy, Ru mu nia, Wę gry,
Wło chy, Fran cja, Hisz pa nia, Ju go sła wia, Cze chy,
Sło wa cja, Ło twa, Szwaj ca ria, Tur cja. W tych kra jach
Są de cza nie' wie lo krot nie go ści li, za wsze wzbu dza -
jąc za in te re so wa nie fa chow ców i za chwyt pu blicz -
no ści oraz zdo by wa jąc na gro dy i wy ró żnie nia.
A wśród nich: zło ta, srebr na i brą zo wa „Ciu pa ga”
na Fe sti wa lu Gó ra li w Za ko pa nem, zło te i srebr ne
„Ser ce Ży wiec kie”, zło te „Skrzy dło Ika ra” w Miel cu,
„Pa siak Ło wic ki” w Ło wi czu, pierw sze miej sca

na Fe sti wa lach „Tę cza Pol ska” w Po la ni cy Zdro ju,
Pu ła wach i Sta lo wej Wo li itd. 

Są de cza nie po sia da ją cer ty fi kat nada ny przez pol -
ską sek cję CIOFF do re pre zen to wa nia Pol ski po -
za gra ni ca mi kra ju, na fe sti wa lach kra jo wych
i za gra nicz nych. Na fe sti wa lach za gra nicz nych ze spół
za wsze znaj du je się w gru pie naj wy żej na gro dzo nych,
zdo był m. in.: we Wło szech I miej sce w Api ro (1983 r.),
Ter mo li (1985), Ca stro vil la ri (1993), San Pie tro (2002).,
Mo scia no (2005); W Ro sji I miej sce i „Bursz ty no we
Ser ce” w Ka li nin gra dzie (1996); we Fran cji I miej sce
na X Cha mo nia dzie w Cha mo nix (1996) i po dob nie
na Wę grzech (Szek szard – 2002), Ło twie („Bal ti ca”

Sądeczanie, słyną od Sącza
piosnecką i tańcem
Są dec czy zna urze ka lu dzi swym pięk nem i bo ga tą kul tu rą lu do wą. Ob cych przy cią ga
i roz ko chu je, a swo im nie po zwa la odejść, wcią ga jąc ich w dzie ło sła wie nia jej pięk -
na – tak, jak an ga żu je człon ków ze spo łu re gio nal ne go Są de cza nie.
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– 2003) i w Szwaj ca rii („CI ME 2007” w Evo le ne).

Zo sta li od zna cze ni „Tar czą Her bo wą” No we go
Są cza, mi ni ster kul tu ry od zna czył ze spół Me da lem
Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej „Glo ria Ar tis”.

Przez 45 lat przez ze spół prze wi nę ło się po -
nad 200 tan ce rzy. Są de cza nie' da li po nad 1000
kon cer tów dla po nad 2,5 mln wi dzów. 

Idea krze wie nia kul tu ry i oby cza jów lu do wych
złą czy ła i za an ga żo wa ła wie lu wspa nia łych lu dzi:
tan ce rzy, mu zy ków, et no gra fów i cho re ogra fów,
prze ka zu ją cych czę sto wła sne tra dy cje ro dzin ne na -

stęp nym po ko le niom. Wśród cho re ogra fów ze spo -
łu by li: Li dia Mi cha li ko wa, Ana tol Ko cy łow ski, Zo fia
Pa tyk -Pelc, Krzysz tof Ru si niak, An na To karz -Wink,
Mi cha li na Woj tas, Ma ria Stach, Jo lan ta Ka le ta, Alek -
san dra Ju rek -Szew czyk, Kry sty na Po pie la. Kon sul -
tan ta mi mu zycz ny mi zo sta wa li: Jó zef Ma ko wicz,
Ru dolf Jó ze fow ski, Hen ryk Grodz ki, Jan Zyg munt,
Krzysz tof Biel, Sła wo mir Bry niak. Spra wy or ga ni za -
cyj ne i ad mi ni stra cyj ne spo czy wa ły w rę kach Ta de -
usza Mo ska la, Ma cie ja Rop ka i Mar ty Ja ku bow skiej.
Obec nie kie row ni kiem ze spo łu jest Ire na Pa bisz.

Od 2003 ro ku Ze spół dzia ła pod pa tro na tem
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry w No wym Są czu.
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Po mysł za ło że nia ze spo łu re gio nal ne go
po wstał w 1982 ro ku w gru pie dzia ła czy
kul tu ry w Ka mion ce Wiel kiej – An drze ja
i Ma ria na Po rę bów oraz Wa cła wa Sur my.

Po mógł im ów cze sny dy rek tor Wo je wódz kie go
Ośrod ka Kul tu ry w no wym Są czu An to ni Mal czak
oraz dy rek tor Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Ka -
mion ce Wiel kiej Ka zi mierz Ogo rza łek. Ze spół spo -
ty kał się co ty dzień rzecz ja sna w GOK w Ka mion ce
Wiel kiej, a kie row ni kiem or ga ni za cyj nym zo stał An -
drzej Po rę ba. In struk tor ski nad zór ob jął nad nim
nie ży ją cy już pra cow nik WOK -u Ru dolf Jó ze fow ski.

Na zwę ze spół przy jął od naj wy ższe go wznie sie -
nia w oko li cy. Po czym roz po czął cię żką pra cę
przy mon to wa niu ka pe li, zbie ra niu tek stów i me lo -
dii lu do wych, w czym wiel ki wkład mia ła nie ży ją ca
już Anie la No wak. Po raz pierw szy ze spół wy stą pił
pod czas gmin ne go świę ta La to w Do li nie Ka mion -
ki i przy padł do gu stu miesz kań com.

Dzię ki Zdzi sła wo wi Szew czy ko wi z Mu zeum Et -
no gra ficz ne go w Kra ko wie zo stał opra co wa ny strój
ty po wy dla te go re gio nu. Wy dział Kul tu ry i Sztu ki
ów cze sne go Urzę du Wo je wódz kie go w No wym Są -
czu po mógł w po wsta niu owych stro jów. Pa tro nat
nad ze spo łem ob ję ła no wo są dec ka fa bry ka ma -
szyn Gór ni czych NO WO MAG. Już w li sto pa dzie 1985
r. Skal nik wziął udział w II Ogól no pol skim Kon kur -
sie Tra dy cyj ne go Tań ca Lu do we go w Rze szo wie.
W 1990 r. kie row ni kiem ze spo łu zo stał Ste fan Ko -
cio łek. W tym ta kże ro ku Skal nik za kwa li fi ko wał się

do XXII Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Ziem Gór -
skich w Za ko pa nym, gdzie otrzy mał Liść Je sie ni Ta -
trzań skiej.

W 1992 r. ze spół zdo był głów ną na gro dę Pa wie
Pió ro i Gli nia ny Dzban. W tym ta kże ro ku zy skał
pa tro nat pre ze sa Fir my Kon spol Ka zi mie rza Pa -
zga na, a je go opie ku nem zo sta ła Mał go rza ta Po -
rę ba. Wa żnym wy da rze niem dla ze spo łu Skal nik
był Ju bi le usz X -le cia ist nie nia, zor ga ni zo wa ny w li -
sto pa dzie 1992 ro ku.

W kwiet niu 1993 r. ka pe la ze spo łu wzię ła udział
w po że gna niu am ba sa do ra USA w Kra ko wie.

Skal nik, 30 lat mi ło śni ków
folk lo ru z Ka mion ki Wiel kiej
Przy jął na zwę od naj wy ższe go wznie sie nia w oko li cy. Mi ja ją ce w bie żą cym ro ku 30-le -
cie pra cy ar ty stycz nej Ze spo łu Re gio nal ne go Skal nik to do ro bek po nad 190 tan ce rzy,
któ rzy prze wi nę li się przez je go sze re gi.
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W czerw cu wy je cha ła do War sza wy, gdzie wy stą piła
w Cen trum Zdro wia Dziec ka.

A w sierp niu Skal nik wy stą pił na Sło wa cji
na Dniach Kul tu ry Pol skiej, któ re od by ły się w Sta -
rej Lu bow ni.

W lip cu 1995 r. Ru dolf Jó ze fow ski zre zy gno wał
z pra cy, a in struk to rem zo stał i do dziś wy ko nu je tę
pra cę Jó zef Tro jan, któ ry był zwią za ny ze Skal ni -
kiem od je go za ło że nia. Dzię ki je go sta ra niom ze -
spół ist nie je do dziś.

1997 r. dzię ki GOK ze spół wy stą pił w TVP2 w pro -
gra mie Fol ko we Nu ty. Skal nik wraz z in ny mi gru pa -
mi wziął udział w po wi ta niu Oj ca Świę te go
Ja na Paw ła II w Sta rym Są czu. Póź niej ze spo ły te
na gra ły pły tę „Ży czy my, ży czy my”, któ rą wrę czy ła
w Rzy mie de le ga cja Skal ni ka.

W 2001 r. dzię ki sta ra niom Sta ro stwa Po wia to -
we go w No wym Są czu ze spół na grał pły tę pt.
„Na mu zy ce”, na któ rej za re je stro wał ca ły do ro bek
swej 20-let niej dzia łal no ści

W 2002 r gru pa ko lęd ni cza zdo by ła I miej sce
na Prze glą dzie Grup Ko lęd ni czych w Bu ko wi nie Ta -
trzań skiej. Skal nik z no wym pro gra mem „Przyj ście
Ko lęd ni ków do go spo da rza” wy grał też Fe sti wal Gó -
ra li Pol skich w Żyw cu, zdo by wa jąc „Zło te Ży wiec kie
Ser ce” i awans na Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Folk lo -
ru Ziem Gór skich w Za ko pa nym. Tam też wy wal czył
III miej sce i „Brą zo wą Ciu pa gę”. Po wo ja żach w sto li -
cy Tatr we wrze śniu 2002 r. ze spół ob cho dził ju bi le -
usz swej 20-let niej dzia łal no ści. W paź dzier ni ku te go
ro ku z funk cji kie row ni ka ze spo łu zre zy gno wał Ste -
fan Ko cio łek, a na je go miej sce zo sta ła wy bra na przez
człon ków Ha li na Sie dlarz i peł ni tę funk cję do dziś.

W 2003 r. Skal nik wy je chał do Szcze ci na, a do -
chód z je go wy stę pu w sto li cy Po mo rza Za chod nie -
go zo stał prze zna czo ny na po moc dzie ciom
uzdol nio nym mu zycz nie. Na sce nie Do mu Lu do we -
go w Myst ko wie gru pa Ko lęd ni cza „Prze bie rań cy
z tu ro niem” zdo by ła jed no z I miejsc i otrzy ma ła

pra wo wy stę pu w Bu ko wi nie Ta trzań skiej. Tam też
„Prze bie rań cy” wy wal czy li „Zło te Spin ki Gó ral skie”.

W mar cu 2003 r. ze spół do łą czył do swe go ar chi -
wum dru ga pły tę CD – „Po Ko lę dzie”, rów nież wy -
da ną dzię ki sta ra niom Sta ro stwa Po wia to we go
w No wym Są czu. 

Je sie nią Skal nik od wie dził Ma zow sze na za pro -
sze nie bur mistrz Tar czy na Bar ba ry Ga licz, po cho -
dzą cej wła śnie z Ka mion ki Wiel kiej.

W 2006 r. ze spół znów wy stą pił cha ry ta tyw nie,
a ze bra ne pie nią dze prze zna czo no na ho spi cjum.

La to 2007 Skal nik roz po czął wy stę pem w za przy -
jaź nio nej gmi nie Ka mien ka na Sło wa cji, pod czas
im pre zy Ba rvion ka Ka mien ka. Ko lej ny wy stęp cha -
ry ta tyw ny w Goł ko wi cach – do chód z te go kon cer -
tu zo stał prze zna czo ny na bu do wę ko ścio ła w te jże
miej sco wo ści.

Ostat nie pię cio le cie dzia łal no ści ze spo łu upły -
nę ło m.in. na wy da niu dwóch płyt z ko lę da mi i pa -
sto rał ka mi: „My z ka mień skiej do li ny” oraz „Je zu
ślicz ny kwie cie”. W 2010 ro ku ze spół zdo był „Brą zo -
we Ży wiec kie Ser ce” na Fe sti wa lu Folk lo ru Gó ra li
Pol skich w Żyw cu. Ka żdy od nie sio ny suk ces, choć -
by ten naj mniej szy, tak tu je jak za chę tę do dal sze -
go gra nia, śpie wa nia i tań cze nia.
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