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Powrót do tradycyjnych potraw, strojów,
muzyki – to wszystko pomoże nam uświadamiać mieszkańcom i turystom, jak pięknie i ciekawe mamy „korzenie”. Społeczno
– Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” oraz
Fundacja Sądecka organizują cykl imprez informacyjno-medialnych promujących nasz
folklor, który trwał będzie na Sądecczyźnie.
Publikację, przygotowaną przez Fundację Sądecką kierujemy dla całego subregionu, czyli mieszkańców powiatu nowosądeckiego i ościennych, a także do turystów. Chcemy zaprezentować grupy etniczne Beskidu Sądeckiego, bo przecież Ziemię Sądecką zamieszkiwały grupy Lachów Sądeckich, Pogórzan
i Górali Sądeckich, a żyli tutaj też Łemkowie, Żydzi, Niemcy Galicyjscy i Cyganie Karpaccy.
Położenie na pograniczu różnych kultur zaowocowało ciekawym i zróżnicowanym dziedzictwem materialnym i duchowym. To wielki atut gmin sądeckich, ciągle mało rozreklamowany.
Promujemy więc folklor, historię regionu i lokalne tradycje, sposoby odchodzenia
świąt i ważnych wydarzeń, a także prezentujemy twórczość przodków, sztukę ludową,
rzemiosło, muzykę czy wreszcie sądecką kuchnię. Szczególnie kładziemy nacisk na występy regionalnych zespołów, dzięki którym wszyscy dowiadujemy się mnóstwa ciekawostek
z regionu.
Dziś, tą publikacją, chcemy pokazać, jak wiele różnorodnych zespołów folklorystycznych działa w naszym regionie i jak szeroki krąg kulturowy i etniczny prezentują. Cenią
i wzmacniają swoje korzenie, podtrzymują wspaniałe tradycje na Sądecczyźnie, pokazując,
że warto przypominać o pięknie naszym „małych ojczyzn”.
Zygmunt Berdychowski
Prezes Społeczno - Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”
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Krystyna Aleksander
Znakomita poetka i malarka z Krościenka
nad Dunajcem. Wielka orędowniczka działań
na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Chętnie
włącza się w życie kulturalne rodzimego miasteczka oraz regionów Pienin i Sądecczyzny.
Maluje na płótnie, szkle, tworzy witraże i
wyrabia sztukę użytkową. Wydała sześć tomików poezji. Jej wiersze były publikowane
m.in. w „Pracach Pienińskich”, „Twórczości
Ludowej”, „Podhalance”, „Wiadomościach
Bocheńskich” i w „Słowie Powszechnym”.
Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, Związku Podhalan oraz Stowarzyszenia Artystów Pienińskich.
Swój pierwszy wiersz napisała w wieku 9 lat, ale na poważnie zainteresowała się sztuką
ludową w 1984 roku. Maluje na płótnie, szkle, tworzy witraże, wyrabia sztukę użytkową:
malowanie ceramiki, zdobienie pisanek, malowanie kartek świątecznych, wykonywanie
haftu artystycznego i koronkarstwa.
Tematyka jej obrazów to najczęściej krajobrazy, panoramy, kwiaty, tematy związane
z Pieninami oraz motywy sakralne. Posiada również wiele obrazów św. Kingi. Przez kilka
lat, po wojnie pracowała jako nauczycielka. Jest autorką wierszy pisanych językiem literackim oraz gwarą
Wydała sześć tomików poezji, stworzyła hymn Gimnazjum w Krościenku. Na życzenie
przełożonej klarysek napisała „Godzinki Pienińskie”, które ukazały się w „Pracach Pienińskich”. Jej wiersze były publikowane m.in. w „Pracach Pienińskich”, „Twórczości Ludowej”,
„Podhalance”, „Wiadomościach Bocheńskich” i w „Słowie Powszechnym”.
Ponad siedemnaście lat mieszkała na Sądecczyźnie: w Nowym Sączu i okolicach (Tyliczu,
Dąbrowie). Mieszka w Krościenku nad Dunajcem. Jest członkinią Stowarzyszenia Twórców
Ludowych w Lublinie, Związku Podhalan oraz Stowarzyszenia Artystów Pienińskich. Prowadziła dom wypoczynkowy w Krościenku nad Dunajcem, w którym bywali m.in. Anna
Dymna, Dorota Pomykała, Dorota Segda, Monika Niemczyk, Jan Englert i wielu innych.
Dom ten przepełniony jest atmosferą twórczości ludowej.
Krystyna Aleksander intensywnie pracuje na rzecz dzieci niepełnosprawnych, objęła swą
opieką koła dzieci niepełnosprawnych w Szczawnicy, Krościenku, Mielnicy, Koninie, Bychawie i Tarnowie. Wspiera Fundację Dzieci Pienin w Krościenku nad Dunajcem. Prowadziła
zajęcia plastyczne w miejscowej szkole.
Artystka na swoim koncie ma liczne osiągnięcia. W 2001 roku otrzymała tytuł „Zasłużony Działacz Kultury”. Rok później została odznaczona za zasługi dla gminy Krościenko
nad Dunajcem. W 2015 roku dostała tytuł „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2016 roku
została Honorowym Obywatelem Gminy Krościenko nad Dunajcem.
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Kazimierz Basta
Już od niemal 50 lat spod jego ręki wychodzą drewniane rzeźby monumentalne, jak
i mniejsze figurki oraz płaskorzeźby. Ma charakterystyczny, łatwo rozpoznawalny styl, silnie osadzony w tradycji. Kazimierz Basta mówi, że rzeźbiarstwo jest dla niego jak jedzenie
i oddychanie, stanowi nieodłączny element życia.
Kazimierz Basta rzeźbi od ponad trzydziestu lat. Wśród jego prac odnaleźć można zarówno drewniane rzeźby monumentalne, jak i mniejsze figurki oraz płaskorzeźby. Pracuje
głównie w drewnie lipowym, topoli i brzozie. Swoje prace bejcuje, używając naturalnych
barwników. Niektóre rzeźby pokrywa także lakierem, dla ochrony przed deszczem. Rzemiosła nauczył się w latach siedemdziesiątych od pana Bóźniaka z Podegrodzia, który
tworzył surowe, niebejcowane rzeźby z drzewa lipowego.
Jak mówi artystka, rzeźbiarstwo jest dla
niego jak jedzenie i oddychanie, stanowi
nieodłączny element życia. Ceni sobie możliwość spotykania innych artystów oraz
ludzi zainteresowanych pracą w drewnie.
Jego dzieła można oglądać w Nowym Sączu, Limanowej, Toruniu, a także podczas
lokalnych imprez. Za swój pierwszy sukces
uważa udział w I konkursie Rzeźby Karpat
Polskich. Artysta ma własną pracownię
oraz małą galerię, w której gromadzi rzeźby, fotografie, pamiątki i prezenty od innych twórców.
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Roman Bielski
To oddany twórca ludowy, który dba o zachowanie tradycji i obyczajów Sądecczyzny.
Od 1980 roku rzeźbi w drewnie lipowym.
W swoich pracach artystycznych podejmuje
tematy religijne, ludowe oraz historyczne.
Spod jego rąk wychodzą przeróżne cudeńka: ciupagi z motywami religijnymi oraz
pamiątki związane z regionem sądeckim i nie
tylko. Do wykonywania swoich prac używa
różnego rodzaju dłut i noży. Kiedy dzieło jest
już gotowe, artysta maluje je kolorową bejcą
oraz farbami plakatowymi i akrylowymi, następnie pokrywa bezbarwną farbą z woskiem
lub bezbarwną pastą do podłogi i poleruje.
Rzeźba to prawdziwe hobby Romana Bielskiego, podczas wykonywania prac relaksuje
się i odpoczywa. Ponadto zajmuje się fotografią i filmuje. W latach 1980-1998 należał do
Klubu Twórców Nieprofesjonalnych w Nowym Sączu. Obecnie należy do Sądeckiego Stowarzyszenia Regionalnego. Jest ujęty w Małopolskim Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła „NA
SZLAKU”.
Prace artysty brały udział w różnych konkursach i wystawach w kraju oraz targach i jarmarkach regionalnych. Artysta może się pochwalić wieloma nagrodami.

Bogdan Florkiewicz
Ma artystyczną duszę i nietuzinkową pasję. Oprawia obrazy. Robi to jednak w sposób
niezwykły, bo przy użyciu wypalanej słomy.
Oprawione przez niego obrazy wyglądają przepięknie i stanowią doskonały element
dekoracyjny każdego wnętrza.
Artysta ma też i inną pasję. Aktywnie pomaga lokalnemu Stowarzyszeniu Kobiet Ziemi Popowickej, w którym działa jego żona.
Jak mówi Bogdan Florkiewicz, męska ręka
jest bardzo potrzebna, chociażby wtedy, kiedy trzeba przenieść ciężkie paczki z przygotowywanymi potrawami, tym bardziej, że
popowickie gospodynie często goszczą na festiwalach i konkursach kulinarnych w naszym
regionie.
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Aneta Gawlik
Twórczością ludową zajmuje się od najmłodszych lat. Jej pasja to malarstwo na
płótnie i na szkle. Wykonuje też kompozycje
kwiatowe na różne okazje, kartki okolicznościowe, opanowała również technikę haftu
i szydełkowania. Jednak najbardziej pochłonęło ją bibułkarstwo.
Aneta Gawlik urodziła się w Nowym Sączu, mieszka w Marcinkowicach gdzie jest
prezesem stowarzyszenia Koło Gospodyń
Wiejskich. Twórczością ludową zajmuje się
od najmłodszych lat. Sztuki plastyczne zawsze były bliskie jej sercu. Już od szkoły podstawowej brała udział w konkursach plastycznych, jak również w parafialnych a potem
gminnych konkursach palm wielkanocnych.
Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W swojej pracy zawodowej w ramach terapii zajęciowej, uczy i przekazuje osobom chorym i niepełnosprawnym zdobytą wiedzę i umiejętności. Bierze czynny udział w różnych
wydarzeniach artystycznych i kulturalnych na terenie Sądecczyzny. Prowadzi szereg warsztatów i pokazów rękodzieła ludowego wśród dzieci młodzieży i osób starszych.
Ciągle poszerza swój warsztat artystyczny uczestnicząc w warsztatach i pokazach.
Swoje prace tworzy z różnorodnych technikach, zajmuje się malarstwem na płótnie i na
szkle, wykonuje kompozycje kwiatowe na różne okazje, kartki okolicznościowe, opanowała również technikę haftu i szydełkowania. Jednak najbardziej pochłonęło ją bibułkarstwo.

Józefa Kazior
Pochodzi z Ziębic Śląskich, ale na miejsce
do życia wybrała Limanową, gdzie mieszka
z rodziną od 1953 roku. Od 1978 r. uprawia
malarstwo olejne. Na zamówienie realizuje
głównie tematy sakralne.
Wykonała też wiele kopii znanych i uznanych twórców. Ulubione tematy malarki to:
portret, tematy religijne, pejzaż, martwa natura. Najbardziej lubi malować portrety i pejzaże, ale jej największą miłością jest sztuka
sakralna. Dla kościoła parafialnego w Stróży
k. Jodłownika wykonała Stacje Drogi Krzyżowej oraz inne obrazy. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu
Obrazy Józefy Kazior znajdują się u kolekcjonerów sztuki między innymi w Stanach
Zjednoczonych, Australii, Austrii, Niemczech, Chile, Słowacji.
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Dorota Leśniak
Jest w swoim żywiole, kiedy maluje i dekoruje sakralne wnętrza. To jednak niejedyna pasja Doroty Leśniak, która jest niespokojną, artystyczną duszą.
Dorota Leśniak jest instruktorem plastyki w domu
kultury w Klęczanach, gdzie prowadzi zajęcia z dziećmi. Ona sama z zapamiętaniem oddaje malarstwu
i dekoracji wnętrz sakralnych.
Jej pasją jest także florystyka i ikonopisarstwo.
Ikony maluje farbami akrylowymi na desce lub sklejce. Stale doskonali technikę i poszerza wiedzę na ich
temat. Jak mówi, malowanie jest dla niej wielkim
przeżyciem emocjonalnym, inspiracją pochodząca
od Boga oraz uczuciem włożonym w proces twórczy.
Jej ikony to portrety Chrystusa, Matki Boskiej i żywoty świętych.

Józef Lizoń
Rzeźbiarz zachwycił się tą formą artystyczną jeszcze w dzieciństwie. Zachwyt skłonił go do podjęcia pierwszych prób rzeźbiarskich.
Józef Lizoń wykonywał więc z drewna figurki zwierząt, ludzkie postacie, zabawki, itp.
Teraz wykonuje bardzo realistyczne formy
i rzeźby m. in. ule figuralne, święte postacie
i świeckie kompozycje, nawiązujące tematyką do folkloru rodzinnej ziemi. W 1999 roku
zyskał tytuł Rzemieślnika Małopolski, ale warte podkreślenia są dwa wyróżnienia.
Pierwszy to Srebrny Krzyż Zasługi oraz podziękowania listowne od ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych - George Busha za polonijny dar, jakim była rzeźba orła
z rozpostartymi skrzydłami z koroną na głowie oraz ciupagą ze sceną walki komunistów
i przedstawicieli „Solidarności” o polską flagę.
Józef Lizoń jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla
Ziemi Sądeckiej”.
- Przez swoje rzeźby chcę upiększyć naszą wioskę i parafię, i naszą ziemię sądecką.
Chcę pozostawić ślad, że w Rogach żył jakiś rzeźbiarz. Po to, to robię i taki mam cel - mówi
o sobie artysta.
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Monika Madej
Zajmuję się rękodziełem artystycznym.
Kultywuje i promuję sztukę tworzenia koronki klockowej. Jak mówi, to dla niej nie tylko
praca, to także hobby.
Monika Madej to artystka z Bobowej,
która od 1993 roku zajmuje się wyrobem
koronki klockowej. Od 1999 roku aktywnie
uczestniczy w licznych konkursach w Polsce
i zagranicą.
Już od dziewiętnastu lat bierze udział w Międzynarodowym Festiwalu Koronki Klockowej, na którym zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia. Jej rękodzieła można podziwiać na
wystawach organizowanych w szkołach, na jarmarkach i w skansenach.
Monika Madej jest członkiem Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej w Bobowej. Bierze
aktywny udział w organizowaniu Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej oraz
imprez tematycznych i warsztatów. Od 2011 roku jest członkiem Stowarzyszenia Twórców
Ludowych w Lublinie. Ponadto współpracuje ze Stowarzyszeniem Beskid Zielony. Jest również instruktorem koronki klockowej. Na swoim koncie ma liczne osiągnięcia. Trzykrotnie
zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Koronki Klockowej.

Mariusz Obrzud
Na co dzień mieszka w Obidzy. Malarstwem interesuje się już od dziecka. Maluje
farbami olejnymi na płótnie, a także pastelami olejnymi i farbami akrylowymi.
Mariusz Obrzud malarstwem interesuje
się już od dziecka. Sam nauczył się malować.
Lubi uwieczniać na obrazach swoją rodzinę,
miejscowość, ludzi wykonujących pracę na
roli i w lesie. Maluje farbami olejnymi na
płótnie, a także pastelami olejnymi i farbami
akrylowymi. Jego obrazy były prezentowane na wystawie w Zespole Szkół w Łącku, w Bibliotece w Gołkowicach, a także podczas Święta Kwitnącej Jabłoni w Łącku.
W ramach parafialnych grup młodzieżowych spotyka się z młodymi mieszkańcami
Obidzy i Paszyna, którym opowiada o sztuce. Niejednokrotnie gościł w swojej pracowni
uczniów „Zielonej szkoły” z Krakowa, Warszawy, Gdańska i wielu innych miejsc. Odwiedził
również uczniów Szkoły Podstawowej w Obidzy, którym opowiadał o swojej przygodzie ze
sztuką. W swoim dorobku artystycznym ma kilka osiągnięć.
- Wyróżnieniem dla mnie była możliwość namalowania dużego obrazu na ścianie
w nowo otwartej hali sportowej w Łącku – podkreśla.
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Józef Ogórek
Józef Ogórek to samouk, którego do
twórczości artystycznej zainspirowały rzeźby
oglądane na Krupówkach. Od 40 lat zajmuje się rzeźbą i płaskorzeźbą w drewnie. Jest
członkiem Klubu Twórców Nieprofesjonalnych w Nowym Sączu.
Pierwsze prace tworzył za pomocą brzytwy podarowanej przez ojca. Nowa pasja
pochłaniała go bez końca, doskonalił warsztat i kupował nowe dłuta. Posiada stałą ekspozycję w Kamionce Wielkiej, a jego prace
wystawiane były m.in. Falkowej na wystawie
Twórców Podkarpackich w Skansenie Etnograficznym.
Pierwszym poważnym wydarzeniem dla
Józefa Ogórka był udział w Wystawie Twórców Podkarpackich w Skansenie Etnograficznym w Falkowej. Później były wystawy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej w ramach dorocznej imprezy
„Lato w Dolinie Kamionki” oraz dwie edycje konkursu wielkopostnego pod nazwą „Ludu,
mój ludu...”
W latach osiemdziesiątych pan Józef założył działalność gospodarczą i zaczął wykonywać rzeźby na sprzedaż głownie do Cepelii. Jednak na dłuższą metę było to nie do pogodzenia z jego pracą zawodową.
Dzisiaj rzeźbi dla czystej przyjemności. Ma wiele pomysłów, które stara się przełożyć
na drewniany wizerunek. Wykonuje rzeźby i płaskorzeźby najczęściej w drewnie lipowym.
Ono jest najbardziej „posłuszne” jego dłutom.
To fascynujące jak z naszkicowanego obrysu postaci, wydobywa kolejne fazy szczegółów. Jest samoukiem i nigdy nie starał się kopiować innych. Duży udział w powstaniu
wszystkich rzeźb ma jego żona, która w czasie, kiedy on rzeźbi zastępuje go ze zrozumieniem w obowiązkach domowych.
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Stanisława Oleksy
Stanisława Oleksy pochodzi z Męciny
w gminie Limanowa. Jej specjalność to rękodzieło ludowe: koronka szydełkowa, florystyka, czyli kwiaty z bibuły i krepiny. Od 40 lat
jest członkiem Koła Gospodyń Wiejskich. Jej
dzieła można podziwiać na Starosądeckim
Jarmarku Rzemiosła, a także podczas uroczystości związanych z kultywowaniem tradycji
dożynkowych.
Stanisława Oleksy od 40 lat jest członkiem
Koła Gospodyń Wiejskich. Obecnie jest też instruktorem przy Limanowskim Domu Kultury,
gdzie bezinteresownie prowadzi warsztaty
z dziećmi robiąc z nimi nie tylko bibułkowe
kwiaty, ale również ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne palmy.
Na swoim koncie ma liczne dyplomy i wyróżnienia. Jej nazwisko widnieje na Szlaku Rzemiosła. Brała udział w przeglądach dorobku kulturalnego gminy Limanowa, w Jarmarku
Podhalańskim, w Agropromocji, przeglądach Twórców Ludowych Pogranicza Polsko-Czeskiego i ziemi Limanowskiej oraz w Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie. Jej działalność
licznymi wyróżnieniami docenił starosta nowosądecki i fundacja „NADwyraz”. Prace Stanisławy Oleksy można podziwiać na Starosądeckim Jarmarku Rzemiosła, a także podczas
uroczystości związanych z kultywowaniem tradycji dożynkowych.
Artystka cały czas jest w kontakcie z innymi twórcami ludowymi, z którymi chętnie wymienia się swoimi doświadczeniami i dorobkiem kulturalnym.
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Grażyna Orlewicz
Grażyna Orlewicz już od 38 lat z ogromną pasją, zaangażowaniem i poświęceniem
wykonuje zawód nauczyciela. Swoją miłość
do piękna otaczającego nas świata, przyrody, Ziemi Ojczystej, a przede wszystkim ludzi,
przelała do serc setek dzieci, które dorastając
przekazują te cenne wartości kolejnym pokoleniom.
Niezwykła umiejętność pracy z dziećmi
i młodzieżą, chęć poszukiwania nowych dróg
i metod w działaniach edukacyjno-wychowawczych, wiedza, kultura osobista, umiejętność inspirowania wychowanków do wytrwałej pracy i rozwijania zainteresowań to
tylko niektóre przymioty, które ją charakteryzują.
Grażyna Orlewicz jest nauczycielem dyplomowanym w Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie. W zawodzie pracuje już od 1980 r. Jest również pomysłodawczynią i twórczynią
Koła PTTK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie, które nieprzerwanie od 26 lat prowadzi z pasją, wielkim zaangażowaniem i oddaniem, zaszczepiając w dzieciach, młodzieży
i dorosłych miłość do naszej ziemi, natury i górskich wędrówek.
Od 1993 do 2017 r. dzięki organizacji i jej zaangażowaniu członkowie Koła PTTK licznie
uczestniczyli w wielu rajdach i wycieczkach, zwiedzając Tatry, Sudety, Bieszczady, Góry
Świętokrzyskie, Beskid Śląski i Żywiecki oraz Warszawę i wiele innych miast Polski.
W latach 2001-2005 Grażyna Orlewicz wraz z Kołem PTTK Oddział w Gorlicach organizowała Festiwal Piosenki Turystycznej pt. „Śpiewać każdy może”, który na przestrzeni tych
pięciu lat skupiał dużą ilość zespołów, indywidualnych wykonawców oraz śpiewających
rodzin z powiatów: sądeckiego, gorlickiego, podkarpackiego oraz Słowacji.
W 2004 r. Koło PTTK pod opieką Grażyny Orlewicz zdobyło I miejsce w konkursie „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny” na szczeblu województwa małopolskiego,
organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. W latach 2005-2009 r. z inicjatywy i pomysłu Grażyny Orlewicz, na
Jaworzynie Krynickiej organizowane było kolędowanie, w którym uczestniczyli członkowie
Koła PTTK, zespół muzyczny z Siołkowej, rodzina Matułów z Kąclowej, grupa przedszkolaków z Nowego Sącza, młodzież z Gorlickiego Domu Kultury, uczniowie z Mszany Dolnej
oraz zespół łemkowski. Od 2007 r. organizuje coroczne, tygodniowe wycieczki wakacyjne
dla dzieci i młodzieży. Cieszą się one dużą popularnością również wśród rodziców i opiekunów.
Grażynie Orlewicz nieobca jest działalność na rzecz lokalnej społeczności. Od wielu
lat organizuje kwesty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez wszystkie lata pracy
organizowała wraz z dziećmi uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka, Mamy i Taty,
kolędowanie dla seniorów i wiele innych, poświęcając tym działaniom każdą wolną chwilę.
Na swoim koncie ma liczne osiągnięcia - nagrody dyrektora za wybitne osiągnięcia
w pracy edukacyjnej i wychowawczej. W 1985 roku otrzymała nagrodę kuratora oświaty,
a w 2012 roku Złotą Odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”. W 2018 roku
została odznaczona odznaką „25 lat PTTK”.
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Anna Padoł
Zajmuje się rzeźbieniem w drewnie oraz malarstwem na szkle i w tych
dziedzinach plastycznych osiągnęła
wiele sukcesów artystycznych. Pomysłów dostarcza jej własna wyobraźnia, chociaż najczęściej tworzy anioły, piety i świętych. Artystka swoją
ponad trzydziestoletnią aktywnością
twórczą wniosła bardzo istotny wkład
w rozwój paszyńskiego ośrodka sztuki ludowej.
Anna Padoł urodziła się 23 lipca
1953r. w Nowym Sączu. Jest znaną
na terenie Sądecczyzny twórczynią
ludową. Rzeźbi w drewnie lipowym,
potem pokrywa swoje prace akrylem,
czasem je jeszcze lakieruje. Pomysłów
dostarcza jej własna wyobraźnia, chociaż najczęściej tworzy anioły, piety
i różnych świętych – jak na typową polską artystkę ludową przystało. By rozpoznać jej
dzieła wśród wielu innych drewnianych, należy zwracać uwagę na szczególny typ oczu –
przymrużone, z zaznaczonym wyraźnie konturem dolnej powieki, nisko spoglądające. Te
niewielkie rzeźby zadziwiają swoją jednolitością i konsekwencją stylistyczną.
Artystka swoją ponad trzydziestoletnią aktywnością twórczą wniosła bardzo istotny
wkład w rozwój paszyńskiego ośrodka sztuki ludowej, który na przełomie lat 70. i 80. zasłynął w całej Polsce jako wiodący ośrodek rzeźby ludowej.
Prace tej paszyńskiej twórczyni znajdują się w wielu muzeach i regionalnych ośrodkach
sztuki ludowej w kraju, jak i za granicą. Poprzez czynny udział w konkursach i wystawach
zdobyła wiele nagród i wyróżnień.
Od lat siedemdziesiątych jej prace można podziwiać na rozmaitych kiermaszach, targach, prezentacjach sztuki ludowej, które odbywały się w Nowym Sączu, Krakowie, Warszawie, Kazimierzu nad Wisłą, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Kielcach oraz we Wrocławiu.
Anna Padoł na swoim koncie ma liczne osiągnięcia m.in. III miejsce w Wojewódzkim
Konkursie „Madonna w sztuce ludowej”, III miejsce w konkursie rzeźbiarskim „Patroni
naszych kościołów” oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Diabły w Rzeźbie ludowej”. Uczestniczyła również w licznych wystawach organizowanych na Sądecczyźnie, jak
też w całej Polsce. W 1980 r. była członkiem Spółdzielni Cepelia „Milenium” w Krakowie.
Rok później została członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. W 2008
r. została przyjęta do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. Od 2012 r.
jest członkiem SKT Sądeczanin.

16

Masz takie piękne korzenie!

Stanisław Pażucha
Stanisław Pażucha jest organizatorem licznych wystaw i konkursów plastycznych. Inicjatorem i realizatorem aukcji, z których
dochód jest przeznaczony na ratowanie zabytków sakralnych na Sądecczyźnie. Ponadto
jest promotorem działalności artystycznej.
Stanisław Pażucha w latach 1992–1998
był przewodniczącym Oddziału Wojewódzkiego „Civitas Christiana”, a w latach 1999–
2018 przewodniczącym i członkiem Zarządu
Oddziału Miejskiego „Civitas Christiana”.
Promuje działalność artystyczną, głównie plastyków - twórców nieprofesjonalnych.
Obejmował patronatem działalność literacką w ramach Klubu Literackiego „Sądecczyzna”.
Popularyzował naukę społeczną kościoła w ramach sesji filozoficznych.
Stanisław Pażucha na swoim koncie ma liczne nagrody i wyróżnienia. Został odznaczony Tarczą Herbową Nowego Sącza, Złotą Odznaką Sybiraka i Złotym Medalem Katolickiego
Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Obecnie – jako przewodniczący Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” w Krakowie - czynnie wspiera sądeckie inicjatywy artystyczne, najczęściej z zakresu wystawiennictwa.

Jakub Puchal
Jakub Puchal urodził się w 1954 roku
w Żmiącej. Z wykształcenia jest stolarzem,
co nie przeszkodziło mu w tym, aby pracować jako kierowca i ratownik medyczny
piwniczańskiego oddziału pogotowia ratunkowego w Nowym Sączu
Na jego zainteresowanie rzeźbą ogromny
wpływ wywarł żmiącki artysta rzeźbiarz Tadeusz Augustyn. W sztuce rzeźbienia jest jednak samoukiem. Od dziecka scyzorykiem wystrugiwał różne zabawki i figurki. W wolnych
chwilach rzeźbi w drewnie świątki, scenki rodzajowe oraz postacie ludowe.
Prace Jakuba Puchali znajdują się u kolekcjonerów sztuki w Polsce i poza jej granicami.
Można je również zobaczyć w przydomowej małej galerii w Nowym Sączu przy ulicy Hubala 6/4. W wolnych chwilach muzykuje na trąbce i gra w szachy.
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Barbara Stożek
Barbara Stożek mieszka w miejscowości
Krzyżówka w gminie Łabowa, gdzie od 13 lat
zaraża swoją artystyczną pasją dzieci, młodzież i dorosłych.
Barbara Stożek wykonuje prawdziwe cudeńka z siana i słomy. Spod jej rąk wychodzą baśniowe postacie, zwierzęta i postacie
ludzkie. Takie, którymi dom można ozdobić
od święta i te, które nadawać mu będą niesamowity charakter przez cały rok.
Cały czas aktywnie uczestniczy w promowaniu rękodzieła naszego regionu uczestnicząc w wystawach i plenerach w takich miejscowościach jak Kraków, Nowy Sącz, Stary
Sącz, Łącko, Nawojowa, Kamianna, Ptaszkowa, Bobowa, Łososina czy Zakliczyn.
Barbara Stożek pracuje z młodzieżą ucząc
ich wykorzystania naturalnych surowców
przy tworzeniu najróżniejszych wyrobów
użytkowych czy ozdobnych. Wspiera młodych w organizacji kiermaszów szkolnych.
Jednocześnie cały czas aktywnie działa w Radzie Sołeckiej w swojej rodzimej miejscowości.
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Ppłk SG dr hab. Stanisław Strączek
Ppłk SG dr hab Stanisław Strączek jest
osobą niezwykle zasłużoną. Przez wiele lat
pełnił funkcję naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. W tym roku przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Ppłk SG dr hab. Stanisław Strączek jest
absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 1994
r. objął stanowisko II kapelmistrza Orkiestry
Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Z orkiestrą wykonał wiele koncertów w kraju i za
granicą.
W 2000 roku uzyskał tytuł doktora sztuki
w Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie. Rok później objął stanowisko naczelnika Wydziału I-go Kapelmistrza Orkiestry. W roku 2006 ukończył studia
podyplomowe z zarządzania. Dokonał wielu
instrumentacji i aranżacji na orkiestry symfoniczne i dęte oraz opracowań na zespoły
chóralne.
Ppłk Stanisław Strączek przewodził zarówno Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży
Granicznej, jak i Orkiestrze Dętej im. Stanisława Moryto w Łącku, która pielęgnuje kulturę
Górali Łąckich. Obydwie orkiestry pojawiają się na uroczystościach upamiętniających wydarzenia patriotyczne i regionalne zarówno na Sądecczyźnie, jak i w Małopolsce, kraju
i zagranicą.
Za swoje wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju kultury muzycznej został wyróżniony
wieloma odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką
Straży Granicznej, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Ministra Kultury
i Sztuki – Zasłużony Działacz Kultury, Złotym Medalem za zasługi dla Województwa Nowosądeckiego. Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Ziemi Łąckiej. Honorowy Obywatel Gminy Ochotnica Dolna. Otrzymał też Złote i Srebrne Jabłko za Zasługi
dla Powiatu Nowosądeckiego.
Był nominowany do tytułu „Sądeczanin Roku 2004”. Uzyskał tytuł „Małopolanina Roku
2005”. W 2013 roku został odznaczony najwyższym medalem za zasługi w dziedzinie
kultury - „Gloria Artis”.
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Józefa Wierzycka
Zajmuje się szydełkowaniem, haftem, bibułkarstwem oraz wycinankami z papieru. Aktywnie
angażuje się w różne inicjatywy społeczne. Dzieli
się swoim talentem i doświadczeniem z innymi.
Józefa Wierzycka na co dzień mieszka w Zalesiu na Limanowszczyźnie. Zajmuje się szydełkowaniem, haftem, bibułkarstwem oraz wycinankami z papieru. Wykonuje również ozdoby
bożonarodzeniowe i wielkanocne różnymi technikami. Wystawy z jej rękodziełami były prezentowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy, Pijalni Wód w Szczawie, Świetlicy w Zalesiu,
Bibliotece i Domu Kultury w Limanowej, ale także podczas V Zjazdu Sądeczan i Pikniku Rodzin
Katolickich w Starym Sączu.
Józefa Wierzycka od 10 lat współpracuje
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamienicy.
Współdziała z grupą „Koroneczki” ze Świetlicy
Środowiskowej w Zalesiu. Ponadto jest często
zapraszana do szkół, gdzie prowadzi zajęcia
z dziećmi. Od kilku lat dzieli się swoimi umiejętnościami z członkiniami Stowarzyszenia
Seniorów w Kamienicy. Współpracuje również z Kołami Gospodyń Wiejskich.
Prezentowała swój dorobek artystyczny podczas Dni Gorczańskich, dożynek i gminnego dnia dziecka. Wzięła również udział w przeglądach dorobku kulturowego powiatu
limanowskiego. Uczestniczyła w projekcie „Aktywność i doświadczenie seniorów” oraz
w licznych kiermaszach i jarmarkach.
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Muzyka „Błankowiany”
Kapelę Błankowiany utworzył nieżyjący już Edward Grucela – nauczyciel muzyki, rzeźbiarz, współzałożyciel i długoletni kierownik regionalnego Zespołu „Dolina Popradu”.
Wcześniej grupa była znana w piwniczańskim środowisku jako rodzinna kapela Grucelów
i Stawiarskich. Zespół współpracuje ze stowarzyszeniami, angażuje się w akcje charytatywne, wspomagając je muzykowaniem i śpiewem.
Rodzina Grucelów muzykowanie ma we krwi. Kapelę Błankowiany utworzył Edward
Grucela. Jego córka Irena, razem z mężem Józefem Stawiarskim i ich dziećmi, tworzą
trzon kapeli. Od około trzech lat znani są jako kapela „Błankowiany”.Kultywują muzykę
Czarnych Górali. Ewenementem w zespole jest to, iż muzycy sami robią instrumenty. Spod
ręki pana Piotra Buczka wyszły skrzypce, gęśle, trąbita. Zaś pani Irena gra na basach wykonanych przez jej ojca.
Skład zespołu to około 10 osób. Muzykować zaczęli pod okiem i uchem Edwarda Gruceli. Irena Stawiarska (bas), mąż Józef (klarnet), syn Maciej (heligonka), córki Kinga i Emilia
(skrzypce). Małżeństwo Buczek Piotr(heligonka, trąbita), Rozalia z siostrą Danutą Molenda
(śpiew), Jan Ściurka (klarnet), Wiktoria Maślanka ( skrzypce prym), Jakub Waligóra (skrzypce sekund i Krystyna Łomnicka (śpiew).
W swoim programie starannie przekazują dorobek swoich ojców poprzez śpiew, granie, a także strój wiernie dobrany – w jakim chodzili praojcowie. Zespół „Błankowiany”
bierze udział w życiu społecznym, angażując się poprzez występy w czasie świąt lokalnych.
Zespół współpracuje ze stowarzyszeniami i angażuje się w akcje charytatywne.
„Błankowiany” promują region Czarnych Górali w gminach ościennych. Mimo krótkiego stażu, już w 2016 r. podczas konkursu Druzbacki 2016 w Podegrodziu zespół zdobył
czołowe miejsca i wyróżnienia. Nieżyjący już Edward Grucela tuż przed końcem swoich dni
zagrał na trąbicie zdobywając najwyższe miejsce.
Muzyka i śpiew kapeli „Błankowiany” należy do nielicznych, którzy tak mocno i charyzmatycznie kultywują muzykę Czarnych Górali. Śpiewają pokoleniowo, rodzinnie, przekazując wartości, o które powinniśmy dbać i je pielęgnować.
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Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
„Brzeźnioki”
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Brzeźnioki” jest dopiero na początku swojej artystycznej drogi, ale już wpisuje się w panoramę folkloru Sądecczyny.
Zespół, można powiedzieć stawia na tym
polu pierwsze kroki. „Brzeźnioki” działają od
roku. Powołanie do życia zespołu było odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie
mieszkańców Brzeznej i okolicznych wiosek.
Zespół skupia ponad 150 osób tańczących w czterech grupach wiekowych: maluszki 3-6
lat, grupa dziecięca 7-12, grupa młodzieżowa 13-18 lat, oraz grupa dorosłych.
Kierownikiem artystycznym i choreografem jest Małgorzata Kmiecik, a kierownikiem
organizacyjnym Iwona Bodziony. To one są twórczyniami „Brzeźnioków”. Małgorzata
Kmiecik jest związana ze sceną nieprzerwanie od 35 lat, najpierw jako długoletnia tancerka w Sądeczokach, potem w Sądeczanach a po zdobyciu dyplomu instruktora w Krakowie
była przez trzy lata choreografem w Sądeczokach oraz przez siedem lat w Zespole Świniarsko. Pani Iwona Bodziony zachłysnęła się folklorem dopiero, gdy jej dzieci zaczęły tańczyć
w zespole w Świniarsku. Do tego stopnia, że sama postanowiła tańczyć i zaangażować się
w powstanie nowego zespołu.
Grupa najmłodsza „Brzeźnioków” prezentuje zabawy i piosenki lachowskie charakterystyczne dla naszego regionu i stosowne do ich wieku. Pozostałe grupy również prezentują
folklor lachowski. W zespole tańczą całe rodziny: rodzice z dziećmi, rodzeństwa. Tancerze
mogą się poszczycić pięknymi strojami. Jest to ogromna zasługa mam i babć osób, które
działają w „Brzeźniokach”.
Mimo tak krótkiej działalności zespół ma już na koncie liczne występy zarówno w kraju
jak i za granicą. Między innymi brał udział w festiwalu odbywającym się w Grecji, występował także w gminie Kołobrzeg, a pokłosiem tego występu jest stała współpraca ze
wspomnianą gmina. Zespół uczestniczy też w różnych koncertach i festynach organizowanych w gminie Podegrodzie. Aktywnie uczestniczy w życiu parafii. Koncertuje w okresie
bożonarodzeniowym dla mieszkańców gminy i nie tylko.
Zespół działa przy Stowarzyszeniu Regionalny Zespół Pieśni i Tańca BRZEŹNIOKI. Rok
działalności, który jest już za „Brzeźniokami” pokazał, że utworzenie zespołu, nie było pomyłką. Członkowie zespołu poczytują sobie za zaszczyt, że mogą w nim śpiewać i tańczyć.
- Powoli wpisujemy się w nasze lokalne środowisko. Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Jesteśmy, działamy i nie wstydzimy się naszej tożsamości. Zaczynamy tworzyć
jedną wielką rodzinę którą chcemy się pochwalić. - mówią założycielki Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Brzeźnioki.
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Dziecięcy Zespół Regionalny
„Bystro Kicora”
Dziecięcy Zespół Regionalny „Bystro Kicora” kultywuje tradycje nadpopradzkich górali
z Przysietnicy. Jest stosunkowo młodym zespołem. Działa od 2015 roku.
Górale nadpopradzcy zwani inaczej czarnymi góralami są grupą góralską ze wschodniej
części Beskidu Sądeckiego, obejmującego w przybliżeniu Piwniczną i Rytro, ale niektórzy
badacze folkloru włączają też do tej grupy właśnie Przysietnicę (M. Cholewa).
Dziecięcy Zespół Regionalny „Bystro Kicora”, to grono osób, które udowadnia jak bogata i różnicowana pod względem kulturowym jest Sądecczyzna. To bardzo cenne, wszak
większość osób spoza Sądecczyzny kojarzy góralszczyznę tylko z Podhalem. Zespół zadebiutował na jednym z największych festiwali folkowych w regionie i w kraju. Podczas 35.
edycji „Druzbacki” w Podegrodziu, „Bystra Kicora” zajęła wysokie, trzecie miejsce.
Starosądeczanie mogli też podziwiać młodych zdolnych artystów z „Bystrej Kicory” podczas VII i VIII Lachowskiej Michy w Starym Sączu, a przybysze ze świata na ostatniej
Pannonice.
Kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu jest Monika Florek i to ona z powodzeniem zainteresowała dzieci i młodzież folklorem, ucząc ich szacunku i przywiązania
do tradycji. Młodzi nasiąkają ją od najmłodszych lat.
Grupa nie tylko występuje na cyklicznych imprezach o charakterze regionalnym i folklorystycznym, jak chociażby: starosądecka Lachowska Micha, czy Jarmark Galicyjski, ale
także innych.
Dziecięcy Zespół Regionalny „Bystra Kicora” zrealizował również bardzo ciekawy projekt, na który złożyły się trzy zasadnicze działania: odtworzenie tradycyjnych instrumentów
pasterskich, przeprowadzenie warsztatów praktycznych i edukacja muzyczna odbiorców
projektu. Projekt: Dudy i Złóbocki w kulturze Przysietnicy, polegał na odtworzeniu tradycyjnych instrumentów pasterskich, takich jak dudy, złóbcoki, fujarki sześciootworowe krawędziowe, rogi pasterskie. Specjaliści uczyli grać na tych instrumentach dzieci i dorosłych.
Stworzono też konspekty do edukacji
regionalnej. Rekonstruowane instrumenty w całości zachowują tradycyjny
charakter i bezpośrednio swoim wykonaniem nawiązują do tych opisywanych
w źródłach historycznych regionu. Dzięki projektowi 20 uczestników zdobyło
praktyczną wiedzę z budowy instrumentów, tradycyjnego wykonywania ich elementów konstrukcyjnych, nazewnictwa
oraz zdobnictwa, a także używania dawnych narzędzi snycerskich.
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Regionalny Zespół „Dolina Słomki”
Regionalny Zespół „Dolina Słomki” jest „perełką” na Sądecczyźnie, która, jak żaden
inny region w kraju może pochwalić się wspaniałym folklorem.
Zespół został założony w 2008 roku przez Joannę i Romana Liszków. Oni są jego kierownikami. Za stronę choreograficzną odpowiadają: Elżbieta Sroka i Marzena Liszka. „Dolina Słomki” kultywuje tradycje Lachów Sądeckich. Zespół powstał i działa przy Stowarzyszeniu „Ratujmy Tradycje”. Takie działa w gminie Łukowica na Limanowszczyźnie.
Zespół jest podzielony na cztery grupy wiekowe: od 3 - 8 lat, 9 -13 lat, 14 -16 lat.
W ostatniej grupie są osoby od siedemnastego roku życia. W 2015 roku do zespołu dołączyła też grupa starostów, która skupia 6 par dorosłych, żonatych członków.
Regionalny Zespół „Dolina Słomki” liczy około osiemdziesięciu członków. W swoich
programach prezentowanych na scenie ukazuje dawne tradycje, zwyczaje, a także tańce
i stroje. Kultywuje wypieraną przez kulturę masową, rodzinną kulturę i sztukę ludową. Jest
to ważne, ponieważ kraj bez kultury, tradycji czy historii, nie może w pełni funkcjonować
i zatraca poczucie własnej wartości.
W programie zespołu znajdują się tradycyjne tańce Lachów Sądeckich dostosowane
do grup wiekowych. Najmłodsze dzieci skupiają się na dawnych zabawach i prostych tańcach, starsza grupa prezentuje bardziej zawansowane tańce jak kowol, szewc, szarpok.
Najstarsze grupy wykonują polki, krakowiaki, tramelki i walce. Podobne tańce, wykonują
również starości.
Zespół uświetnia festyny i uroczystości, przede wszystkim na terenie gminy. Ma też na
swoim koncie wiele wyjazdów do sąsiednich miejscowości, a nawet za granice. Tradycyjnie
od kilku lat zespół co roku przygotowuje Jasełka, z którymi jeździ po okolicznych kościołach. Występował również w Domach Pomocy Społecznej, umilając ich pensjonariuszom
czas. Muzyka zespołu od kilku lat kolęduje osobom niepełnosprawnym z Warsztatów Terapii Zajęciowej.
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Zespół Regionalny „Górale Łąccy”
im. Marii Chwalibóg
Osiemdziesiąt pięć lat wspaniałego dorobku. Tyle lat liczy sobie Zespół Regionalny „Górale Łąccy” rozsławiający folklor górali białych. Jego założycielką była Maria Chwalibóg,
nauczycielka w Szkole Podstawowej w Zarzeczu, a potem w Łącku. To ona była duszą
i oparciem tego zespołu. Obecnie jego kierownikiem artystycznym jest Łukasz Ukleja
Dzisiaj zespół nosi jej imię. Maria Chwalibóg założyła go w 1933 roku. Zespół powstał
na bazie Kół Młodzieży Ludowej w Łącku i Czerńcu. Ta zasłużona piewczyni rodzimego
folkloru stworzyła też pierwszy program zespołu, któremu towarzyszyła kapela ludowa
Pyrdołów.
Już w pierwszym roku działalności Grupa Regionalna z Łącka wystawiła widowisko
„Wesele naszej Marysi”. Początki działalności zespołu były trudne. Zespół nie miał własnych strojów regionalnych, pieniędzy, by je kupić, ani też lokalu, w którym mógłby odbywać się próby. Dziewczęta w większości miały stroje własne, natomiast chłopcy niektóre
elementy stroju (koszule, kierpce) kupowali za własne pieniądze, a niektóre (pasy, gurmany) wypożyczali. Miłość do rodzimej tradycji i wspaniałego folkloru zawsze brała górę nad
wieloma przeciwnościami.
Próby zespołu odbywały się przeważnie wieczorami, w szkole podstawowej, za zgodą
jej kierownika – Stanisława Gronusia, którego sympatia dla zespołu wyrażała się między
innymi tym, iż użyczał na próby lampy wypełnionej naftą. W przygotowywaniu członków zespołu do występów swoją cząstkę ma także Mieczysław Szurmiak, kierownik szkoły
w Zagorzynie (w czasie wojny zginął w obozie koncentracyjnym).
Od samego początku duszą tego zespołu była jego założycielka Maria Chwalibóg. Wokół niej skupiło się wielu wspaniałych ludzi. takich samych, jak ona miłośników rodzimego
folkloru, prawdziwych pasjonatów.
Dzięki Józefowi i Tomaszowi Pyrdołom, przy współpracy Juliana Zubka, został odtworzony taniec „Zbójnicki”, który figurami i sposobem wykonywania różnił się od „zbójnickiego” wysokogórskiego. Dzięki inicjatywie Marii Chwalibóg i członków zespołu (Zofii Faron, Stanisława Baziaka, Stanisława Ćwikowskiego) zebrano od najstarszych mieszkańców
regionu łąckiego obrzędy weselne (pytacka, oracje drużbów i starostów, błogosławieństwo, ocepiny). Materiały te uporządkowała i przygotowała dla potrzeb zespołu jego założycielka. Przygotowano „Wesele łąckie”, które po raz pierwszy jako obrzęd odtworzono na
„Święcie Gór” w Nowym Sączu w 1938 r. Było to widowisko regionalne z udziałem Górali
Łąckich i Lachów z Podegrodzia. Zespół wszedł bowiem w skład powiatowego zespołu
prowadzonego przez Mieczysława Szurmiaka, któremu w opracowywaniu programów
pomagała również Maria Chwalibóg.
W latach 1939-43 zespół zawiesił swoją działalność. Jego członkowie przebywali w obozach koncentracyjnych, w niewoli niemieckiej, działali w partyzantce. Maria Chwalibóg po
ciężkich doświadczeniach życiowych wyjechała na stałe do Anglii. Materiały dotyczące
programu zespołu zaginęły w czasie wojny.
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W 1946 r. z inicjatywy byłych członków: Zofii Faron, Marii Dybiec, Józefa Marka i Stanisława Baziaka zespół został zreorganizowany. Starano się odtworzyć program, zwłaszcza
„Wesele łąckie”. Dużej pomocy udzieliła „powojennemu” zespołowi nauczycielka Stanisława Wadowska. Zmienił się skład zespołu i kapeli. Zaczął grać w niej Franciszek Kurzeja
z Kiczni (prymista).
Zespół powoli odradzał się, ale borykał z problemami, jakie piętrzyły się przed nim
w pierwszych latach działalności. Brak strojów i miejsca do ćwiczeń. Próby odbywały się
w szkole, w domu ludowym, w remizie OSP, na trawniku, a nawet w stodołach u członków
zespołu. Pod koniec lat pięćdziesiątych jednostka wojsk lotniczych z Warszawy przekazała
na świetlicę dla Łącka swój barak. W lutym 1960 r. odbył się ta występ karnawałowy.
Odtąd, przez ponad 10 lat próby, jak i różne uroczystości odbywały się w tym miejscu.
Zespół dzięki odnoszonym sukcesom był jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych
zespołów amatorskich w kraju. Dowodem tego są liczne publikacje w różnych ogólnopolskich czasopismach jak; „Świetlica”, „Życie Warszawy”, „Kultura i życie”, „Panorama”,
„Przyjaciółka”, „Sztandar Młodych”, „Zarzewie” oraz „Nowa Wieś”.
Po wojnie zespół działał pod patronatem GS Samopomoc Chłopska w Łącku (1955-65,
1967-1991), Gromadzkiej Rady Narodowej (1965-67), a od 1991 r. Gminnego Ośrodka
Kultury wŁącku. Kierownikiem zespołu zaraz po wojnie został Józef Marek, a kierownikiem artystycznym - Stanisław Baziak. Obecnie zespół składa się z dwóch grup – młodych
i starostów, czyli dwóch pokoleń górali łąckich. Jest to w sumie około 40 osób. Przez szeregi zespołu przewinęło się: w latach 1933-2013 około 500 osób. Zespół uświetnia zawsze
Święto Kwitnącej Jabłoni, Święto Owocobrania oraz wiele innych uroczystości regionalnych na terenie gminy, powiatu i województwa.
Zespół Regionalny „Górale Łąccy” to nie tylko kultywowanie tradycji regionu, ale także
sposób na czynne spędzenie wolnego czasu.Na standardowy program „Górali Łąckich”
składa się wiązanka oryginalnych tańców regionu łąckiego, śpiewy oraz liczne zabawy obrzędowe. Prezentuje oryginalny folklor górali łąckich oparty na tańcach, śpiewach, muzyce
i tradycji tego regionu.
Występował na terenie całego kraju i poza jego granicami. Dorobek swój uwiecznił na
płytach CD - Leci od Łącka piosnecka (2000 r.), - Kolędy i pastorałki - Na Modyńskiyj hali
(2002 r.), - Kondy Corno Rzycka (2006 r.), Ni mos ci to, ni mos (2018 r.) oraz DVD z „Weselem Łąckim” oraz
widowiskiem
z okazji Jubileuszu
70-lecia i 80-lecia działalności.
Skojarzył
wiele
par małżeńskich,
których wnukowie i dzieci przychodzą dzisiaj na
próby.
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Zespół Janczowioki
Zespół „Janczowioki” wpisuje się w panoramę kulturalną gminy
Korzenna. Działa przy
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Janczowa „Janczowska Wspólnota”.
Istnieje od 2008 roku.
Kierownikiem
zespołu jest Maria Kogut.
To ona rok wcześniej,
w miejscowej szkole
rozpoczęła realizowanie projektu „Bliższe Ojczyzny - Małopolska”, który służył m.in. pogłębianiu historii Janczowej. Wtedy też została utworzona Izba Regionalna i grupa śpiewających dziewcząt, które występowały jeszcze w strojach krakowskich. Najpierw była to
śpiewacza grupa kilkunastu osób występująca na piknikach i dożynkach. Z czasem pojawiły się kolejne projekty. Była też żmudna praca z etnograf Marią Brylak - Załuską.
Z biegiem czasu pojawili się kolejni chętni, którzy chcieli tańczyć. Ciężka praca zaczęła
przynosić efekty. Zespół „Janczowioki” stał się rozpoznawalny. W tym roku do zespołu
liczącego obecnie około pięćdziesiąt osób dołączyła także kapela, której kierownikiem jest
Bogdan Matusik.
Zespół bazuje na odnajdywanych piosenkach i tańcach z Janczowej i okolic. W swoim
programie ma dwa widowiska: Wesele na Pograniczu, nagrywane wspólnie z zespołem
Lipniczanie oraz samodzielne widowisko opracowane na podstawie scenariusza napisanego przez panią Matusik - Potańcówka na Pograniczu.
Obecnie „Janczowioki” działają w trzech grupach: mała - 19 członków, w wieku 4-10
lat, średnia - 18 członków, w wieku 11-14 lat i dorosła ok. 18 członków, wieku od 15 do
60 lat.
W kapeli prowadzonej przez Bogdana Matusika jest trzech braci Nawaków - Tomasz,
Piotr oraz Andrzej, a także Michał Urban, Faustyna Bielak, Magda Pajor, Agnieszka Kogut,
Edyta Mordarska.
Instruktorem zespołu jest Wioleta Matusik.
Zespół występował w Pałacu Prezydenckim dla Andrzeja Dudy. Spotkał się też z Agatą
Kornhauser-Dudą podczas jej wizyty w szkole w Janczowej. Występował również w różnych miejscach na terenie gminy i nie tylko. Śpiewał i tańczył między innymi na Słowacji.
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Zespół Regionalny „Librantowianie”
Co można zrobić w wieku siedemnastu
lat? Chodzić do szkoły, uczyć się, wychodzić
ze znajomymi, a może założyć zespół promujący lokalną kulturę i tradycję? Tak właśnie
cztery lata temu zrobiła 17-letnia wówczas
Dominika Grońska. To ona powołała do życia
Zespół Regionalny „Librantowianie”.
Jest on dumą Librantowej i gminy Chełmiec. A jakie były jego początki? W lutym
2014 roku powstała w Librantowej Szkółka
Muzykowania Ludowego, gdzie pod przewodnictwem nauczyciela Jarosława Słaby, zaczęła się kształtować kapela. Wkrótce do pomysłu dołączyła Natalia Grońska, której zadaniem
było zorganizowanie funduszy na zakup strojów. Swój pierwszy koncert kapela zagrała już
w październiku 2014 roku. Dwa lata później powstała sekcja tańca dziecięcego.
Zespół Regionalny „Librantowianie” liczy obecnie prawie 40 osób. W sekcji tanecznej
posiada dwie grupy wiekowe (dziecięcą oraz młodzieżową). Przy Zespole działa również
kapela, która wykonuje tradycyjną muzykę z regionu Lachów Sądeckich, przy akompaniamencie kontrabasu, skrzypiec, klarnetu i trąbki. „Librantowianie” kultywują tradycję
Lachów Sądeckich i rodzimej miejscowości Librantowej.
„Librantowianie” w swoim dorobku mają barwne widowisko pt. „Na Maliniu - przy
pasioniu” (obraz dawnej sztuki wypasu bydła), suity tańców lachowskich, zapomniane
przyśpiewki oraz tradycyjne pieśni religijne.
Chcąc ocalić od zapomnienia lokalną tradycję zespół co roku wykonuje własnoręcznie
krzyżyki wielkanocne na domostwa dla mieszkańców. Św. Bernard z Clairvaux mówił, że
„widzimy dalej, bo stoimy na ramionach gigantów” - dlatego też w swej działalności „Librantowianie” szczególną uwagę poświęcają najstarszym członkom miejscowości. Tych,
którzy nie mogą wychodzić z domu odwiedzają z muzyką.
Są głęboko przekonani o tym, że budowanie nowoczesnego społeczeństwa patriotycznego rozpoczyna się w lokalnych społecznościach. Stąd też członkowie zespołu prowadzą
warsztaty z zakresu promocji kultury i ginących zawodów dla najmłodszych mieszkańców
miejscowości i okolic.
Zespół skupia młodych pasjonatów folkloru. Poprzez swoją działalność chce pokazać
młodym, jak ważne w życiu jest poczucie tożsamości etnicznej i kultywowanie własnej
tradycji
- Biją w nas lachowskie serca, a w naszych żyłach płynie lachowska krew. Pragniemy,
aby tych serc było coraz więcej - mówią Librantowianie.
Zespół bardzo często koncertuje w swojej rodzinnej miejscowości podczas mszy i innych uroczystości. Również w innych zakątkach Polski rozpowszechnia tradycje i dawne
zwyczaje Lachów Sądeckich.
Dotychczasowe wyróżnienia to kwalifikacja do 42. Karpackiego Festiwalu Dziecięcych
Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdrój 2018.
Kierownikiem zespołu jest Dominika Grońska, choreografem - Paweł Michalik, a kierownikiem kapeli: Jarosław Słaby.
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Regionalny Zespół Pogranicze
Rozmawiamy z Łukaszem Molęndą, założycielem i szefem Regionalnego Zespołu Pogranicze, działającego przy Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.
Choć działacie Państwo przy Centrum Kultury w Krynicy, to jednak pracujecie na co
dzień w Tyliczu.
- Działamy w Wiejskim Domu Kultury w Tyliczu na Rynku i razem z Centrum Kultury
bardzo dobrze nam się ta współpraca układa. Jeździmy na występy, na festiwale. Centrum
Kultury nas wspomaga, podobnie jak Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Odkryj Tylicz”.
Trzy lata temu zrodziło się Małe Pogranicze, czyli zespół dziecięcy. Od tego wszystko
się zaczęło. Jak wyglądały początki?
- Były bardzo ciekawe. Przyjechałem do Tylicza i zacząłem pracować z najmłodszą grupą dziecięcą. Na początku było około 20 dzieciaków, ale z czasem grupa się rozrosła do 60
osób. Potrzebowałem więc żony do pomocy i już tak zostało: razem do dziś prowadzimy
zespół. Nasze pierwsze próby odbywały się w starej sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Tyliczu.
Ile zespół liczy teraz dzieci?
- To zależy od pory roku. W wakacje dzieci jest mniej, jesienią więcej. Zawsze z rokiem
szkolnym rozpoczynamy nabór do zespołu. Z dziećmi bardzo na luzie prowadzimy zajęcia,
raczej realizujemy program poprzez formę zabawy. W ubiegłym roku dzieci miały występy
w Krynicy, w Tyliczu i Piwnicznej oraz zorganizowaliśmy też kilka wyjazdów do teatrów,
do Krakowa.
Czego dzieci mogą się na uczyć na próbach?
- Taniec i śpiew to dla nas podstawa, na której się skupiamy. Ale zaczynając pracę z małymi dziećmi kładziemy nacisk na rytmikę, na poznawanie własnego ciała poprzez różne
ćwiczenia ruchowe. Trzeba pamiętać, że zespół jest ludowy, a więc uczymy się gwary, tradycji, gry na instrumentach, poznajemy historię Tylicza i okolic a także elementy strojów
czy elementy budownictwa. Dzieci mają okazję poznać też jak ich dziadkowie pracowali
na roli. Jak wyglądała ta praca, jakimi narzędziami pracowali itd.
Z czasem powstał zespół dorosłych...
- Dzieciaki dały przykład starszym i w rok po zespole dziecięcym, z inicjatywy mieszkańców z okolic Tylicza, Muszynki, Mochnaczki, Krynicy powstał zespół dorosłych :od 15
roku życia do 115! W tej chwili ta grupa liczy ponad 30 osób, ale zaczęliśmy od 8 tancerzy i czterech muzykantów. Początki były ciężkie, bo jak ktoś wypadł ze składu, to nie
mogliśmy wystąpić. Teraz nam ludzi przybywa. Nikt nikogo nie namawia, a jednak ciągle
przychodzą i coraz bardziej są odważni aby występować.
Wpadliście Państwo na pomysł Festiwalu Kultur Pogranicza, którego pierwsza edycja
odbyła się ponad rok temu. Przypomnijmy festiwal trwa dwa dni i odbywa się w Krynicy. Pierwsza edycja była dość skromna, ale już druga przyniosła występy kilkunastu
zespołów regionalnych, także z zagranicy.
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- W pierwszej edycji chcieliśmy się sprawdzić, zobaczyć na czym polega organizacja
festiwalu. Odbiór widzów, którzy przyjeżdżają do uzdrowiska i mieszkańców był bardzo
dobry. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że pokazanie folkloru w Krynicy jest potrzebne.
W organizacji pomagało nam Centrum Kultury. Druga edycja była trochę większa, dzięki
współpracy z Centrum Kultury i z gminą. Bez pomocy wielu urzędników, straży miejskiej
na pewno by się nam to nie udało.
Większy festiwal, większe gwiazdy i mimo jesiennej pogody – bo w tym roku festiwal odbył się 20 i 21 września – odbiór był bardzo gorący ze strony publiczności. Mimo wiatru
i deszczu widzowie do późnych godzin oglądali występy zespołów. Zaprosiliśmy zespół
z Raslavic, ze Słowacji, który pokazał niezwykły folklor i kulturę Słowacji. Przez dwa dni na
deptaku w Krynicy było bardzo kolorowo.
Podczas dożynek w Mochnaczce Niżnej pokazaliście Państwo regularny spektakl.
Skąd pomysł?
- Zazwyczaj podczas dożynek śpiewa się o kombajnach, traktorach, panie przygotowują muzyczny program sołectw. Ale w tym roku postanowiłem pokazać jak wyglądał dzień
żniw. Od porannych przygotowań poprzez wyjście w pole i prace w polu, naukę koszenia,
aż po przyjście kobiet z jedzeniem itd. Wszystko w jednym krótkim spektaklu.
Nad czym państwo w tej chwili pracujecie?
- Zrobiliśmy kolejny nabór, przyszło parę osób. Prowadzimy teraz wywiady z starszymi
osobami z naszej okolicy, w których opowiadają nam jak było dawniej. Mówią nam o tym
jak żyli a przede wszystkim opowiadają nam historie opowiedziane przez ich dziadków.
Dzięki temu cofamy się na początek XX wieku, zbierając informacje na temat kultury, piosenek, tańców, gwary, strojów.
Zdobytą w ten sposób wiedzę będziemy się starali wykorzystać w zespole Pogranicze.
Bo przecież zespół regionalny i folklorystyczny jest po to by te tradycje pokazywać. Na tym
się skupiamy w tym momencie. Organizujemy też, 11 listopada, wieczorek dla seniorów.
Będzie muzyka i taniec.
Rozmawiali Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz i Andrzej Kotlarz
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Zespół regionalny „Rytrzoki”
Kultywują tradycję górali nadpopradzkich.
„Rytrzoki” występują na uroczystościach
szkolnych, środowiskowych i kościelnych.
Dotychczasowe osiągnięcia to nagranie płyty, uzyskanie środków na realizację projektu
„Ryterska Akademia Muzyki i Tańca” i konkursy recytatorskie – gwarą. Zespół pragnie
się dzielić swoim dorobkiem twórczym, szacunkiem do kultury górali nadpopradzkich,
kulturą regionu naszej Małej Ojczyzny. Odwiedza ciekawe miejsca związane z kulturą ludową oraz warsztaty. Dzieci uczą się mowy
gwarowej. Osoby prowadzące zespół: Renata Dudczak, Czesława Ryżak, Piotr Kulig.

Chór Parafialny
im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Marcinkowicach
Chór parafialny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach obchodzi w tym
roku trzydziestolecie działalności. Od lat kieruje nim Marzena Pikuła.
Chór parafialny w Marcinkowicach powstał w 1989 roku z inicjatywy obecnego
proboszcza parafii ks. Józefa Babicza. Jest
to chór amatorski, mieszany, czterogłosowy.
Śpiewa w nim czterdzieści osób. Od wielu lat
kieruje nim Marzena Pikuła.
Swoją działalnością chór, wpisał się w przestrzeń kulturalną lokalnej i regionalnej społeczności. Uświetnia on większość imprez kulturalnych, okolicznościowych, patriotycznych
i uroczystości religijnych odbywających się w Marcinkowicach i okolicznych miejscowościach.
Występował z chórami sądeckimi podczas wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu oraz
w ramach Sądeckiego Festiwalu Muzycznego Jubilaei Cantus. Śpiewał m.in. podczas mszy
za ojczyznę na Warszawskim Żoliborzu. Uczestniczył też w mszy św. beatyfikacyjnej ks. J.
Popiełuszki. Jego członkowie koncertowali za granicą m.in. we Włoszech, na Węgrzech
oraz na Ukrainie.
Na repertuar chóru składają się dzieła religijne, okazjonalne, patriotyczne i klasyczne.
Do wykonywanych klasycznych dzieł należą m.in. psalmy Mikołaja Gomółki, chorały Jana
Sebastiana Bacha, utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, a także starosądeczanina Jana
Joachima Czecha.
Chór współpracował z Fundacją Pomocy Osobom z Autyzmem MADA oraz Szkolnym
Kołem Caritas w Chełmcu. Jego członkowie wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach
opłatkowych Fundacji Sądeckiej.
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Orkiestra Dęta OSP Mogilno
Orkiestra Dęta działa od 2010 roku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilnie. Obecnie zrzesza około 25 osób, które regularnie ćwiczą w tamtejszej sali parafialnej. Tworzą ją
mieszkańcy gminy Korzenna, poczynając od najmłodszych, uczących się w szkole podstawowej do starszych, już pracujących.
Orkiestra ma w swoim bogatym repertuarze pieśni kościelne, patriotyczne, biesiadne,
strażackie. Swoimi występami uświetnia uroczystości kościelne, państwowe i gminne, jak
również liczne imprezy plenerowe. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy Korzenna orkiestra zakupiła instrumenty, nuty, organizuje wyjazdy na koncerty i liczne konkursy promując gminę i swój dorobek artystyczny.
Orkiestra Dęta odgrywa ważną rolę w życiu społeczno-kulturalnym gminy. Integruje
społeczność strażacką i nie tylko, poprzez udział w najważniejszych uroczystościach gminnych i lokalnych, a także w świętach państwowych i kościelnych. Stała się wizytówką gminy. Stale się rozwija prezentując coraz wyższy poziom swoich występów.
Kierownik artystycznym Orkiestry jest Andrzej Bogdał.
Przy orkiestrze działa też grupa Mażoretek licząca 11 dziewcząt. Mażoretki prezentują
choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki. Dziewczęta mają już opracowanych kilka takich programów. W czasie swojej krótkiej działalności orkiestra zaprezentowała się w wielu koncertach i konkursach.
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Starosądeckie Tamburmajorki
Grupa artystyczna Tamburmajorki działa nieprzerwanie pod przewodnictwem mgr Justyny Szkarłat od 2011 roku. Poprzednimi trenerami zespołu byli: Joanna Fryzowska oraz
Leszek Mieczkowski. Zespół został powołany z inicjatywy ówczesnych władz miejskich burmistrza Mariana Cyconia. Działał i prezentował się u boku Orkiestry Reprezentacyjnej
Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz Starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej.
Grupa została stworzona na wzór Tamburmajorek Gdańskich, z których wywodziła się
trenerka- Joanna Fryzowska.
Zespół Starosądeckie Tamburmajorki składa się wyłącznie z dziewcząt, które prezentują
się w czerwono – czarnych mundurach. Ich nierozłącznym rekwizytem jest buława, za pośrednictwem której prezentowane są układy taneczne i show sceniczne. Dziewczęta prezentują różnorodne choreografie sceniczne oraz defilady paradne. Prezentowane układy
wykonywane są przy akompaniamencie orkiestr lub muzyki rozrywkowej.
Zespół swoimi występami uświetnia różnorodne imprezy okolicznościowe na terenie
miasta i gminy Stary Sącz, powiatu nowosądeckiego, województwa małopolskiego, całego kraju i za granicą. Zespół jest mistrzem Polski południowo-wschodniej na otwartych
mistrzostwach mażoretek, cheerleaderek i tamburmajorek polskich. Największym osiągnięciem dziewcząt jest zdobycie drugiego wice-mistrzostwa Polski na otwartych mistrzostwach Polski w Kędzierzynie Koźlu oraz nominacja do mistrzostw europejskich.
Starosądeckie Tamburmajorki kształtują tożsamość kulturową w młodych ludziach, pokazują, że warto aktywnie spędzać swój wolny czas i inwestować w swój rozwój. Uświadamia dzieciom i młodzieży wartości patriotyczne poprzez udział w uroczystościach i wydarzeniach regionalnych oraz ogólnopolskich. Ich umiejętności potwierdzają nagrody
i wyróżnienia, które zdobywają co roku.
Kierownik artystyczny: Justyna Szkarłat
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Stowarzyszenie Seniorów
w Gminie Kamienica
Stowarzyszenie Seniorów w Gminie Kamienica działa od 2016 roku. Aktywizuje seniorów mieszkających w tej gminie. Jego prezesem i założycielką jest Zofia Kuchnia
W stowarzyszeniu działa około sześćdziesiąt osób, które chcą kultywować rodzime tradycje i promować rodzimą, regionalną kuchnię. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim promocja gminy.
Stowarzyszenie aktywizuje seniorów również poprzez wycieczki integracyjne, Organizuje także współpracę międzypokoleniową ze wszystkimi szkołami w gminie poprzez
organizowanie żywych lekcje historii, prowadzonych wspólnie z dziećmi. Członkowie stowarzyszenia uczą młodzież, jak i osoby uczęszczające do świetlic środowiskowych, jak robi
się piękne ozdoby z kolorowej bibuły, czy wykonuje piękne ozdoby szydełkiem,
Członkowie grupy są mocno związani z Sądecczyzną, robią wiele na rzecz seniorów,
aby nie pozostawali sami. Prezesem stowarzyszenia jest Zofia Kuchnia, a kierownikiem
artystycznym MariaTokarczyk.
Stowarzyszenie Seniorów w Gminie Kamienica zajęło I miejsce w gminnym konkursie
na najlepsze ciasto z owocami na gminnych dożynkach w Zalesiu w 2017 roku.
Warto nadmienić, że w ramach stowarzyszenia działa także grupa artystyczna, która
uświetnia swoimi występami lokalne wydarzenia. Reżyserem grupy jest Piotr Sieklucki,
współzałożyciel i dyrektor Teatru Nowego z Krakowa, który przygotował zespół artystyczny na Finał 60+ w 2017 roku.
Projekt „60+ Nowy Wiek Kultury”, to połączenie potencjału młodych artystów, kuratorów, animatorów kultury, psychologów i trenerów biznesu z doświadczeniem, wiedzą
i potrzebami działania osób po 60. roku życia. Program sprawia, że osoby, które nie wierzą
w to, że są komuś potrzebne i mogą zrobić dla siebie i innych coś dobrego, zyskują wsparcie w zrobieniu pierwszego kroku do powrócenia na rynek społecznej aktywności.
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Stowarzyszenie Miłośników Historii
I Pułku Strzelców Podhalańskich
Stowarzyszenie Miłośników Historii I Pułku Strzelców Podhalańskich skupia prawdziwych pasjonatów, którzy przybliżają, podczas różnorodnych imprez rekonstrukcyjnych to,
czym zasłużyli się w dziejach kraju i regionu słynni strzelcy.
Organizacja skupiająca pasjonatów historii została powołana do życia w 2012 roku.
Początkowo zrzeszała kilkanaście osób. Obecnie liczy 20 członków. Jej prezesem jest Wiesław Piorunik, a wiceprezesem Stanisław Szambelan, wielki pasjonat historii Polski, historii
dziejów I i II wojny światowej, wnuk żołnierza armii austro-węgierskiej – XX pułku C. K.
Armii w Nowym Sączu tzw. cwancyngierów.
Stanisław Szambelan jest współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Historii I Pułku Strzelców Podhalańskich, jak również współzałożycielem Grupy Rekonstrukcji Historii
Gorlice 1915.
Stowarzyszenie Miłośników Historii I Pułku PSP skupia osoby, które interesują się historią tej zasłużonej dla regionu i kraju jednostki wojskowej, techniką wojskowości i działaniami oręża polskiego. Członkowie stowarzyszenia biorą udział w inscenizacjach oraz
rekonstrukcjach historycznych m.in. w „Bitwie Gorlickiej, „pacyfikacjach polskiej wsi”, pokazach plenerowych, sesjach i konferencjach historycznych, a także w różnych historycznych produkcjach filmowych. Można ich zobaczyć w filmie o ks. Gurgaczu.
Stowarzyszenie popularyzuje i pogłębia wiedzę o regionie, przybliża miejsca niezwykle
ważne dla historii Sądecczyzny, historię I Pułku Strzelców Podhalańskich. Stara się ocalić od zapomnienia to, co ważne.

