Gminny Ośrodek Kultury Gmina Kamionka Wielka

"Skalnik"
Treść

Zespół Regionalny "SKALNIK"

Zespół powstał w 1982 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Kamionce Wielkiej i przyjął nazwę od najwyższego w okolicy wzniesienia.
Zespół reprezentuje region etnograficzny "Lachów Sądeckich" położony
u podnóża najdalej na północ wysuniętej części Karpat. Region "Lachów
Sądeckich" należy do najbardziej atrakcyjnych kulturowo w Polsce, tak
pod względem muzyki, śpiewu, tańca jak zwyczajów i obrzędów ale
przede wszystkim niezwykle bogatego stroju, który w dużym stopniu
decyduje o efekcie scenicznym.
"Skalnik" prezentuje folklor w formie autentycznej. Pomimo
stosunkowo niedługiej działalności, zespół dzięki swoim walorom i
systematycznej pracy, zapisał się na trwałe w historii ruchu
folklorystycznego na ziemi sądeckiej. Również prowadzona na bardzo
wysokim poziomie artystycznym praca zespołu, stawia "Skalnik" w
ścisłej czołówce, wśród zespołów tego typu na ziemi sądeckiej. Grupa
uzdolnionej, niezwykle zaangażowanej i rozmiłowanej w tradycji swoich
ojców młodzieży, już w połowie lat osiemdziesiątych zaczęła odnosić
sukcesy. Zarówno w konkurencji z zespołami z własnego regionu jak też
na konkursach i festiwalach międzywojewódzkich i krajowych "Skalnik"
zdobył znaczące nagrody i wyróżnienia. Corocznie zespół bierze udział w
przegladach grup kolędniczych i przegladzie "Druzbacka" w
Podegrodziu. W okresie bożonarodzeniowym każdego roku zespół

wielokrotnie występuje z koncertami kolęd i pastorałek. Zespół nagrał
cztery płyty CD: "Na muzyce", "Po kolędzie", "My z kamieńskiej doliny"
oraz " Jezu śliczny kwiecie".

Ważniejsze osiągnięcia zespołu:
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1985 r - Wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Tradycyjnego
Tańca Ludowego w Rzeszowie
1986 r - I nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów
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Regionalnych Resortu Górnictwa w Zabrzu
1990 r - Złoty liść "Jesieni Tatrzańskiej" - III nagroda na
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem
1992 r - Nagroda główna oraz "Pawie Pióro" i "Gliniany Dzban" na
Festiwalu Zespołów Regionalnych
w Tarnowie
1993 r. - Udział w obchodach Dni Kultury Polskiej Stara Lubovnia
(Słowacja)
1995r - Wyróżnienie na I Karpackiej Biesiadzie "Podkówecka" w
Nowym Sączu
1997 r. - Nagranie w TVP-2 "Folkowe Nuty" we Wrocławiu
1999 r - Udział w uroczystości Kanonizacji św. Kingi w Starym Sączu,
powitanie Ojca Św. Jana Pawła II na Ziemii Sądeckiej
1999 r - Wspólne nagranie płyty z sądeckimi zespołami ludowymi
"Życzymy, życzymy" przez Radio Plus
3.11.1999 i 4.11.1999 r - Udział w audiencji papieskiej w Rzymie
2002r. „Złote Serce Żywieckie” na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu
na Festiwalu Górali Polskich
2002r. "Brązowa Ciupaga" na Miedzynarodowym Festiwalu Folkloru
Ziem Górkich w Zakopanem
2008r. I miejsce muzyki zespołu na przegladzie "Druzbacka" w
Podegrodziu
2010r. "Brązowe Serce Żywieckie" na Festiwalu Górali Polskich w
Żywcu na Festiwalu Górali Polskich
2011r. I miejsce grupy koledniczej z zespołu na "Karnawale
Góralskim" w Bukowinie Tatrzańskiej
2011r. I miejsce grupy śpiewaczej, III miejsce grupy żeńskiej i
II miejsce muzyki na "Druzbacce" w Podegrodziu
2011r. Wyjazd zespołu do Melykut na Węgrzech
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