
IV kategoria dla twórców i działaczy kultury 
 

 Markę Tatrzańską otrzymał zespół regionalny„ REGLE”, który działa pod patronatem 

Związku Podhalan w Poroninie. 

 

 Po reaktywacji w 2001 r. przyjął imię Jana Jędrola, założyciela i wieloletniego 

kierownika zespołu. Zespół liczy około 160 osób w trzech grupach wiekowych : „Regle”, 

„Małe Regle” oraz „Mini Regle”. 

Kultywuje bogate tradycje obyczaju rodzimego występując w strojach góralskich. 

Promuje rodzimą miejscowość okazując miłość do stron ojczystych i wierność tradycji. 

Członkowie zespołu wywodzą się rodzin, w których tradycja przekazywana jest 

z pokolenia na pokolenie. Do zespołu należą mieszkańcy całego skalnego Podhala, a jego 

trzon stanowią Poronianie. Członkowie zespołu kilkakrotnie zdobywali prestiżowe 

tytuły Harnasia Roku oraz Nojśwarniejsej Górolecki i Podhalańskiej Królowej Miodu. 

 

Zespół stanowi prężnie działający społeczny ośrodek kultywowania tradycji oparty na 

kulturze góralskiej i wierze chrześcijańskiej. Członkowie zespołu „Regle” stanowią 

monolit który daje gwarancję profesjonalizmu i wiernego odwzorowania góralskiej 

tradycji.   Do sztandarowych przedsięwzięć charakteryzujących działalność zespołu 

należą: wykonanie opery góralskiej „Naski Świat”, autorstwa Franciszka Łojasa-Kośli, 

zaś jej reżyserią zajęli   się etnolog dr Stanisława Trebunia Staszel, i Maciej Czernik. 

Kolejnym osiągnięciem jest wystawienie widowiska pod tytułem „Regle dla 

Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II” na postawie tekstu Marii Stoch – „Jesteś 

z nami’, reżyserami tego widowiska byli dr Stanisława Trebunia Staszel i instruktor 

zespołu Andrzej Stoch.  

Rok 2013 jest szczególnym w działalności zespołu pod koniec kwietnia w ramach 13 Dni 

Tischnerowskich obchodzonych w Krakowie zespół uczestniczył w finale 

Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego pt. „Na Tischnerowską nutę” – zdobywając 



I miejsce ze specjalnym wyróżnieniem. Członkinie zespołu  poetka podhalańska Maria 

Stoch została laureatem nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę 

twórczą, natomiast Halina Skupień zdobyła Tytuły Nośwarniyjsyj Górolecki, 

Nośwarniyjsyj z Podhala, Nośwarniyjsyj Posiadników na II Ogólnopodhalańskich 

Wyborach Nośwarniyjsyj Górolecki w Białym Dunajcu. 

 

Na 44. Festiwalu Folkloru Górali Polskich – Żywiec 2013 r. zespół "Regle" im. Jana 

Jędrola działający przy Związku Podhalan Oddział w Poroninie zdobył „Srebrne 

Żywieckie Serce”. Najważniejszym wydarzeniem dla zespołu było uczestnictwo w 45. 

Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem gdzie zdobył Złotą 

Ciupagę w kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej z programem 

„Przenosiny”. Ponadto  na XIV Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów 

Artystycznych Tęcza Polska zespół zdobył Grand Prix XIV Festiwalu Tęcza Polska  jako 

Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej. Zespół przygotowuje nowy projekt pod 

roboczą nazwą „Obrzędy Bożonarodzeniowe” – Płyta DVD. 

 

 

Zespół posiada funpage na Facebook: 

https://www.facebook.com/ZespolRegionalnyImJanaJedrolaReglePoronin, 

oraz stronę internetową: 

http://regle.org.pl/ 
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http://regle.org.pl/

