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Bukowina Tatrzańska

sZkoŁa  GINĄCYCH  ZaWoDÓW,  FolkloRU  I  sZTUkI  lUDoWEJ

Szkoła Ginących Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej działa od 1998 r. pod 
patronatem Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Jej misją jest zainteresowanie młodych ludzi rodzimą kulturą, 
w tym rękodziełem ludowym jako tradycją przekazywaną z pokolenia na 
pokolenie oraz jako źródło inspiracji.

Szkoła prowadzi głównie stałe zajęcia z zakresu tańca i muzyki, malarstwa 
na szkle, rzeźby i snycerki oraz ceramiki. Podczas warsztatów uczestnicy 
pogłębiają wiedzę o dawnym rzemiośle, poznają techniki pracy, doskonalą 
sprawności manualne, rozwijają wyobraźnię. W ramach zajęć uczniowie 
odwiedzają również pracownie twórców ludowych, galerie i muzea.

Dzięki zdobytym umiejętnościom tworzenia wyrobów rzemiosła ludowego 
młodzi ludzie ukazują swój indywidualny dorobek mogąc starać się o status 
twórcy ludowego. Zdobyta wiedza z zakresu folkloru pozwala naszym 
uczniom stać się instruktorami w zespołach regionalnych i przekazywać  
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swoje umiejętności z zakresu śpiewu, tańca i muzyki góralskiej. Bezpośredni 
kontakt dzieci i młodzieży, biorących udział w cyklicznych zajęciach 
warsztatowych z autentycznymi twórcami ludowymi jest bezcenną 
wartością, umożliwiającą poznanie, zrozumienie i pokochanie tradycji 
swoich przodków.

Prace wykonane przez uczestników zajęć biorą udział w licznych 
regionalnych i ogólnopolskich konkursach. Są one również prezentowane 
podczas wydarzeń organizowanych przez Bukowiańskie Centrum Kultury, 
jak np. „Góralski Karnawał”, „Sabałowe Bajania” czy letni cykl wystaw 
„Dusza na dłoni”.

Staramy się, by nasza szkoła dla dzieci i młodzieży była atrakcyjną formą 
aktywnego spędzania wolnego czasu, miejscem spotkań z rówieśnikami, 
integracji, a także pokazywała jak tradycyjną kulturę ludową można łączyć 
z nowymi technologiami.

Szkoła Ginących Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej to także 
warsztaty artystyczne, prelekcje o kulturze Skalnego Podhala dla grup 
zorganizowanych. Uczestnicy zajęć, pochodzący spoza naszego regionu, na 
co dzień niemający kontaktu z folklorem i sztuką ludową, pokonują utarte 
w sobie stereotypy i otwierają się na świat kultury ludowej.

Nadzór merytoryczny nad całością zadania sprawuje Bartłomiej Koszarek 
– Dyrektor Centrum, z wykształcenia etnolog, a zarazem członek Rady 
Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W całość przedsięwzięcia 
zaangażowani są autentyczni twórcy ludowi, samorodni artyści, którzy 
przekazują młodym ludziom tajniki swojego rzemiosła.

Szczegóły dotyczące szkoły znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
www.domludowy.pl oraz pod numerem telefonu: 18 20 77 221 wew. 5.




