
Bukowiańskie Centrum Kultury Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej  
 

Bukowiańskie Centrum Kultury Dom Ludowy, mieszczące się przy ul. T. Kościuszki 87 w Bukowinie Tatrzańskiej organizuje 

spotkania wakacyjne dla wszystkich zainteresowanych.  

Program: 

8-9 lipca (sobota-niedziela) od godz. 13.00   
32. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 
 
Po raz 32. spotkają się w Bukowinie Tatrzańskiej uczestnicy Międzywojewódzkiego SEJMIKU Wiejskich Zespołów Teatralnych. 
W Sejmiku weźmie udział 9 zespołów/grup teatralnych, które zaprezentują sztuki teatralne oraz widowiska obrzędowe z trzech 
województw Polski południowej – 5 z woj. małopolskiego (1 z pow. nowotarskiego, 1 z pow. chrzanowskiego, 1 z pow. 
nowosądeckiego, 2 z pow. tatrzańskiego), 3 z podkarpackiego (2 z pow. tarnobrzeskiego, 1 z pow. kolbuszowskiego), 1 z woj. 
śląskiego (pow. częstochowski).  Najlepsze zespoły rekomendowane będą na Centralny SEJMIK Teatrów Wsi Polskiej  
w Tarnogrodzie (październik 2017).   
 
11 lipca (wtorek) godz. 20.00     
Spektakl lalkowy  „O Kubiku z Cornego Dunajca” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny 
Tatrzańskiej   
 
Spektakl ten oparty jest na sztuce Leona Moszczyńskiego. Inspirowany podhalańskimi opowieściami ludowymi i zobrazowany 
przy pomocy rzeźbionych figur. Przedstawienie to łączy ze sobą świat boski i ludzki gdzie anioły, diabły i święci współistnieją  
w życiu wsi i jej mieszkańców.    
 
Odpłatność: 
15 zł - bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 
12 lipca (środa) godz. 20.00    
Sztuka teatralna „Zielone obycaje” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej   
 
Sztuka „Zielone obycaje” to zabawna opowieść o bukowiańskich obyczajach związanych z okresem Zielonych Świąt. Publiczność 
dowie się co to „mojka” i czym dla panny było „postawienie dziada” na dachu chałupy.   
 
Odpłatność: 
20 zł -  bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 
13 lipca (czwartek) godz. 19.00   
Występ zespołu regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej   
 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Wiyrchowianie&quot; działa przy Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy”  
w Bukowinie Tatrzańskiej pod kierownictwem Agnieszki Koszarek i Janusza Łukaszczyka. Obecną nazwę zespół przyjął końcem 
lat siedemdziesiątych. Obecnie w zespole „Mali Wiyrchowianie&quot; tańczy i śpiewa blisko 40 dzieci w wieku od 8 do 16 lat, 
mieszkających na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska. Zespół jest laureatem wielu konkursów w Polsce i za granicą. „Mali 
Wiyrchowianie&quot; grają, tańczą i śpiewają głównie na scenie Domu Ludowego, radując serca bukowian i turystów.   
 
14 lipca (piątek) godz. 18.00   
Otwarcie wystawy „Dusza na dłoni po góralsku”    
 
Szósta edycja cyklu wystaw będzie poświęcona sztuce ludowej. Zaprezentowane zostaną stroje góralskie, wyroby skórzane, 
rzeźby i inne eksponaty związane z podhalańską i spiską kulturą regionalną. Każdy chętny będzie mógł również spróbować 
swoich sił w malowaniu na szkle, rzeźbieniu i innych rozwijających kreatywność dziedzinach rękodzieła ludowego.  Na wystawę i 
zajęcia zapraszamy  do 6 sierpnia w godzinach od 10.00 do 18.00.    
 
18 lipca (wtorek) godz. 20.00   
Spektakl lalkowy  „O Kubiku z Cornego Dunajca” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny 
Tatrzańskiej   
 
Spektakl ten oparty jest na sztuce Leona Moszczyńskiego. Inspirowany podhalańskimi opowieściami ludowymi i zobrazowany 
przy pomocy rzeźbionych figur. Przedstawienie to łączy ze sobą świat boski i ludzki gdzie anioły, diabły i święci współistnieją  
w życiu wsi i jej mieszkańców.    
 
Odpłatność: 
15 zł - bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 
19 lipca (środa) godz. 20.00   
Sztuka teatralna „Zielone obycaje” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej   
 
Sztuka „Zielone obycaje” to zabawna opowieść o bukowiańskich obyczajach związanych z okresem Zielonych Świąt. Publiczność 
dowie się co to „mojka” i czym dla panny było „postawienie dziada” na dachu chałupy.    
 
Odpłatność: 
20 zł -  bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 



20 lipca (czwartek) godz. 19.00   
Występ zespołu regionalnego „Podhale Grupa Spiska” i „Małe Podhale” z Jurgowa   
 
Zespoły z wielkim powodzeniem i radością prezentują podtatrzańską kulturę Spisza. Kierownikami zespołów są siostry: Sylwia 
Plucińska i Judyta Ptak, które z wielkim zaangażowaniem prowadzą podopiecznych ku wielu sukcesom. Zespoły wykonują 
autentyczne tańce m.in.: czardasza, polkę, starą babe, kółecko, mazura, zbójnickiego, figle (zabawy zręcznościowe chłopców), 
przedstawia także zwyczaje jurgowskie, takie jak: „Wkupuwanie do parobków”, „Przondki”, „Ogrywanie mojek”.  
 
25 lipca (wtorek) godz. 20.00   
Spektakl lalkowy  „O Kubiku z Cornego Dunajca” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny 
Tatrzańskiej   
 
Spektakl ten oparty jest na sztuce Leona Moszczyńskiego. Inspirowany podhalańskimi opowieściami ludowymi i zobrazowany 
przy pomocy rzeźbionych figur. Przedstawienie to łączy ze sobą świat boski i ludzki gdzie anioły, diabły i święci współistnieją  
w życiu wsi i jej mieszkańców.    
 
Odpłatność: 
15 zł - bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 
26 lipca (środa) godz. 20.00   
Sztuka teatralna  „Baby i dezerterzy” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej   
 
„Baby i Dezerterzy” to komedia o miłosnych perypetiach górali,  dezerterów mieszkających w małej dolince w lesie gdzieś  
w górach. Mająca się ku końcowi I wojna światowa, no i „dobre zamiary” sprowadzają do Harnasia jego siostry i panny na wydaniu. 
Do czego doprowadzą babskie  intrygi no i ich osobisty urok? Jak starzy kawalerowie poradzą sobie z sercowymi rozterkami? 
Zobaczymy.   
 
Odpłatność: 
20 zł -  bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 
27 lipca (czwartek) godz. 19.00    
Występ zespołu regionalnego „Orlynta” z Bukowiny Tatrzańskiej  SIERPIEŃ   
 
Zespół z właściwą tylko dzieciom bezpośredniością i radością prezentuje podhalański folklor. Śpiewem, tańcem, ale również 
dawnymi zabawami zachwycają publiczność. Uczestniczą w konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. W ciągu roku można 
ich spotkać  nie tylko na  podhalańskich scenach.  Kierownikiem zespołu jest Dorota Stępel.   
 
1 sierpnia (wtorek) godz. 20.00   
Spektakl lalkowy  „O Kubiku z Cornego Dunajca” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny 
Tatrzańskiej   
 
Spektakl ten oparty jest na sztuce Leona Moszczyńskiego. Inspirowany podhalańskimi opowieściami ludowymi i zobrazowany 
przy pomocy rzeźbionych figur. Przedstawienie to łączy ze sobą świat boski i ludzki gdzie anioły, diabły i święci współistnieją  
w życiu wsi i jej mieszkańców.    
 
Odpłatność: 
15 zł - bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 
 2 sierpnia (środa) godz. 20.00   
Sztuka teatralna  „Lykorz  mimo włosnyj woli” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny 
Tatrzańskiej   
 
W rodzinie gazdy Ciamagi ogromna radość - jedyna córka poślubi niebawem zamożnego kawalera.   Ach cóż to będzie za 
weselisko! Nagle staje się wielkie nieszczęście bowiem przyszła panna młoda traci głos. Rozpoczynają się poszukiwania 
lekarza...no i kuracja... Czy uda się uzdrowić Kasię? Jak spisze się  &quot;lekarz mimo woli&quot;? Co jest przyczyną nagłej 
choroby? Ta Molierowska komedia (&quot;Lekarz mimo woli&quot;) zaadaptowana przez Jana Gutta-Mostowego do góralskich 
realiów z humorem i przewrotnością pokazuje jakie intrygi mogą być efektem „zakazanej miłości&quot;.   
 
Odpłatność: 
20 zł -  bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 
9-13 sierpnia   
Festiwal Folkloru Polskiego 51. &quot;Sabałowe Bajania&quot;    
 
Sabałowe Bajania to trwające trzy dni przesłuchania konkursowe gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków, drużbów  
i starostów weselnych. Co roku towarzyszy im również szeroki wachlarz wydarzeń będących wspaniałym dopełnieniem tego 
ogólnopolskiego święta kultury: wystawa   i  kiermasz sztuki ludowej, degustacja potraw regionalnych, zajęcia plastyczne 
prowadzone przez twórców ludowych, wieczorne koncerty zespołów folklorystycznych i folkowych, zawody strzeleckie,  spektakl 
teatralny w góralskiej aranżacji oraz Sabałowa Noc, której główną atrakcją jest Pasowanie na Zbójnika.    
 
9 sierpnia (środa) godz. 20.00    
Sztuka teatralna „Portki” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej   
 
Zmiany kulturowe zachodzące w połowie ubiegłego wieku dosięgły również górali. Z „miasta” przyszło „nowe”  — intrygujące, 
ciekawe, atrakcyjne. Ale czy na pewno?  Czy w sercach bukowiańskich gospodarzy nowoczesność zdoła zastąpić tradycję? Jaki 



wpływ na codzienne życie będą miały odwiedziny niespodziewanych gości? Czy górale zamienią swoje góralskie portki na 
miejskie spodnie?   
 
Odpłatność: 
20 zł -  bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 
16 sierpnia (środa) godz. 20.00   
Sztuka teatralna „Portki”  w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej   
 
Zmiany kulturowe zachodzące w połowie ubiegłego wieku dosięgły również górali. Z „miasta” przyszło „nowe”  — intrygujące, 
ciekawe, atrakcyjne. Ale czy na pewno?  Czy w sercach bukowiańskich gospodarzy nowoczesność zdoła zastąpić tradycję? Jaki 
wpływ na codzienne życie będą miały odwiedziny niespodziewanych gości? Czy górale zamienią swoje góralskie portki na 
miejskie spodnie?   
 
Odpłatność: 
20 zł -  bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 
17 sierpnia (czwartek) godz. 18.00   
Otwarcie wystawy grafik Władysława Trebuni-Tutki pt. „Roźnie to na tym Bozym świecie”.   
 
Na wystawie zostaną zaprezentowane unikatowe grafiki powstałe w latach 2008 – 2011 do książki „Bukowiańskie godki”. Jest to 
jedyna taka kolekcja grafik tego wybitnego podhalańskiego Artysty.   Wystawa będzie otwarta do 10 września w godzinach od 
10.00 do 18.00.    
 
 
17 sierpnia (czwartek) godz. 19.00    
 Występ zespołu regionalnego „Ślebodni” i „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia   
 
Zespół „Zawaternik” powstał w 1983 roku przy szkole podstawowej w Leśnicy. Założycielem i kierownikiem zespołu jest Pani 
Maria Dudek. Nazwa zespołu oznacza w gwarze góralskiej wiecznie tlący się w palenisku kawałek drewna, z którego dawniej 
rozdmuchiwano ognisko - watrę. Tak samo dzieci z zespołu są niegasnącymi iskierkami podhalańskiej kultury i folkloru, nie tylko 
kultywując go w swojej rodzinnej miejscowości, ale również prezentując na rozmaitych konkursach, festiwalach, przeglądach na 
terenie Podhala, Polski i Europy.   
 
22 sierpnia (wtorek) godz. 20.00    
Spektakl lalkowy  „O Kubiku z Cornego Dunajca” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny 
Tatrzańskiej   
 
Spektakl ten oparty jest na sztuce Leona Moszczyńskiego. Inspirowany podhalańskimi opowieściami ludowymi i zobrazowany 
przy pomocy rzeźbionych figur. Przedstawienie to łączy ze sobą świat boski i ludzki gdzie anioły, diabły i święci współistnieją  
w życiu wsi i jej mieszkańców.    
 
Odpłatność: 
15 zł - bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 
23 sierpnia (środa) godz. 20.00   
Sztuka teatralna  „Baby i dezerterzy” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej   
 
„Baby i Dezerterzy” to komedia o miłosnych perypetiach górali,  dezerterów mieszkających w małej dolince w lesie gdzieś w 
górach. Mająca się ku końcowi I wojna światowa, no i „dobre zamiary” sprowadzają do Harnasia jego siostry i panny na wydaniu. 
Do czego doprowadzą babskie  intrygi no i ich osobisty urok? Jak starzy kawalerowie poradzą sobie z sercowymi rozterkami? 
Zobaczymy.   
 
Odpłatność: 
20 zł -  bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 
24 sierpnia (czwartek) godz. 19.00   
Występ zespołu regionalnego „Ciardasie” i „Koce Łapki” z Czarnej Góry   
 
Obydwa zespoły  prowadzi Marian Kikla przekazując młodemu pokoleniu spiską kulturę regionalną: gwarę, muzykę, taniec  
i śpiew. Dzieci i młodzież chętnie prezentują swoje umiejętności na scenie zarówno podczas występów w kraju jak i zagranicą, a 
także podczas wielu konkursów.   
 
 
25 sierpnia (piątek) godz. 18.00  
Wieczór wspomnień poświęcony Władysławowi Trebuni-Tutce.    
 
Będzie to spotkanie z rodziną i przyjaciółmi Władysława Trebuni-Tutki, którzy we wspomnieniach, anegdotach przybliżą postać 
tego wszechstronnie uzdolnionego Artysty.   
 
30 sierpnia (środa) godz. 20.00   
Sztuka teatralna „Baby i dezerterzy” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej   
 
„Baby i Dezerterzy” to komedia o miłosnych perypetiach górali,  dezerterów mieszkających w małej dolince w lesie gdzieś w 
górach. Mająca się ku końcowi I wojna światowa, no i „dobre zamiary” sprowadzają do Harnasia jego siostry i panny na wydaniu. 



Do czego doprowadzą babskie  intrygi no i ich osobisty urok? Jak starzy kawalerowie poradzą sobie z sercowymi rozterkami? 
Zobaczymy.   
 
Odpłatność: 
20 zł -  bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 
6 września  (środa) godz. 20.00   
Sztuka teatralna „Lykorz mimo wlosnyj woli” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny 
Tatrzańskiej   
 
W rodzinie gazdy Ciamagi ogromna radość - jedyna córka poślubi niebawem zamożnego kawalera.   Ach cóż to będzie za 
weselisko! Nagle staje się wielkie nieszczęście bowiem przyszła panna młoda traci głos. Rozpoczynają się poszukiwania 
lekarza...no i kuracja... Czy uda się uzdrowić Kasię? Jak spisze się  &quot;lekarz mimo woli&quot;? Co jest przyczyną nagłej 
choroby? Ta Molierowska komedia (&quot;Lekarz mimo woli&quot;) zaadaptowana przez Jana Gutta-Mostowego do góralskich 
realiów z humorem i przewrotnością pokazuje jakie intrygi mogą być efektem „zakazanej miłości&quot;.  
 
Odpłatność:  
20 zł -  bilety dostępne na godzinę przed spektaklem   
 
13 września (środa) godz. 20.00 
Widowisko „Wesele góralskie” w wykonaniu Zespołu Regionalnego &quot;Wiyrchowianie&quot; i Regionalnego Zespołu 
Teatralnego im. J. Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej   
 
Widowisko to jest niejako przeniesieniem widza na prawdziwe góralskie wesele, które wciąż jest pełne obrzędowości, radości, 
muzyki i tańca. 
 
Odpłatność: 
 20 zł -  bilety dostępne na godzinę przed spektaklem 
 
Wydarzenia skierowane do wszystkich zainteresowanych 
 
Zapisy:  
Wcześniejsze zapisy nie obowiązują 
 
 
Kontakt: 
www.domludowy.pl 
www.sabalowebajania.pl 
18 20 77 221 wew.1 
 
 

http://www.domludowy.pl/
http://www.sabalowebajania.pl/

