
Letnia Akademia Folkloru w ARTzonie 

ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida zaprasza wszystkich miłośników kultury 

ludowej w niezwykłą podróż w głąb dziedzictwa Małopolski. To wakacyjna propozycja dla 

wszystkich, którzy chcą choć na chwilę oderwać się od codzienności i zanurzyć ręce w 

tradycyjnych technikach wytwórczych. 

To już trzecia edycja wydarzenia organizowanego przez ARTzonę Ośrodka Kultury im. C. K. 

Norwida, którego celem jest promocja tradycji i kultury ludowej. Tym razem krąg 

zainteresowań zostanie poszerzony – poza spuścizną Krakowiaków Wschodnich Instytucja 

zaprezentuje także szereg aktywności twórczych inspirowanych sztuką ludową innych 

regionów województwa Małopolskiego. To wyjątkowa okazja by poznać działalność 

artystyczną wielu wspaniałych rękodzielników i rękodzielniczek oraz odkryć na nowo 

małopolskie dziedzictwo kulturowe. 

Letnia Akademia Folkloru 2020 odbędzie się w dniach 19-28 sierpnia w ARTzonie Ośrodka 

Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 4). Wśród tegorocznych atrakcji przewidziano m. in. 

zdobienie skrzyń posagowych tradycyjnymi metodami, tworzenie ozdób obrzędowych oraz 

ozdabianie tkanin haftem krzyżykowym. Pasjonatów gór i południowych obszarów 

województwa małopolskiego z pewnością zainteresuje warsztat tworzenia karpackiej biżuterii 

koralikowej, a fanów krakowskich zdobień i strojów przyciągną z kolei zajęcia szycia spódnic 

krakowskich. 

Wszystkie przewidziane w programie propozycje mają charakter integracyjny. Organizatorzy 

chcą stworzyć przyjazną przestrzeń do komunikacji różnych grup wiekowych i społecznych 

oraz poprzez wspólne, twórcze spędzanie czasu wzmocnić więzi lokalne. Warsztaty będą 

także doskonałą okazją do poznania historii i tradycji regionu w obszarze rękodzielnictwa 

ludowego. „W naszym mieście jest to szczególnie ważne, ponieważ znaczna część 

mieszkańców Krakowa to ludność napływowa.” – przypominają organizatorzy. 

Grande finale Letniej Akademii Folkloru 2020 będzie wernisaż wystawy ręcznie 

haftowanych makatek – „#Haftag – historia jednego ściegu”. Zaprezentowane zostaną 

współczesne, ale utrzymane w tradycyjnej stylistyce rękodzieła. Makatki ozdobią osobiste 

hasła-hasztagi, które nawiążą do aktualnych wydarzeń i osobistych historii artystek. Każda 

praca będzie eksponowała jeden wybrany ścieg hafciarski, dzięki czemu ukazany zostanie 

niezwykły kunszt i zaawansowany warsztat artystyczny Miejskich Hafciarek*. 

Finał imprezy uświetni także premiera utworu prezentującego kompilacje znanych pieśni 

ludowych w wykonaniu nowohuckich dzieciaków śpiewających pod kierunkiem Aleksandry 

Nowak – promotorki muzyki regionalnej. 

Projekt „Letnia Akademia Folkloru” jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum 

Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020 oraz Gminy Miejskiej Kraków. 

*Miejskie Hafciarki to cykl spotkań dla kobiet zainteresowanych zdobyciem umiejętności 

hafciarskich. Podczas zajęć osoby początkujące uzyskują wiedzę o ściegach, narzędziach, 

wzorach ludowych, a zaawansowane hafciarki rozwijają swój warsztat rękodzielnika 

wspierając się wzajemnie. Spotkania organizuje ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. 

Norwida (os. Górali 4). 

 

 


