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aktualnoœci:

Organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmian w planie

Muzeum Pieniñskie 
im. Józefa Szalaya

w Szlachtowej

Szlachtowa, ul. £emkowska 37
34-460 Szczawnica
tel. (18) 262 22 58, 
muzeum_szczawnica@muzeum.sacz.pl

Gmach G³ówny

Nowy S¹cz, ul. Jagielloñska 56 
tel. (18) 443 77 08, (18) 443 78 65
fax: wew. 100 
sekretariat@muzeum.sacz.pl

do 31 lipca 
KRAKÓW KRUKÓW
Wystawa ³¹cz¹ca dwie pasje: Kraków i kolekcjonerstwo. 
Ryszard Kruk wychowa³ siê na Kazimierzu, w cieniu Wawelu, 
a wêdrówkê przez ¿ycie z Bo¿en¹ Mœciwujewsk¹ rozpocz¹³ 
od krakowskiego VI Liceum im. Adama Mickiewicza. Kolejn¹ 
mi³oœci¹ Pañstwa Kruków jest Ziemia S¹decka z will¹ „Wanda” 
w Muszynie, która sta³a siê ich ostoj¹ i „rajem na ziemi”. Dlatego 
pierwszym miejscem prezentacji kolekcji ma byæ nowos¹deckie 
muzeum.

KWIECIEÑ   MAJ   CZERWIEC

Zeskanuj kod swoim smartfonem

10 kwietnia
JARMARK WIELKANOCNY
Prezentacja i sprzeda¿ tradycyjnych œwi¹tecznych potraw 
regionalnych i rêkodzie³a ludowego oraz  tematyczne 
warsztaty, pokazy i konkursy. 

10 kwietnia - 28 sierpnia
IN VINO VERITAS 
Prezentacja prywatnej kolekcji Macieja Kryja. Sk³adaj¹ 
siê na ni¹ przedmioty z reliefowymi tematami winiarskimi, 
wykonane z cyny lub miedzi. Niektóre sceny s¹ kopiami 
s³ynnych dzie³ malarskich.

12 kwietnia - 30 czerwca
OD CYKLISTY DO KOLARZA - HISTORIA KOLARSTWA NA 
S¥DECCZY�NIE
Wystawa plenerowa w podcieniach ratuszowych, poœwiêcona 
dziejom kolarstwa na ziemi s¹deckiej.

24 kwietnia i 29 maja
EKOLOGICZNY JARMARK NA MIODNYM SZLAKU - 
Fundacja „Po Zdrowie Do Natury”

1 maja
OTWARCIE SEZONU W MIASTECZKU GALICYJSKIM

1 czerwca
DZIEÑ DZIECKA

4 czerwca
VI MIÊDZYNARODOWY BIEG CHARYTATYWNY „Run 4 a Smile” 
- Wy¿sza Szko³a Biznesu-National Louis University

12 czerwca 
FESTYN ROWEROWY / Kiermasz Rêkodzie³a Artystycznego 

19 czerwca
XI BIESIADA KARPACKA - MCK „Sokó³”

23 - 26 czerwca
ECHO TROMBITY - MCK „Sokó³”Fina³ 44. Ma³opolskiego 
Festiwalu Orkiestr Dêtych 

Miasteczko 
Galicyjskie

tel. (18) 444 35 70, 441 02 10
miasteczko@muzeum.sacz.pl

Nowy S¹cz, ul. Lwowska 226 

do 22 maja
PRZEMYS£ I RZEMIOS£O LUDOWE NA TERENIE POGÓRZA 
I £EMKOWSZCZYZNY 
Wystawa zrealizowana przez Muzeum Dwory 
Karwacjanów i G³adyszów w ramach projektu „Skansenova 
- systemowa opieka nad dziedzictwem w ma³opolskich 
muzeach na wolnym powietrzu”. Na wystawie pokazano 
wspó³czesne i archiwalne fotografie przedstawiaj¹ce 
rzemieœlników, a tak¿e obiekty reprezentuj¹ce przemys³ 
wiejski na terenie Pogórza i £emkowszczyzny. 

10 kwietnia
NIEDZIELA PALMOWA W S¥DECKIM PARKU 
ETNOGRAFICZNYM Uroczysta msza œwiêta w koœciele 
z £ososiny Dolnej po³¹czona ze œwiêceniem palm wielkanocnych 
oraz procesj¹, podczas której wokó³ œwi¹tyni obwozi siê figurê 
Chrystusa na osio³ku. 

1 maja
MI£OŒÆ LUDOWA
Impreza rozpoczynaj¹ca sezon turystyczny w skansenie. 
Œpiewacy i muzykanci z regionu Nadpopradzia przypomn¹ 
dawne utwory ludowe traktuj¹ce o mi³oœci i zalotach. 
W programie tak¿e pokazy rzemios³a i sztuki zwi¹zane z t¹ 
tematyk¹, prezentacje weselnych strojów ludowych oraz 
kuchni regionalnej.

1 i 2 czerwca
DZIEÑ DZIECKA W S¥DECKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM 
Roœliny w kulturze ludowej - to temat przewodni imprezy 
dla najm³odszych. Na wydarzenie z³o¿¹ siê pokazy i warsztaty 
rzemios³a, sztuki ludowej, tradycyjnych zajêæ domowych 
i gospodarskich, pogadanki etnograficzne, wystêp dzieciêcego 
zespo³u folklorystycznego. 

S¹decki Park 
Etnograficzny

Nowy S¹cz, ul. B. Wieniawy
-D³ugoszowskiego 83 b
tel. (18) 441 44 12
kasaspe@muzeum.sacz.pl
wejœcie od ul. B. Wieniawy-D³ugoszowskiego
i przez Miasteczko Galicyjskie od ul. Lwowskiej 226

zwiedzanie, regulamin, inne informacje:

do 19 czerwca 
MARTA KOÙODZIEJ - “MOJE ŒWIATY”
Urodziùa siæ i wychowaùa w Nowym Sàczu. Przez wiele lat 
mieszkaùa we Francji, obecnie pracuje i tworzy w Szwajcarii. 
Jest malarkà intuicyjnà, wnikliwie obserwuje otaczajàcà 
jà rzeczywistoúã. Tworzy peùne harmonii, koloru i poezji dzieùa, 
zapeùniajàc je bogatymi w znaczenie symbolami. Porywa 
widza w nieco bajkowy, surrealistyczny úwiat. 

29 kwietnia
NIKIFOR JAKO OFIARA AKCJI 'WIS£A"
Kuratorskie oprowadzanie przez Zbigniewa Wolanina po 
ekspozycji Muzeum Nikifora z przypomnieniem doœwiadczeñ 
artysty zwi¹zanych z akcj¹ "Wis³a". 

maj
„AKCJA WIS£A” NA S¥DECCZY�NIE
Spotkanie autorskie z dr Ann¹ Wilk z Muszyny, pracownikiem 
naukowym UMCS w Lublinie. 

maj
Spotkanie autorskie z Piotrem Trochanowskim, 
³emkowskim poet¹, pisarzem i regionalist¹ z Krynicy-Zdroju, 
autorem wielu publikacji o £emkowszczyŸnie, m.in. wydanej 
ostatnio monografii rodzinnej wsi poety pt. „Ksiêga 
Binczarowej”, oraz wznowionej w br. ksi¹¿ki pt. „A Wis³a 
dalej p³ynie…”.

22 czerwca - 15 wrzeœnia 
CHRISTO I CHRISTIAN PRODANOV - MALARSTWO
Wystawa wspólna malarstwa Christo Prodanova, mieszka-
j¹cego od wielu lat w Krynicy bu³garskiego artysty, oraz 
jego syna Christiana. Chrsito Prodanov jest atryst¹ 
profesjonalnym, posiada znacz¹cy dorobek twórczy. 
Bardzo utalentowanym m³odym malarzem nieprofesjo- 
nalnym jest jego syn Christian. W twórczoœci obydwaj 
artyœci czêsto nawiazuj¹ do tematyki karpackiej 
i prawos³awia. 

Muzeum Nikifora

Krynica-Zdrój, Bulwary Dietla 19
tel. (18 )471 53 03, 
muzeum_krynica@muzeum.sacz.pl

zwiedzanie, regulamin, inne informacje:

zwiedzanie, regulamin, inne informacje:

zwiedzanie, regulamin, inne informacje:

zwiedzanie, regulamin, inne informacje:

15 czerwca - 31 sierpnia
NIKIFOR
Prezentacja obrazów Nikifora ze zbiorów w³asnych Muzeum 
Okrêgowego w Nowym S¹czu.

Dom Gotycki

Nowy S¹cz, ul. Lwowska 3 
tel. (18) 442 04 42
kasadg@muzeum.sacz.pl

zwiedzanie, regulamin, inne informacje:

do 21 maja
SPOTKANIE. JANUSZ MATUSZEWSKI 
Wystawa malarstwa Janusza Matuszewskiego, 
prowadz¹cego Pracowniê Malarstwa na Wydziale ASP w 
Krakowie. Autor zafascynowany zbiorami sztuki sakralnej 
w Domu Gotyckim w Nowym S¹czu chcia³ nawi¹zaæ 
swoisty dialog z dawn¹ sztuk¹ S¹decczyzny.

27 maja - 2 lipca
MOJA PRZYGODA W MUZEUM
Wystawa podsumowuj¹ca konkurs plastyczny, którego celem 
jest utworzenie prac inspirowanych wra¿eniami ze 
zwiedzania muzealnych ekspozycji.13 maja

NOC MUZEÓW
szczegó³y na www.muzeum.sacz.pl
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