WYDARZEŃ
KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Dom Gotycki
Nowy Sącz, ul. Lwowska 3
tel. (18) 443 77 08, fax (18) 443 78 65
sekretariat@muzeum.sacz.pl
zwiedzanie
wtorek - czwartek: 930 - 1500
piątek: 900 - 1700
sobota, święta: 900 - 1600
niedziela, poniedziałek: nieczynne
do 14 maja
KIEDY MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ. POLSKI PLAKAT
ARTYSTYCZNY 1945 - 2017
wystawa prezentująca plakat artystyczny z okresu od tzw.
polskiej szkoły plakatu po współczesność. Prezentowane
plakaty pochodzą z jednej z największych kolekcji plakatu
polskiego, należącej do Krzysztofa Dydo
19 maja - 25 czerwca
MOJA PRZYGODA W MUZEUM oraz PEJZAŻ SĄDECKI
wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych podczas
kolejnych edycji konkursów plastycznych dla dzieci
i młodzieży
20 maja
NOC MUZEÓW
Zostanie zaprezentowany obraz „Na przypiecku” z lat
20/30-tych XX w. autorstwa urodzonego w Nowym Sączu
Franciszka Mrażka. Dzieło wywiezione przez Niemców
podczas II Wojny Światowej zostało w bieżącym roku
odzyskane przez Polskę i zdeponowane w sądeckim
muzeum. Będzie można również zobaczyć “Piękną
madonnę z Ptaszkowej”, figurę Matki Boskiej
z Dzieciątkiem znaną jako “Madonna ze słonecznikiem”.
Będzie prezentowana do 6 września 2017 r.
termin zostanie podany na stronie www.muzeum.sacz.pl
GRY I ZABAWY GALICYJSKIE V
gra terenowa, podczas której uczestnicy wspólnie
będą rozwiązywać zagadki i łamigłówki, odkrywać
miejsca i budynki związane z okresem Autonomii
Galicyjskiej i międzywojniem w Nowym Sączu
30 czerwca - 27 sierpnia
SKARBY MAŁOPOLSKI - EDYCJA 2017 “...MIASTO
MOJE, A W NIM...” (ratusz miejski w Nowym Sączu)
cykliczna pokonkursowa wystawa fotograficzna

Miasteczko
Galicyjskie

2017

Nowy Sącz, ul. Lwowska 226
tel. (18) 444 35 70, 441 02 10
miasteczko@muzeum.sacz.pl
zwiedzanie
maj - październik
wtorek - niedziela: 1000 - 1800
październik - kwiecień
wtorek - niedziela: 900 - 1600

Willa Romanówka
Krynica-Zdrój, Bulwary Dietla 19
tel./fax (18) 471 53 03
zwiedzanie
wtorek - sobota: 1000 - 1300, 1400 - 1700
niedziela: 1000 - 1500
poniedziałek: nieczynne

do 23 kwietnia
IMPRESJE SKANSENOWE VIII
cykliczny przegląd prac studentów kierunku Edukacja
Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu

do 23 kwietnia
GRAŻYNY PETRYSZAK OPOWIEŚCI KOLOREM
przegląd prac artystki przez większość życia związanej
ze środowiskiem krynickich twórców. W jej obrazach
dominują kwiaty, martwe natury i pejzaże

9 kwietnia
KIERMASZ WIELKANOCNY
Prezentacja rękodzieła ludowego oraz sprzedaż tradycyjnych
świątecznych potraw regionalnych. Dla chętnych warsztaty
drukarskie, wyrabiania ozdób i palemek wielkanocnych

28 kwietnia - 17września
JÓZEF LIZOŃ - RZEŹBIARZ Z ROGÓW
wystawa twórczości jednego z najbardziej oryginalnych
współczesnych rzeźbiarzy ludowych z terenu Sądecczyzny.
Utworzył przy swojej zagrodzie w Rogach małą “galerię”
monumentalnych figur. Lizoń odnosi sukcesy w konkursach
rzeźby ludowej

28 kwietnia - 28 maja
OSTATNI 3 MAJA
wystawa przygotowana przez IPN. Opowiada
o studenckich obchodach 3 maja w 1946 roku
w Krakowie, które przerodziły się w krwawe starcia
z komunistyczną władzą oraz o ich konsekwencjach
1 maja
MAJÓWKA “ZE WSI DO MIASTA”
impreza plenerowa inaugurująca sezon turystyczny
w Miasteczku Galicyjskim i Sądeckim Parku Etnograficznym
1 czerwca
DZIEŃ DZIECKA
impreza dla dzieci szkolnych i przedszkolnych,
propagująca tradycyjną kulturę wsi sądeckiej
2 czerwca - 2 lipca
ANNA PAZDALSKA. TWÓRCZOŚĆ
wystawa absolwentki Wydziału Rzeźby ASP
w Krakowie. W roku bieżącym artystka organizuje
cykl wystaw indywidualnych w polskich galeriach
i muzeach

Sądecki Park
Etnograficzny
Nowy Sącz, ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 b
tel. (18) 441 44 12
skansen@muzeum.sacz.pl
wejście od ul. Lwowskiej 226
wejście wyłącznie dla turystów indywidualnych:
od ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 b
zwiedzanie
maj - październik
wtorek - niedziela: 1000 - 1800
październik - kwiecień
wtorek - niedziela: 900 - 1500

Muzeum Nikifora
w Krynicy-Zdroju

9 kwietnia
ZA SZEŚĆ NOC WIELKANOC - KONKURS I ŚWIĘCENIE
PALM
uroczysta msza w kościele św. św. Piotra i Pawła
z procesjąz figurą Chrystusa na osiołku.
Po nabożeństwie odbędzie się konkurs na tradycyjną
palmę wielkanocną

Muzeum
Pienińskie
im. Józefa Szalaya

w Szlachtowej
Szlachtowa, ul. Łemkowska 37
34-460 Szczawnica
tel. (18) 262 22 58
zwiedzanie
październik - kwiecień
wtorek - niedziela: 1000 - 1530
maj - październik
wtorek - niedziela: 1000 - 1730

27 - 28 maja
OD KUCHNI
wydarzenie w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego
23 czerwca
70 ROCZNICA AKCJI "WISŁA" NA TERENIE DAWNEJ
RUSI SZLACHTOWSKIEJ
wykład Barbary Węglarz, kustosza Muzeum
Pienińskiego w Szlachtowej
23 czerwca - 30 września
OPUSZCZONE - RATOWANE. GRECKOKATOLICKIE
ZESPOŁY CERKIEWNE
wystawa plenerowa w 70. rocznicę akcji "Wisła"
na terenie dawnej Łemkowszczyzny

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w planie

aktualności:

