WYDARZEÑ
LIPIEC SIERPIEÑ WRZESIEÑ

Muzeum Pieniñskie

Gmach G³ówny

Dom Gotycki

zwiedzanie, regulamin, inne informacje:

zwiedzanie, regulamin, inne informacje:

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

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

do 31 lipca
KRAKÓW KRUKÓW W 765. ROCZNICÊ JEGO LOKACJI
Wystawa bêd¹ca zwieñczeniem kolekcjonerskiej pasji
Bo¿eny i Ryszarda Kruków. Do obejrzenia m.in. obrazy,
dokumenty, pocztówki, zdjêcia dot. Krakowa.
5 sierpnia - 30 paŸdziernika
MARTWA NATURA NA PRZESTRZENI WIEKÓW
Ekspozycja przedstawiaj¹ca ró¿ne odmiany tego wa¿nego
w historii sztuki motywu. Wybór ró¿norodnych prac daje
mo¿liwoœæ poznania twórczoœci uznanych polskich i europejskich
artystów.

S¹decki Park
Etnograficzny
zwiedzanie, regulamin, inne informacje:

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

3 lipca
DLA ŒWIÊTYCH PATRONÓW – ODPUST NA PIOTRA I PAW£A
Msza œw. odpustowa z procesj¹ w koœciele z £ososiny
Dolnej. Koncerty orkiestry dêtej, wystêp zespo³u
folklorystycznego oraz kiermasz rzemios³a, sztuki ludowej
i produktów regionalnych.
6 lipca - 11 wrzeœnia
MNIEJSZOŒCI ETNICZNE I GRUPY ETNOGRAFICZNE
W MA£OPOLSCE - £EMKOWIE, NIEMCY, CYGANIE ORAZ ¯YDZI
Wystawa przygotowana przez Muzeum Okrêgowe w Tarnowie
w ramach programu kulturowego projektu „SKANSENOVA systemowa opieka nad dziedzictwem w ma³opolskich muzeach na
wolnym powietrzu”, przedstawiaj¹ca na planszach rys historyczny
oraz krótk¹ charakterystykê poszczególnych mniejszoœci.
10 - 11 wrzeœnia
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
Jubileuszowa 30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa
odbêdzie siê pod has³em „Po³¹czeni dziedzictwem”.
22 wrzeœnia
LEN W WIEJSKIEJ TRADYCJI I RZEMIOŒLE
Impreza etnograficzna o charakterze edukacyjnym adresowana
g³ównie do dzieci przedszkolnych i szkolnych. Tematem
przewodnim bêdzie rola lnu i jego wszechstronne
zastosowanie w gospodarstwie wiejskim.
Dofinansowano ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodz¹cych z Funduszu Promocji Kultury
– pañstwowego funduszu celowego.

2022
im. Józefa Szalaya

w Szlachtowej
zwiedzanie, regulamin, inne informacje:

7 lipca - 6 sierpnia
SKARBY MA£OPOLSKI
STREET PHOTO of MA£OPOLSKA to has³o tegorocznej, 21.
edycji konkursu fotograficznego. Na wystawie zobaczymy
nagrodzone i wyró¿nione prace.
12 sierpnia - 22 paŸdziernika
PORTRET MA£EGO MIASTA
Miasto to nie tylko ulice, budynki i zielone skwery. To przede
wszystkim ludzie. Na wystawie zaprezentujemy 84 portrety
mieszkañców Nowego S¹cza wykonane technik¹ analogow¹.
Bêd¹ rozwieszone pomiêdzy wielkoformatowymi zdjêciami
Nowego S¹cza wykonanymi w 2021 roku. Inspiracj¹ do
przygotowania wystawy jest film dokumentalny „Portret
Ma³ego Miasta”, który zosta³ wyprodukowany w 1961 roku
przez Wytwórniê Filmów Dokumentalnych.

Galeria Marii Ritter i Stare Wnêtrza Mieszczañskie
/ Rynek 2
1 lipca - 1 paŸdziernika
DWORKI, PEJZA¯E, PORTRETY. TWÓRCZOŒÆ BRONIS£AWY
RYCHTER-JANOWSKIEJ
Nastrojowe obrazy z motywami staropolskiej wsi oraz
portrety i tkaniny artystyczne bêdzie mo¿na obejrzeæ na
wystawie zorganizowanej w zabytkowych wnêtrzach
Galerii Marii Ritter, miejscu harmonizuj¹cym z tematami
i charakterem malarstwa tej cenionej artystki.

Muzeum Nikifora

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

do 4 wrzeœnia
NIKIFOR. MALARSTWO
Prezentacja obrazów Nikifora ze zbiorów w³asnych
Muzeum Okrêgowego w Nowym S¹czu.
22 wrzeœnia - 30 listopada
JULIAN KLAMERUS. PASJA
Wystawa twórcy nietuzinkowego. Pochodz¹cy z artystycznej
rodziny podhalañski góral, przewodnik beskidzki i tatrzañski,
alpinista, poeta, cz³owiek o g³êboko humanistycznym
myœleniu i podobnej postawie ¿yciowej jest tak¿e, a mo¿e
przede wszystkim, malarzem i rzeŸbiarzem. By³ zwi¹zany
z krynickim TPSP.

Miasteczko
Galicyjskie
zwiedzanie, regulamin, inne informacje:

Nowy S¹cz, ul. Lwowska 226
tel. (18) 444 35 70, 441 02 10
miasteczko@muzeum.sacz.pl

zwiedzanie, regulamin, inne informacje:

do 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.

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

do 9 paŸdziernika
CHRISTO I CHRISTIAN PRODANOW - MALARSTWO
Wystawa malarstwa Christo Prodanowa, mieszkaj¹cego
od wielu lat w Krynicy bu³garskiego artysty, oraz jego
syna Christiana. Christo Prodanow jest atryst¹ profesjonalnym,
posiada znacz¹cy dorobek twórczy. Bardzo utalentowanym
m³odym malarzem nieprofesjonalnym jest jego syn
Christian. W twórczoœci obydwaj artyœci czêsto nawiazuj¹
do tematyki karpackiej i prawos³awia.
wrzesieñ
SPOTKANIE AUTORSKIE Z PIOTREM TROCHANOWSKIM
Piotr Trochanowski, ³emkowski poeta, pisarz i regionalista
z Krynicy-Zdroju, autor 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…”.

24 lipca
KIERMASZ STAROCI
Spotkanie zbieraczy i kolekcjonerów po³¹czone z akcj¹
„Drugie ¿ycie ksi¹¿ki”.
31 lipca i 28 sierpnia
EKOLOGICZNY JARMARK REGIONALNY NA MIODNYM
SZLAKU
Jarmark promuj¹cy ekologiczne produkty wytwarzane przez
regionalnych producentów.
17 - 18 wrzeœnia
XIV ZLOT ZABYTKOWYCH POJAZDÓW
Impreza popularyzuj¹ca historiê techniki motoryzacyjnej
oraz prezentuj¹ca trendy w tej dziedzinie na przestrzeni lat.
Podczas imprezy odbywaj¹ siê konkursy i quizy dla
uczestników oraz wystêpy muzyczne.

Organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmian w planie

aktualnoœci:
Zeskanuj kod swoim smartfonem

