
Muzeum Tatrzańskie 

im. Dra Tytusa Chałubioskiego w Zakopanem 

instytucja kultury Województwa Małopolskiego 

(17-23 lipca 2017r.) 

 

„PODWIECZORKI Z GÓRAMI” W MUZEUM TATRZAOSKIM 

W każdy wtorek  wakacji w godz. 17.00-19.00 

Gmach główny Muzeum Tatrzaoskiego, ul. Krupówki 10, Zakopane 

Najbliższe spotkanie 18 lipca. 

Zachęcamy do udziału w podwieczorkach muzealnych, na których zaprezentujemy różne postaci 

związane z Tatrami i Zakopanem, takie jak Mieczysław Karłowicz, Mariusz Zaruski, Wiesław 

Stanisławski, ks. Józef Stolarczyk i król tatrzaoski Tytus Chałubioski. Prezentacjom multimedialnym 

będą towarzyszyd pokazy sprzętu taternickiego i narciarskiego ze zbiorów Muzeum. Pokażemy też 

filmy. Spotkania będzie prowadził Wojciech Szatkowski.  

Cena zajęd: 7 zł bilet normalny, 5,50 zł bilet ulgowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY "FIRMA PORTRETOWA WITKACEGO" 

 W każdą środę wakacji o godz. 10:00 

Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza (filia Muzeum Tatrzaoskiego), ul. Zamoyskiego 25, Zakopane 

Najbliższe spotkanie 19 lipca. 

Zapraszamy serdecznie na warsztaty plastyczne "Firma Portretowa Witkacego". Poznamy historię 

tworzenia portretów przez jednego ze znakomitych twórców oraz nietuzinkowy Regulamin Firmy 

Portretowej "S.I. Witkiewicz". Spróbujemy sami wykonad portret typu A, B, B+d, D.  



Ze względu na ograniczoną ilośd miejsc prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa i kontakt 

tel. 533-925-111  

lub warsztaty@muzeumtatrzanskie.pl 

Cena zajęd: 12 zł od uczestnika. 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY "ROZRUSZAD KOZIOŁKA MATOŁKA" 

W piątki przez okres wakacji (7, 21 lipca oraz 4, 18 sierpnia) o godz. 10:00 

Muzeum Kornela Makuszyoskiego (filia Muzeum Tatrzaoskiego), ul. Tetmajera 15, Zakopane 

Najbliższe spotkanie 21 lipca. 

Zapraszamy na zajęcia, podczas których wspólnie będziemy tworzyd od podstaw film rysunkowy 

oparty na fragmentach książek Kornela Makuszyoskiego i Mariana Walentynowicza o Koziołku 

Matołku lub o Małpce Fiki-Miki.  

Ze względu na ograniczoną ilośd miejsc prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa i kontakt 

tel. 533-925-111 lub warsztaty@muzeumtatrzanskie.pl 

Cena zajęd: 12 zł od uczestnika. 

 

 

 

 

 

 

„DAWNE ZABAWY DZIECI” 

Sobota 22 lipca, 19 sierpnia o godz. 10:00 

Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze, Zagóra 86 

Najbliższe spotkanie 22 lipca. 



Na zajęciach przeniesiemy się w czasie, poznamy dawne życie dzieci i ich obowiązki w chałupie XIX-

wiecznej rodziny. Zobaczymy, czy dzieci bawiły się kiedyś tak jak my teraz. Pamiątką z zajęd będzie 

wykonana przez uczestnika własnoręcznie zabawka z dawnych czasów.  

Ze względu na ograniczoną ilośd miejsc prosimy  

o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa  

i kontakt tel. 533-925-111 lub  

warsztaty@muzeumtatrzanskie.pl 

 

mailto:warsztaty@muzeumtatrzanskie.pl

