
MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU, INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO 

ul. Lwowska 3 

 33-300 Nowy Sącz 

 

Muzeum okręgowe w Nowym Sączu z główną siedzibą przy ul. Lwowskiej 3 w Nowym Sączu organizuje wakacje 2017 skierowane 

do dzieci i młodzieży. 

30.06-30.07.2017 Ratusz Miejski (NSC) 

Wystawa czasowa SKARBY MAŁOPOLSKI – MIASTO MOJE, A W NIM… 

Przedstawienie, poprzez fotografię lub cykl fotografii, wybranego małopolskiego miasta, z którym uczestnik konkursu jest 

związany poprzez miejsce urodzenia, zamieszkania, pracy, miasta które stało się inspiracją twórczą dla powstania prac i udziału 

w konkursie oraz w wystawie pokonkursowej. 

Odpłatność: 

Bez opłat za bilet wstępu 

 

4.08-31.08 Dom Gotycki (NSC) 

Wystawa czasowa LUDOWE i MIESZCZAŃSKIE UBIORY I TKANINY  

Prezentacja ubiorów i tkanin mieszczańskich oraz grup etnograficznych i etnicznych Sądecczyzny: Lachów, Górali Sądeckich, 

Łemków i Pogórzan wraz z fotografiami i tekstami tematycznymi.  

Odpłatność: 

Na wystawę wstęp w ramach ogólnego biletu do „Domu Gotyckiego”(bez indywidualnej opłaty); dzień wolny od opłat za wstęp do 

DG: sobota 

2.06-2.07 Miasteczko Galicyjskie – Galeria w Ratuszu (NSP) 

Wystawa czasowa ANNA PAZDALSKA – ZMYSŁOWE REFLEKSJE 

Wielotematyczna wystawa autorska: rzeźby w brązie i drewnie, pastele, linoryty, rysunki ołówkiem, technika własna 

Odpłatność: 

Na wystawy wstęp w ramach ogólnego biletu do wnętrz Miasteczka Galicyjskiego (bez indywidualnej opłaty); dzień wolny od opłat 

za wstęp do wnętrzMG: sobota 

8.06 -30.07 Miasteczko Galicyjskie – Hol dworu z Łososiny Górnej (NSP) 

Wystawa czasowa PEJZAŻ SĄDECKI – GÓRSKIE INSPIRACJE 

Pokonkursowa wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży z „górskim” tematem przewodnim w cyklicznej prezentacji pn. 

„Pejzaż sądecki”. 

Odpłatność: 

Na wystawy wstęp w ramach ogólnego biletu do wnętrz Miasteczka Galicyjskiego (bez indywidualnej opłaty); dzień wolny od opłat 

za wstęp do wnętrzMG: sobota 

7.07-3.09 Miasteczko Galicyjskie – Galeria w Ratuszu (NSP) 

Wystawa czasowa DESIGN SPRZED LAT 

Wystawa poświęcona firmom z długoletnią tradycją, zwłaszcza z terenów Galicji. Ekspozycja przybliży ich bogatą historię,  

a także zaprezentuje zmieniający się z biegiem lat reklamowy design, widoczny w zmianach czcionek i kształtów opakowań  

a także w ewolucji firmowego loga. Będą prezentowane m.in.dawne firmowe produkty i opakowania. 

Odpłatność: 

Na wystawy wstęp w ramach ogólnego biletu do wnętrz Miasteczka Galicyjskiego (bez indywidualnej opłaty); dzień wolny od opłat 

za wstęp do wnętrz MG: sobota 

29-30.07 Miasteczko Galicyjskie – Podcienia Ratusza (NSP)  

Wystawa czasowa TOWARZYSZĄCA ZLOTOWI POJAZDÓW RETRO 

Wystawa tematyczna związana z historią motoryzacji. 

Odpłatność: 

Wystawa ogólnie dostępna w podcieniach ratusza podczas zlotu dawnych pojazdów 

sierpień Miasteczko Galicyjskie – Hol dworu z Łososiny Górnej (NSP) 

Wystawa czasowa SZLAKIEMTAJNEGO NAUCZANIA – HISTORIA i PAMIĘĆ 

Wystawa historyczna na temat tajnego nauczania w czasie II wojny światowej, wpisująca się  w  sierpniowe obchody Dnia Wojska 

Polskiego. 



Odpłatność: 

Na wystawy wstęp w ramach ogólnego biletu do wnętrz Miasteczka Galicyjskiego (bez indywidualnej opłaty); dzień wolny od opłat 

za wstęp do wnętrz MG: sobota 

sierpień Miasteczko Galicyjskie – Hol Ratusza (NSP) 

Wystawa czasowa PAMIĄTKI PO PUŁKOWNIKU KODRĘBSKIM 

Wystawa pamiątek żołnierskich ze zbiorów własnych, wpisująca się  w  sierpniowe obchody Dnia Wojska Polskiego. 

Odpłatność: 

Na wystawy wstęp w ramach ogólnego biletu do wnętrz Miasteczka Galicyjskiego (bez indywidualnej opłaty); dzień wolny od opłat 

za wstęp do wnętrz MG: sobota 

Do 15.09 Muzeum Nikifora – Galeria „Romanówka” (KR) 

Wystawa czasowa JÓZEF LIZOŃ – RZEŹBIARZ Z ROGÓW 

Wystawa rzeźby ludowej współczesnego twórcy. 

Odpłatność: 

Na wystawę wstęp w ramach ogólnego biletu do Muzeum Nikifora (bez indywidualnej opłaty); dzień wolny od opłat za wstęp do 

MN: niedziela 

29.06-31.08 Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya (SZ) 

Wystawa czasowa OPUSZCZONE-RATOWANE GRECKOKATOLICKIE  ZESPOŁY CERKIEWNE 

Plenerowa wystawa prezentująca cerkwie południowej Polski, realizowana w związku z 70. rocznicą akcji „Wisła” . 

Odpłatność: 

Wystawa plenerowa bez indywidualnej opłaty;  dzień wolny od opłat za wstęp do Muzeum Pienińskiego: niedziela 

Całe wakacje, oddziały i filie (NSC, NSP, NSF, KR, SZ, PO)  

WYSTAWY STAŁE W 7 ODDZIAŁACH I FILIACH (wg oferty na stronie www.muzeum.sacz.pl) 

Informacja o stałych wystawach w oddziałach i filiach MO w Nowym Sączu wraz z cennikiem na stronie www.muzeum.sacz.pl 

Odpłatność: 

Informacja o stałych wystawach w oddziałach i filiach MO w Nowym Sączu wraz z cennikiem na stronie www.muzeum.sacz.pl 

 

Wszystkie proponowane wystawy skierowane są do dzieci i młodzieży – wybór w zależności od zainteresowań. 

Zapisy 

Wystawy udostępniane są zgodnie z regulaminem zwiedzania poszczególnych oddziałów i filii – informacja na stronie 

www.muzeum.sacz.pl 

 

Kontakt: 

promocja@muzeum.sacz.pl 

www.muzeum.sacz.pl 

Tel. (0-18) 443 77 08 wew. 119 
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