Wesołych i radosnych Świąt
Bożego
Narodzenia
i
Szczęśliwego Nowego Roku

Gody u górali zagórzańskich
Muzeum im. Władysława Orkana z okazji świąt Bożego Narodzenia
pragnie serdecznie zaprosić na wystawę czasową pt. „Gody u
górali zagórzańskich”. Głównym celem wystawy jest
zaprezentowanie wigilii jednej z najważniejszych uroczystości
w kalendarzu świąt dorocznych jakim jest Boże Narodzenie,
zwana u górali Godniymi świętami lub Godami. Wśród dawnych
górali wigilia była dniem wyjątkowym, pełnym różnych zabiegów
magicznych oraz wróżb, które miały na celu zapewnienie
pomyślności w następnym roku. Oprócz tego wystawa przedstawia
wygląd typowego wnętrza zagórzańskiej chałupy zamożnego
gospodarza z początku XX wieku.
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Karpaty pełne czarów
Otwarcie wystawy oraz promocja książki pt. „Karpaty pełne
czarów. O wierzeniach, medycynie i magii ludowej Karpat
polskich” wydanej nakładem PTH, już za nami. Imprezę rozpoczął
wykład kulturoznawczy prowadzony przez naszą nieocenioną panią
etnograf Małgorzatę Wójtowicz-Wierzbicką. Licznie zgromadzona
młodzież z Gimnazjum im. Św. Rodziny w Rabce – Zdroju
wysłuchała opowieści na temat czarów, boginek, uroków i
wszelkich wierzeń naszych dziadów.
Wieczorem goście mogli obejrzeć wystawę fotografii p. Zofii
Kity – „Mistyczny świat karpackich wierzeń w fotografii Zofii
Kity”. Zgromadzonych powitał Wojciech Kusiak i Robert
Kowalski, który bliżej nakreślił kulisy wydarzenia. Impreza
zakończyła się promocją i prezentacją projektu w „ Akademii
malarstwa na szkle”.
Początek książce „ Karpaty pełne czarów”, dała konferencja
naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu i
Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec, zorganizowane w 2013.
Projekt edukacyjno-naukowy „Karpaty pełne czarów”, został
realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego oraz Powiatu Limanowskiego.
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„Karpaty pełne czarów. O
wierzeniach,
medycynie
i
magii
ludowej
Karpat
polskich”
Wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym oddział w Nowym Targu
mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na promocję książki
pt. „Karpaty pełne czarów. O wierzeniach, medycynie i magii
ludowej Karpat polskich” wydanej nakładem PTH. Wieczór
rozpoczniemy o godz. 16:00 w starym kościółku muzeum otwarciem
wystawy pt. „Mistyczny świat karpackich wierzeń w fotografii
Zofii Kity”. Następnie w budynku biurowym Muzeum o godz. 16:30
odbędzie się promocja książki.
Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy

Wystawa prac malarskich osób
niepełnosprawnych
Wernisażem zakończył się kurs malarski zorganizowany w ramach
II edycji programu „Integracja w powiecie nowotarskim w ramach
Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych”.
Podczas uroczystego otwarcie wystawy Starosta Nowotarski
Krzysztof Faber oraz Dyrektor Muzeum im. Wł. Orkana w RabceZdroju Zbigniew Wójciak wręczyli nagrody autorom wyróżnionych
prac, których tematem było malowanie na płótnie własnej wizji
słynnego zabytku – starego kościoła p.w. Marii Magdaleny w
Rabce- Zdroju.
I nagroda
Teresa Karkula – Powiatowy
„Promyk”, Nowy Targ.

Środowiskowy

Dom

Samopomocy

I nagroda ex aeqou
Katarzyna Pawlak – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczy w Jabłonce
II nagroda
Agnieszka Pędzimąż – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
„Promyk”, Nowy Targ.
III nagroda
Sławomir Mika – Warsztat Terapii Zajęciowej, Odrowąż.
Wyróżnienia
Alicja Kołodziejska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rabce – Zdroju.

Alicja Kubik – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczy w Jabłonce.
Barbara Medwecka – Środowiskowy Dom Samopomocy – Jabłonka.
Krzysztof Malinowski – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy, Warsztat Terapii
Zajęciowej
Piotr Oskwarek – Warsztat Terapii Zajęciowej, Odrowąż.
Gabriela Kurczak – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
Nowy Targ.
Krzysztof Fryźlewicz – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
„Promyk”, Nowy Targ.
Wyróżnienia Dyrektora Muzeum
Beata

Kołaciak

–

Powiatowy

Środowiskowy

Dom

Samopomocy

„Promyk”, Nowy Targ.
Maria Kapłon – Potocka – Środowiskowy Dom Pomocy „Radość
Życia”, Rabka – Zdrój.
Angelika Szumal – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
„Promyk”, Nowy Targ.
Agnieszka Chowaniec – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
„Promyk”, Nowy Targ.
Klaudia Oskwarek – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczy w Jabłonce.
Krzysztof Adamczyk – PSOUU Koło w Szczawnicy, Warsztat Terapii
Zajęciowej
Andżelika Filas
Nowy Targ.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,

Projekt został zorganizowany przez:
-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
-Starostwo Powiatowe w Nowym Targu,
-Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce – Zdroju.
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Po wernisażu
Wernisaż wystawy „ Wspomnienie. Władysław Orkan 85 rocznica
śmierci” oraz promocja książki Piotra Lulka „Zagórzanie –
tradycja, muzyka, taniec” już za nami.
Wystawę otworzył Dyrektor Muzeum im. Wł. Orkana Zbigniew
Wójciak, witając gości – wicestarostę powiatu Władysława
Tylkę, autora książki Piotra Lulka, Wojciecha Trelę, „Robcusi”
i wszystkich przybyłych.

Wojciech Trela zaprezentował swój wykład o miłości Orkana do
Gorców , słów kilka o książce pięknie dopowiedział Piotr
Lulek, a tło muzyczne zapewniła kapela „ Robcusie”.
Książkę „Zagórzanie – tradycja, muzyka, taniec” można zakupić
w muzeum.
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O Zagórzanach słów kilka.
Serdecznie zapraszamy na promocję książki Piotra Lulka
„Zagórzanie – tradycja, muzyka, taniec”, która odbędzie się w
Muzeum im. Wł. Orkana 18 września 2015 r. o godz. 16.00,
podczas wernisażu wystawy „ Wspomnienie…Władysław Orkan 85.
rocznica śmierci .”
Piotr Lulek – popularyzator folkloru, współtwórca zespołu
Kasinianie,
folklorysta , animator kultury, a zwłaszcza
kultury ludowej regionu górali zagórzańskich. Urodzony 20
lutego 1954 roku w Kasinie Wielkiej w rodzinie chłopskiej.
Uzyskał wykształcenie
wyższe zawodowe ze specjalnością
folkloru Karpat i Podkarpacia, ukończył również policealne
Studium Oświaty i Kultury w Warszawie ze specjalnością
organizacja pracy kulturalno oświatowej.
„Historia, tradycja, wiara to wartości, które świadczą o
naszej kulturze, o naszej tożsamości, poczuciu godności
każdego z nas. Brak wartości w życiu człowieka powoduje, że
czujemy pewnego rodzaju pustkę.(…) Poczucie swojej wartości,
poszanowanie własnej kultury, znajomość swojej historii, i
wiara pozwoli każdemu z nas godnie przeżyć swoje życie, a
także przekazać wszystkie te wartości młodym pokoleniom.(…)
Zagórzanie to jedna z grup góralskich, która ma swoją
historię, kulturę, posiada tradycyjną muzykę i taniec ludowy,
strój ludowy, które godne są przekazania następnym pokoleniom.
Stosując się do wskazań do synów Podhala pragnę przekazać
wszystko to, co zdobyłem dzięki swojej pracy, nauce i
zainteresowaniom, następnym pokoleniom.” –Piotr Lulek

Pamięci Wł. Orkana
Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Wspomnienie…
Władysław Orkan 85. rocznica śmierci”, który odbędzie się
18.09.2015 r. o godz. 16.00 we wnętrzu starego kościółka –
muzeum.
Mamy także zaszczyt gościć p. Piotra Lulka autora książki
„Zagórzanie – tradycja, muzyka, taniec”, której promocja
odbędzie się podczas wernisażu.
Otwarcie wystawy uświetni wykład Wojciecha Treli oraz występ
góralskiej kapeli „Robcanie”.
Wstęp wolny – zapraszamy

