
 

 
FESTIWAL MUZEUM W KRAJOBRAZIE. KRAJOBRAZ W MUZEUM 

 15-22 sierpnia 2021 
 

Organizator: Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju 
ul. Sądecka 6, Rabka-Zdrój 

 
 

W tym roku Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju obchodzi 85. rocznicę powstania. Z tej okazji 

organizuje kilkudniowe wydarzenie FESTIWAL MUZEUM W KRAJOBRAZIE. KRAJOBRAZ W MUZEUM                           

i przypomina ludzi, pasjonatów krajoznawstwa, zarażonych ideą bezinteresownego, społecznikowskiego 

działania, którym zawdzięcza swoje powstanie. Ich wizjonerstwo, miłość do tego miejsca, idea zachowania 

pamiątek mówiących o przeszłości regionu przyczyniły się do powstania ogromnej kolekcji etnograficznej, 

fotograficznej, która zdobi wystawy stałe w przyziemiu wieży starego kościoła. 

 

W ramach wydarzenia odbędą się: 

• wędrujące warsztaty dla dużych i małych, które poprowadzą Klajster Majster, Stowarzyszenie 
Lokomotywa, Fundacja Macerat, Zagórzańskie Dziedziny i nasz Zespół Muzealny, 

• działania animacyjne w terenie, które poprowadzi Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz, 

• plener malarski, prowadzony przez Monikę Rzoncę, 

• wycieczki "Śladami Pierwszych Znakarzy" - informacje o nich znajdziecie już na naszym fanpagu - 
info: Luboń https://tiny.pl/9xznd, Krzywoń https://tiny.pl/9xznw , Bania, Grzebień, Królewska Góra 
https://tiny.pl/9xzn9 - z przewodniczką Magdaleną Petryną / Wilczy Las, 

• atrakcje krajoznawcze i nie tylko przy naszym Muzeum, 

• oraz 
SPOTKANIA W KRAJOBRAZIE MUZEUM z wyjątkowymi Gośćmi: Gorczański Park Narodowy, Our 
Little Adventures, Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu – Grupa Regionalna Podhale, Bartek 
Szaro (Paragon z podróży), Marek Lewandowski (Ekwipunek Dźwigany Codziennie), 

• na wielkie zakończenie Festiwalu zaplanowaliśmy LITERACKĄ RETROWYCIECZKĘ połączoną ze 
zwiedzaniem “Orkanówki” info: https://tiny.pl/9xznt  

 
 
 
 

https://tiny.pl/9xzn
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2F9xznd%3Ffbclid%3DIwAR1v8zPmaocUmMiilg9dW5cI1ctpMrzA8jAckJYCX6BFeiVts4RXrXhgLRU&h=AT0fnty0ChL4e1E-tE9IE8dffJU0o5Gcftpvr_RrVv8qxFkq7wXuyOYr7yVUvDT7_AiKgeu-XIX9Jk7ogPzGbLJ7NleSclq5K02tIlMIM_Km1MAEADjxRHSVkV6Ff-4-lt6M&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nUG8L2N6PsMDqXRiExcsgf7rgKzZOT2eldJ4p3fXEKfHuWIV6IcNELmDyS7Y4k9hqwvRgxKy7EzsE_Xp5jqpeK9QPDxZ0fCKflgIiVdOji3Vjokh6Jgtaq93X-3J1KQ75bTiyjBm2pKgh5Mwo3vZZ
https://tiny.pl/9xznw
https://tiny.pl/9xzn9
https://tiny.pl/9xznt


KIM SĄ NASI GOŚCIE: 
 
Our Little Adventures:  to blog tworzony przez Karolinę i Mario, szczęśliwych rodziców trójki dzieci: Marianki 
(7 lat), Jaśka (5 lat) i dwuletniej Basi. Piszemy o podróżowaniu całą rodziną i wspólnym, aktywnym spędzaniu 
czasu (przede wszystkim na rowerze!), uczestnictwu w kulturze i dobrej jakości produktach. Wierzymy, że 
dzieciństwo to magiczny czas: to, wtedy kształtuje się nasza wrażliwość a to, co z niego zapamiętamy, zostaje 
na całe życie. Adres:  www.ourlittleadventures.pl 
 
Wioleta i Krzysztof Domareccy: członkowie Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu, założyciele SPSS Grupy 
Regionalnej Podhale, organizatorzy „SURWIWALIÓW 2021 CZARNY DUNAJEC”, trenerzy etyki outdoorowej, 
miłośnicy wypraw po górach, przewodnicy po Torfowiskach wzdłuż Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, w tym 
także osób niewidomych i słabowidzących. Propagują i szukają potencjalnych dawców szpiku oraz zapraszają 
do oddawania krwi. Prowadzą własne Stowarzyszenie „Cepry z Podhala” łączące przyrodę, ekologię, 
historię, wartości patriotyczne, region i kulturę z survivalem. Adres: https://tiny.pl/9m1nt 
 
Bartek Szaro: podróżnik, twórca internetowy. Od dekady pisze o podróżowaniu na własną rękę na 
www.paragonzpodrozy.pl. 

Marek Lewandowski: turysta, czasami bushcrafter, czasami po prostu włóczęga ;). Założyciel grup "EDCPL", 
"Bushcraft Polska", strony "Ekwipunek Dźwigany Codziennie" oraz twórca i prowadzący kanału YT o tej 
samej nazwie. Rzemieślnik - rękodzielnik, na co dzień wykonujący ręcznie produkty ze skóry. Konsultant oraz 
jeden z przedstawicieli społeczności podczas prac nad programem Lasów Państwowych "Zanocuj w lesie". 
Adres: https://www.youtube.com/user/ekwipunek  

Magdalena Petryna: redaktorka i przewodniczka beskidzka, promotorka lokalnej i świadomej turystyki, 
edukatorka przyrodnicza. Jest m.in. autorką publikacji „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych” wydanej 
przez Magurski Park Narodowy. W sieci działa jako Wilczy Las. Adres: www.facebook.com/wilczylas  
 
Grażyna Habieda: absolwentka ceramiki na wrocławskiej ASP, założycielka Pracowni Klajster Majster w 
Rabce, gdzie tworzy ceramikę i warsztaty dla dzieci. Adres: www.facebook.com/klajster.majster  

Monika Rzonca: absolwentka ASP w Rzymie, arteterapeutka osób z niepełnosprawnościami, prowadząca 
warsztaty malarskie. Adres: https://tiny.pl/9m1nc  

Marta i Cezary Skroccy: prowadzący warsztaty animacyjne, autorzy Festiwalu Animacji Teatralnej i 
Filmowej, od lat eksplorują ideę łączenia teatru lalkowego z animacją filmową. Adres: 
www.facebook.com/stowarzyszenie.lokomotywa  

Krystyna Tomasiewicz: edukatorka, wieloletnia pracowniczka Gorczańskiego Parku Narodowego, 
przedstawicielka marki Zagórzańskie Dziedziny. Adres: www.facebook.com/zagorzanskiedziedziny  

Paulina Żakieta: założycielka Fundacji Macerat, kulturoznawczyni z zawodu Zielarka-fitoterapeutka. 
Właścicielka sklepu zielarsko- medycznego Górskie Zmysły. Adres: 
www.facebook.com/zagorzanskiedziedziny   

Towarzystwo Krajobraz:  nowoczesne Towarzystwo Krajoznawcze. Mówią, że lubią wychodzić na dwór. 
Odkrywają Polskę nie_odległą. Organizują mikrowyprawy. Wydają mapy i pół-przewodniki. Adres: 
www.facebook.com/towarzystwokrajobraz  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ourlittleadventures.pl/
https://tiny.pl/9m1nt
http://www.paragonzpodrozy.pl/?fbclid=IwAR31Z19QTvsHrWKxWc-nL0BUt3Eu6BxdR3f0Q8KFL9H6bzYAEvbTM9OIlgM
https://www.youtube.com/user/ekwipunek
https://www.facebook.com/wilczylas
http://www.facebook.com/klajster.majster
https://tiny.pl/9m1nc
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.lokomotywa
http://www.facebook.com/zagorzanskiedziedziny
http://www.facebook.com/zagorzanskiedziedziny
http://www.facebook.com/towarzystwokrajobraz


Kontakt: 
 
Muzeum im. Władysława Orkana 
ul. Sądecka 6, 34-700 Rabka-Zdrój 
tel. biuro:18/26 76 289 
tel. ekspozycja: 18/26 76 747 
e-mail: biuro@muzeum-orkana.pl 
www.muzeum-orkana.pl 
www.facebook.com/muzeumorkana 
 
grafika: Kaja Gościniak 
fb/muamuadesign 
 
 
Współorganizatorzy: Miasto Rabka-Zdrój, Fundacja Rozwoju Regionu-Rabka, 
Patronat honorowy: Młodzieżowa Rada Miejska w Rabce-Zdroju, 
Partnerzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju, Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w 
Niedźwiedziu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Fundusz Partnerstwa, Nadleśnictwo Nowy Targ - 
Lasy Państwowe 

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje 2021, Gminy Rabka-Zdrój i Fundacji Rozwoju Regionu 
Rabka 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.muzeum-orkana.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YH2FFwBAqGTOG5w0zp15czepv2L6toQlm0busVz23REXPzikcoPQwBtE&h=AT0Fz4zkKGCZ_ALrNVp0bJitf9NVDmXeDGXF2uqlx2rzD9GNS-6xmnq06gvbqLWShxXqcUEiR5IoLIVs3X-tJD1v5tlj6TmbzGXOzUgr0V2qzr6VtArHuCotnNgqvC3EJc-2&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nUG8L2N6PsMDqXRiExcsgf7rgKzZOT2eldJ4p3fXEKfHuWIV6IcNELmDyS7Y4k9hqwvRgxKy7EzsE_Xp5jqpeK9QPDxZ0fCKflgIiVdOji3Vjokh6Jgtaq93X-3J1KQ75bTiyjBm2pKgh5Mwo3vZZ
https://www.facebook.com/muzeumorkana?__cft__%5b0%5d=AZVxBnlmyWi-1def-SfYnCmUTAj5u92mhQKhJtiPCPajrKYUyYHUwCuRlyxl_KCcPyHKt19JeDZn88EiNaTkSFxIfOc89u7ev8Zw4tRmOnUm2_zcAaTEohMjS6NKQp3V4Xo&__tn__=q

