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GALERIA PLENEROWA

Galeria „ACh” jest tak¿e siedzib¹ 
Stowarzyszenia Alternatywa 
Chabówka.

Pracownia i galeria czynna jest 
po uzgodnieniu telefonicznym,  
Chabówka 210, tel. 506 484 118 
• www.artala.wixsite.com/malarstwo

Mieszcz¹ca siê w Chabówce praco-

wnia i galeria malarstwa, to klima-

tyczne miejsce, gdzie mo¿na zobaczyæ 

obrazy na szkle, witra¿e, malarstwo 

olejne i akrylowe oraz ró¿ne rodzaje 

rzemios³a. Pod profesjonalnym okiem 

artystów, ka¿dy mo¿e wykonaæ 

obraz na szkle, witra¿, lub inny rodzaj 

malarstwa.

GALERIA ACh

Urz¹d Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, 
tel. +48 18 26 92 000 • www.rabka.pl • e-mail: urzad@rabka.pl

Zdjêcia: Piotr Bies, Jan Ciepliñski, Piotr Kuczaj oraz z zasobów: 
Muzeum Górali i Zbójników, Rabkolandu, Galerii ACh, Galerii Ewy £aczek Daleki.

PRACOWNIA LUTNICZA

Pracownia jest czynna po uzgodnieniu telefonicznym, 
Chabówka 251, tel. 605 063 172

W pracowni Klajster Majster powstaje 

ceramika u¿ytkowa, dekoracyjna, 

artystyczna, tworzona tak¿e na indy-

widualne zamówienie. 

Tu powstaj¹ finezyjne misy zdobione 

kolorowymi szkliwami i wzorami, 

zestawy kuchenne i ³azienkowe o cie-

kawych formach, unikatowe detale 

wystroju wnêtrz takie jak: p³ytki 

ceramiczne, umywalki i lampy jak 

równie¿ weso³e zawieszki, piêknie 

barwiona bi¿uteria i inne.

PRACOWNIA CERAMICZNA 
KLAJSTER MAJSTER

Pracownia czynna pn. – pt. 
w godz. 10–14, ul. S¹decka 15, 
tel. 600 067 029 • www.klajstermajster.wix.com/pracownia

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju promuje dzia³a-

lnoœæ amatorów i profesjonalistów w ró¿nych dziedzinach twórczoœci. 

W Amfiteatrze – siedzibie CKSiP, organizowane s¹ plenerowe wystawy 

twórców profesjonalnych, amatorów, oraz prace dzieci i m³odzie¿y.

ul. Chopina 17, tel. 18 26 76 626 • www.mok.rabka.pl 

Zaraz obok Rabki-Zdroju, w Chabówce, 

znajduje siê niespotykane miejsce – 

Pracownia Lutnicza. Jej w³aœcicielami s¹ 

bracia bliŸniacy – Piotr i Pawe³ Kowalcze. 

W swojej pracowni tworz¹ ró¿nego 

rodzaju instrumenty strunowe. Spod ich 

r¹k wychodz¹ takie instrumenty jak: 

lutnie, viole do gamba, teorbany, 

skrzypce, altówki i wiele innych.

Konserwacja i odbudowa instrumentów zabytkowych to specjalnoœæ 

Braci Kowalcze. Zamówiæ mo¿na u nich tak¿e kopie starych 

instrumentów. Korzystaj¹ z tej okazji g³ównie soliœci i zespo³y, których 

elementem rozpoznawczym jest muzyka dawna. 

Wykonane przez nich egzemplarze tego typu instrumentów znajduj¹ siê 

m.in. we Francji i Niemczech. Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, 

i¿ czo³owy polski lutnista Antoni Pilch posiada lutnie pochodz¹ce w³aœnie 

z pracowni w Chabówce. 

Nale¿y równie¿ wspomnieæ, i¿ odbudowane przez nich dwa teorbany 

z XVIII w. i wiolonczela z pocz¹tku XIX w. stanowi¹ eksponaty w dziale 

rzemios³a artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie.

GALERIA AUTORSKA EWY £ACZEK-DALEKI

ul. Krêta 3, tel. 515 098 948 • www.laczek-daleki.netgaleria.pl

Artystka wychowa³a siê w Krakowie 

a z wyboru jest mieszkank¹ Rabki-

-Zdroju. Tu powsta³y jej najlepsze 

obrazy i ukszta³towa³ siê jej artystyczny 

wizerunek.  

Jest artystk¹ wszechstronn¹ – lubi olej, 

pastele, akwarelê i rzeŸbê.

Wystawia³a w ró¿nych galeriach, ale 

najbli¿sze jej sercu s¹ wystawy w Galerii 

W³adys³awa Hasiora w Zakopanem, 

Pa³acu Sztuki w Krakowie oraz Galerii 

Gra¿yny Hasse w Warszawie.

Tematyka prac to pejza¿e gorczañskie 

i tatrzañskie, kwiaty, portret, archi-

tektura, martwa natura, rzeŸby cera-

miczne oraz w drewnie polichromo-

wanym. W galerii mo¿na ogl¹dn¹æ 

bogat¹ kolekcjê prac artystki.

MUZEA i GALERIE

www.rabka.pl
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Muzeum  mieœci siê w wie¿y – dzwonnicy, 

zabytkowego, modrzewiowego koœcio³a 

pw. œw. z 1606 roku. Koœció³ek 

kryty jest gontem, otoczony kamiennym 

murem. W murze jest 14 kapliczek z 1744 

roku, w których mieszcz¹ siê stacje Mêki 

Pañskiej. Muzeum uroczyœcie otwarto dla 

zwiedzaj¹cych w sierpniu 1936 r. Organizowa-

no go osiem lat (od 1928 do 1936 r.), 

a inicjatorami byli cz³onkowie Polskiego 

Towarzystwa Tatrzañskiego – Oddzia³ Rabka. 

Eksponaty muzealne ukazuj¹ nam dorobek 

materialny i duchowy Podhalan, Zagórzan, 

Kliszczaków, Babiogórców i Górali Bia³ych. 

Wiêkszoœæ zgromadzonych przedmiotów pochodzi z XIX oraz XX wieku 

i odznacza siê ogromnym bogactwem treœciowym i artystycznym. 

W piêciu pomieszczeniach – salach i korytarzu, w niepowtarzalnym 

klimacie prezentowane s¹, uporz¹dkowane tematycznie zbiory 

ukazuj¹ce dawny œwiat górali zamieszkuj¹cych Beskidy. W czterech 

salach mieszcz¹ siê eksponaty poœwiêcone sztuce, ubiorowi, rzemios³u 

wiejskiemu i gospodarce. W dziale poœwiêconym sztuce znajduj¹ siê 

m.in. rzeŸby Chrystusa, Matki Boskiej i Œwiêtych – Jana Nepomucena 

i Marii Magdaleny o barokowym charakterze, figura Matki Boskiej 

z Dzieci¹tkiem z XVI wieku oraz postacie Chrystusa Frasobliwego. 

Eksponaty te, s¹ czêœci¹ jednej z najbardziej znanych kolekcji Œwi¹tków 

Frasobliwych w Polsce. 

 Marii Magdaleny 

MUZEUM GÓRALI 
I ZBÓJNIKÓW

SKANSEN TABORU KOLEJOWEGO W CHABÓWCESKANSEN TABORU KOLEJOWEGO W CHABÓWCEMUZEA

Jedyne odznaczenie na œwiecie na-

dawane doros³ym na wniosek dzieci 

posiada swoje muzeum na terenie 

„Rabkolandu”. W Muzeum ukazana jest 

ceremonia odznaczenia wraz z 7 pos-

taciami (naturalnej wielkoœci) osób 

odznaczanych, a na œcianach i w ga-

blotach znajduj¹ siê oryginalne wnioski 

dzieci, o przyznanie Orderu Uœmiechu doros³ym, którzy im pomagaj¹ 

w codziennym ¿yciu. Ponadto zwiedzaj¹cy otoczeni s¹ pracami 

artystycznymi, tekstami, listami odznaczonych oraz pami¹tkami 

zwi¹zanymi z Kawalerami Orderu Uœmiechu.

GALERIE i PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

MUZEUM ORDERU UŒMIECHU

Muzeum czynne jest sezonowo w godzinach otwarcia „Rabkolandu”, 
wejœcie od ul. Rynek, tel. 18 26 76 957 
• www.rabkoland.pl

Otwarte w godz. 9.30-18.00 (V-IX), 10-17 (X- IV) 
ul. S¹decka 4, tel. 795 222 925 
• https://chataartystyczna.wixsite.com/muzeumzbojnikow 

ul. Orkana 2, tel. 18 26 76 747, 
biuro ul. S¹decka 6, tel. 18 26 76 289
• www.muzeum-orkana.pl

Muzeum czynne jest w godz. 9-17 (VII-VIII), 9-16 (V-VI), 
9-16 (IX-IV, pn. nieczynne), 

W willi „Pod Liliann¹”, jednej z naj-

starszych w Rabce-Zdroju, znaj-

duje siê galeria twórców ludowych, 

prowadzona przez Centrum Kul-

tury, Sportu i Promocji. Mo¿na tutaj 

obejrzeæ ró¿nego rodzaju wyroby 

rêko-dzielnicze m.in. drewniane 

rzeŸby, wyroby ceramiczne, garn-

carskie, obrazy malowane na szkle, hafty, przedmioty wykonane 

z bibu³y. Czêœæ artystów pracuje na miejscu, wiêc mo¿na 

podpatrywaæ, jak powstaj¹ ich dzie³a. Mo¿na siê tu tak¿e umówiæ na 

lekcje nauki rzemios³ prezentowanych w Galerii. 

GALERIA POD LILIANN¥

ul. Nowy Œwiat 1, czynne codziennie w godz. 11.00-17.00, 
informacje, grupy – tel. 18 26 76 626 • www.mok.rabka.pl

W Galerii wystawiaj¹ swoje prace 

artyœci plastycy wszelkich spe-

cjalnoœci, zarówno uznani pro-

fesjonaliœci jak i m³odzi debiutanci. 

To miejsce spotkañ z kultur¹. Tutaj 

nie tylko mo¿na zobaczyæ rzeŸbê, 

malarstwo czy grafikê, ale równie¿, 

przy okazji wernisa¿y pos³uchaæ kameralnego koncertu, spotkaæ siê 

z artystami, a tak¿e obejrzeæ spektakl teatralny. Dwa niewielkie 

pomieszczenia i otwarta przestrzeñ przed Galeri¹ stwarzaj¹ dogodne 

mo¿liwoœci prezentacji swojej twórczoœci ka¿demu artyœcie. 

Na zdjêciu wystawa Józefa Wilkonia. 

 
POGOTOWIE SZTUKI

ul. Orkana 20, tel. 18 26 79 686 
• www.facebook.com/pogotowiesztuki

Godziny otwarcia dostêpne s¹ telefonicznie oraz na stronie
internetowej Skansenu, tel. 32 72 23 875 663 292 713,
• www.skansenchabowka.pl

MUZEUM IM. W£. ORKANA Skansen po³o¿ony jest w Chabówce, 

ok. 2 km od centrum Rabki-Zdroju. 

S³ynie z jednej z najciekawszych kolekcji 

eksponatów zwi¹zanych z histori¹ 

kolejnictwa na ziemiach polskich. 

Powsta³ w 1994 roku w miejscu, gdzie 

podczas II wojny œwiatowej utworzono 

parowozowniê.

Gromadzenie eksponatów zaczêto 

w latach 80. XX wieku. Na kilku torach 

urz¹dzono ekspozycjê wycofanych 

z ruchu, zabytkowych parowozów, 

lokomotyw elektrycznych i spalinowych, 

wagonów osobowych, pocztowych, 

p³ugów, ¿urawi i innego taboru specjalnego, poddanych rewitalizacji.

Skansen w sezonie letnim, w weekendy proponuje przeja¿d¿ki 

zabytkowymi poci¹gami, przejazd poci¹giem retro to wspania³a podró¿ 

przez historiê, a tak¿e unikalna przygoda i aktywna forma wypoczynku 

dla najm³odszych. To jedno z ostatnich miejsc w Polsce, gdzie ka¿dy 

mo¿e skorzystaæ z tak rzadkiej i niepowtarzalnej atrakcji turystycznej. 

Ekspozycja poœwiêcona góralom 

zamieszkuj¹cym okoliczne góry 

i zbójnikom karpackim. To jedyna 

nowoczesna, interaktywna i multi-

medialna wystawa o tej tematyce 

w Ma³opolsce. Ekspozycja jest 

idealnym miejscem by w przystêpnej formie poznaæ kulturê Podhala, 

regionalne zwyczaje, legendy. Dla najm³odszych zwiedzanie odbywa 

siê w formie zabawy. Chata Artystycznych Przygód to pracownia 

kreatywna dla osób indywidualnych i grup. Oferuje mo¿liwoœæ 

zdobienia pami¹tek drewnianych – m.in. ciupag, ptaszków, szkatu³ek 

a tak¿e malowanie obrazków na szkle. W ofercie s¹ równie¿ m.in. 

warsztaty w³óczkowe, tradycyjnych kwiatów z bibu³y, czap 

zbójnickich, ozdób œwi¹tecznych, filcowanie.


