
gmina Olesno, woj. małopolskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II 
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 
Za treść publikacji odpowiada Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. 

Dom Malarek

Zagroda Felicji Curyłowej – Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Kościół pw. św. Józefa w Zalipiu

Sieć Najciekawszych Wsi -
opowieść o wartościach wiejskiego dziedzictwa

www.siecnajciekawszychwsi.pl

Dom Malarek
Od maja do września - pn.-pt.: 8.00-18.00, sob.-niedz.: 11.00-18.00
Od października do kwietnia pn.-pt.: 8.00-16.00
tel. +48 14 641 19 38

Zagroda Felicji Curyłowej – Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Od maja do września: pn. - nieczynne, wt.-niedz.: 10.00-18.00
Od października do kwietnia - pn. - nieczynne, wt., śr., pt., sob.: 8.00-16.00, 
czw., niedz.: 9.00-17.00
Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem.

Projekt Polskiej Sieci Odnowy
i Rozwoju Wsi realizowany
w Zalipiu
przez gminę Olesno

ZAPRASZA

WYDARZENIA CYKLICZNE
•  „Malowana Chata” to konkurs na najpiękniej wymalowaną zagrodę 

w Zalipiu i okolicy. Odbywa się co roku w pierwszą niedzielę po 
Bożym Ciele. Jest to najdłużej trwający konkurs w zakresie sztuki 
ludowej w Polsce.

Kontakt: tel. +48 14 641 24 31  
www.gminaolesno.pl

Zalipie

 

Tam, gdzie domy zakwitają

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań partnerem  

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.



Tam, gdzie domy zakwitają

Zalipie to wieś położona na Powiślu Dąbrow-
skim, której osobliwością jest pielęgnowany  
z pokolenia na pokolenie zwyczaj malowania do-
mów w zalipiańskie motywy kwiatowe. Badania 
etnograficzne dowodzą, że całe zjawisko wzięło 
swój początek od prostych, jasnych „pacek”, 
przypominających swoim kształtem kwiaty, 
malowanych na okopconych ścianach izb. „Packi”  
z czasem, wraz z dostępem do coraz lepszych farb 
i pędzli, rozwinęły się najpierw w dwukolorowe 
kwiaty, a potem  coraz wspanialsze, inspirowane 
kwiatami z pól i przydomowych ogródków, piękne  
bukiety, wieńce lub girlandy. Warto podkreślić, 
iż malarki nie używają żadnych szablonów,  
dzieła są jedynie wytworem ich fantazji.

W Zalipiu, malowanej wsi, jest około 50  
zagród ozdobionych barwnymi motywami 
kwiatowymi, biorących udział w corocznym 
konkursie „Malowana Chata”.

Zalipie.
Na drodze do odkryć
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WARTO ZOBACZYĆ

      Dom Malarek

to miejsce, gdzie można uzyskać informację o tradycji malowania, 
zobaczyć wystawy prac, spotkać się z malarkami podczas pracy oraz 
wziąć udział w warsztatach plastycznych.

      Zagroda Edukacyjna Trójniaków

to prywatne gospodarstwo, gdzie można podziwiać przedmioty używane 
dawniej w gospodarstwie oraz całoroczną szopkę bożonarodzeniową. 
W ofercie są warsztaty wypiekania placków na blasze połączone  
z degustacją.

      Zagroda Felicji Curyłowej 
         – Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie

to dom znanej malarki Felicji Curyłowej. W 2018 roku przeniesiono 
tutaj dom nieżyjącej malarki Stefanii Łączyńskiej.

      Kościół pw. św. Józefa

- bogato ozdobiony w zalipiańskie motywy kwiatowe, w środku 
znajduje się kaplica św. Błażeja z haftowanymi ręcznie ornatami. 
Kościół otwarty dla zwiedzających.

     „Trendy z Przeszłości” izba regionalna

- dawny dom znanej malarki Janiny Lizak udostępniony przez 
wnuczkę Marzenę, w którym utworzyła również pracownię 
plastyczno-konserwatorską i sklepik z pamiątkami.


