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Urodzona w 1959 r. w Czarnej. Ukoń-
czyła studia na Krakowskim Uniwer-
sy tec ie  Jag ie l lońskim. 
Artysta  –  samouk.  Ulubionym 
tematem są pełne uroku cerkwie 
bieszczadzkie, kwiaty, najchętniej 
jednak maluje ikony. Współpracuje z 
Bieszczadzką Galerią 
BARAK.

was born in 1959 in Czarna.
After graduating Jagiellonian Universi-
ty in Cracow she realized that painting is 
her passion.  She is self-taught artist who 
likes to paint enchanting orthodox chur-
ches in Bieszczady and even more icons. 
She collaborates with BARAK Gallery 
in Bieszczady.

www. barak.art.pl
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Urodzona w 1980 r. w Besku. Arty-
sta i  dyplomowany mistrz cerami-
ki wyrobów użytkowych i ozdob-
nych, Wykładowca Uniwersytetu 
Ludowego Rzemiosła Artystycz-
nego w Woli Sękowej. Współpra-
cuje z wieloma instytucjami kul-
tury, prowadzi  warsztaty i kursy 
rękodzieła. Ceramika jest jej ży-
ciową pasją.

Marta Zelny was born in 1980 in 
Besko. She is an artist and a certi-
ficated master of ceramics of deco-
rative and utilitarian products. This 
wonderful artist is also a lecturer at 
University of Folk Artistic Handi-
craft in Wola Sękowa. In addition 
she cooperates with many cultural 
institutions; she holds a number of 
handicraft workshops and courses. 
Ceramics is still her passion.

www.pracowniaartystyczna564.
blog.onet.pl
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Urodzony w 1959 r. w Rzeszo-
wie. Ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie Wydz. w 
Katowicach. Uprawia malarstwo, 
grafikę, rzeźbę i rysunek. Pra-
cuje 
w Niepublicznym Liceum Pla-
stycznym TALENS w Lesku. Pro-
wadzi galerię autorską  w biesz-
czadzkiej wiosce Rabe. 

was born in 1959 in Rzeszów. He 
graduated from the Academy of 
Fine Arts in Cracow section in Sile-
sia. He specializes in painting, dra-
wing and graphic art. He is not only 
an artist and teacher (Private Secon-
dary Art School TALENS in Lesko) 
but also manages his own   art galle-
ry in Rabe (one of villages in Biesz-
czady). 

www.kordyaczny.pl
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Absolwent  UAM w Poznaniu . 
Organizator, współorganizator oraz 
uczestnik kilkunastu wystaw oraz 
imprez artystycznych. („Mapa Ka-
mieńca”, „Czas na obraz”, „Przy-
roda Kultura Ludzie”). Zajmuje się 
przede wszystkim fotografią a tak-
że malarstwem, grafiką, rysunkiem 
oraz karykaturą. Od 2011r. prze-
wodniczący zarządu Bieszczadzkiej 
Grupy Twórców Kultury. Pije dużo 
kawy, za szybko mówi. 
www.bgtk.pl

Karol Prajzner graduated UAM 
(Adam Mickiewicz University) at 
Poznań. He’s known as a great pro-
moter and organizer as well as mem-
ber of many art exhibitions like; 
‘Mapa Kamieńca’, ‘Czas na obraz’, 
‘Przyroda Kultura Ludzie’.  From 
sketches, painting through graphics 
and photography that it’s his true 
passion.  Since 2011 he is a chair-
man of Bieszczady Group Culture 
Creators. He drinks a lot of coffee 
and talks way too fast. 

www.bgtk.pl



Bieszczady 2011

Ukończył PLSP w Lublinie i Akade-
mię Sztuk Pięknych w Warszawie - 
Grafika Warsztatowa. To artysta gra-
fik  zajmujacy się  głównie technika-
mi warsztatowymi:linorytu, drzewo-
rytu oraz asfaltem (technika własna). 
Tworzy  kopie i autorskie przedsta-
wienia ogólnopojętego ludowego 
obrazu drzeworytniczego, serie: sta-
ropolskia, bieszczadzka, podhalan-
ska, rosyjska

a graduate from Art Schools Team 
in Lublin (PLSP) and Academy of 
Fine Arts in Warsaw specializes in 
very specific graphics; woodcut, li-
nocut as well as a technic he created 
by himself in which he uses asphalt. 
‘He created series of woodcuts of di-
verse themes; ‘staropolska’,’ biesz-
czadzka’, ‘podhalanska’, ‘rosjska’.

 
www.grafikaludowa.pl
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Bieszczadzki artysta urodzony we 
Lwowie w 1941 roku. Ukończył 
Studium Nauczycielskie w Rzeszo-
wie oraz Instytut Wychowania Arty-
stycznego na UMCS w Lublinie. Od 
ponad 50 lat mieszka w Hoczwi, 
gdzie prowadzi autorską galerię 
sztuki. 

was born in Lviv in 1941. He gra-
duated from Teacher Training Colle-
ge in Rzeszów and Institute of Fine 
Arts at UMCS in Lublinie. For over 
fifty years he has been living in Ho-
czew where he creates and presents 
his works of art in his own gallery. 

www.pekalski-gallery.com/
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Urodzony w 1982 r. Rzeźbiarz biesz-
czadzki, twórca drewnianych figur, 
których istotą wyrazu jest groteska 
ludzkiej natury. Podstawowym orę-
żem w pracy, są dla niego piła, sie-
kiera i dłuto.Współtwórca grupy 
parateatralnej „Patio” Członek 
Bieszczadzkiej Grupy Twórców 
Kultury, kustosz galerii BGTK w 
Zagórzu.

was born in 1982. An artist from 
Bieszczady creates unique wooden 
figures which personify the grote-
sque of human nature. His basic to-
ols are a saw, an axe and a chisel. 
This sculptor is also one of creators 
of „Patio” - a theatrical group. Ma-
riusz Mogilany is a member of Gro-
up of Culture Creators in Bieszcze-
dy as well as the curator of BGTK 
Gallery in Zagórz.

www.bgtk.pl

RZEZBA



fot. Karol Prajzner  www.karafka.net.pl
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MUZYKA

Ten 19-letni akordeonista z Zagó-
rza, absolwent PSM I i II st. w Sa-
noku sprawił, że o Ziemi Sanockiej 
mówi się głośno w Polsce i na świe-
cie. Jako zwycięzca konkursu Mło-
dy Muzyk Roku 2009 reprezentował 
Polskę w finale prestiżowego Kon-
kursu Eurowizji dla Młodych Mu-
zyków w Wiedniu. Młody zagórza-
nin już wcześniej dał się poznać jako 
laureat wielu krajowych i zagranicz-
nych konkursów. Obecnie jest stu-
dentem Royal Academy of Music w 
Londynie. 

Bartosz 
Głowacki

Gmina Zagórz

The 19-year-old accordionist from 
Zagórz, a graduate from Music Scho-
ol in Sanok, made the town known 
worldwide. As the winner of The 
Young Musician Competition in 2009 
he represented Poland in the finale of 
Eurovision, the prestige Young Mu-
sician Competition in Vienna.  This 
young musician has a very long list 
of achievements for his age. He has 
been known as a winner of many 
competitions in Poland and other co-
untries. Recently, he has become a 
student at Royal Academy of Music 
in London.



fot. Karol Prajzner  www.karafka.net.pl
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Urodzony w Giżycku w 1955 roku. 
Ukończył Uniwersytet Ludowy we 
Wzdowie /reżyseria teatru amator-
skiego/  i Wyższą Szkołę Pedago-
giczną w Olsztynie i Rzeszowie (fi-
lologia polska). Od 1995 członek 
Związku Polskich Artystów Plasty-
ków (ZPAP). Od 1992 do 1999 roku 
asystent scenografa w Teatrze Kre-
atur w Berlinie. Od 2006 roku pro-
wadzi „Galerię Sękową” oraz orga-
nizuje coroczne Międzynarodowe 
Akcje Artystyczne przy Uniwersyte-
cie Ludowym Rzemiosła Artystycz-
nego w Woli Sękowej. Mieszka i 
pracuje w Woli Sękowej. 

Piotr 
Woroniec 

GminaBukowska

was born in 1955 Giżycko, Poland. 
He studied direction of theater play 
at People’s University in Wzdow 
and received a diploma in polish 
philology from Higher School of 
Pedagogy in Olsztyn. Since 1995 he 
is a member of Polish Artists Asso-
ciation (ZPAP). Between 1992 and 
1999, Woroniec was also employ-
ed as the sceneographer at the „Teatr 
Kreatur” in Berlin.  From the time 
when he started to direct Sękowa’s 
Gallery, every year he organizes In-
ternational Art Exhibitions at Cra-
fts People’s University in Wola Sę-
kowa. He lives and works in Wola 
Sękowa. 

www.woroniec_rzezba.republika.pl

RZEZBA
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Mistrz wikliniarstwa i  ple-
cionkarstwa. Instruktor rze-
miosła 
artystycznego, absolwent Mało-
polskiego Uniwersytetu Ludo-
wego we Wzdowie.  Prowadzi 
warsztaty wikliniarskie na tere-
nie całej Polski. Realizuje pomy-
sły swoje oraz innych artystów w 
zakresie plecionki.

This graduate Małopolskie Folk 
University in Wzdów is the ma-
ster of wickerwork. He holds wic-
kerwork workshops all over Po-
land. Bernard Borzęcki in his work 
uses his own ideas for wickerwork 
as well as the ideas of other artists. 

www.bernart.pl.tl
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Urodzony w 1934 r. w Dorguniu na 
Grodzieńszczyźnie. Młodość spę-
dził na dalekiej Syberii. Swoje prze-
życia zaczął utrwalać w rzeźbie za-
równo symbolicznej jak i alegorycz-
nej. Pokazuje dramatyczne losy ze-
słańców, narodowy exodus, Katyń, 
Dzieje Sybiraków. Odwołuje się tak-
że do symboliki narodowej, do zna-
nych postaci w dziejach Polski, jak 
Marszałek Józef Piłsudski czy Jan 
Paweł II.

was born in 1934 in Dorguń in the 
region of Grodzieńszczyzna. He 
spent his youth in remote Sibe-
ria. His unforgettable life experien-
ce can be seen in both symbolic and 
allegorical sculptures. He indicates 
the dramatic lot of those who were 
forced into exile, national exodus, 
Katyń. In his work he refers to na-
tional symbols and famous, outstan-
ding people in the history of Poland 
such as the First Marshal of Poland 
Józef Piłsudski or Pope John Paul II.

www.tyrawa-woloska.regiony.pl/
atrakcje.html



Fotograf: Archiwum Zespołu
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Nazwa grupy pochodzi od góry Ma-
tragona w Bieszczadach Zachod-
nich. Jej niezwykła atmosfera, dzikie-
go piękna i tajemnicy, urzekła  kiedyś 
muzyków, którzy odtąd traktują to 
miejsce jako źródło własnej inspira-
cji i legendy.Zespół założony jesie-
nią 1992 roku 
w Sanockim Domu Kultury przez 
Maćka Harnę – muzykologa, muzy-
ka i autora, nagradzany na krajowych 
festiwalach i konkursach.To muzy-
cy tworzący muzykę autorską, po-
sługujący się wyłącznie akustycznym 
brzmieniem kilkudziesięciu instru-
mentów 
z różnych części świata. Bogate 
instrumentarium pozwala uczestni-
czyć w misterium dźwiękowym, peł-
nym zadumy nad pięknem przemi-
jającego świata. To muzyka wielu 
miejsc i krajobrazów.The groups name comes from the 
name of the mountain in Western 
Bieszczady Mountains.  A beauty 
and uniqueness of that place char-
med musicians and they perceive 
the place as the source of their in-
spiration and legend.Matragona gro-
up was established in autumn 1992 
in Sanok’s Community Centre by a 
musicologist, musican and compose-
r-Maciej Harna who was awarded in 
many nationwide festivals and conte-
sts. Members of the orchestra play se-
veral dozen of acoustical instruments 
originated from different parts of the 
world .A wide range of instruments 
allow us to participate in sound’s my-
stery play, full of reverie over the va-
nishing world. That’s the music of 
many places and landscapes.

www.matragona.pl



Polska prezydencja w Radzie UE – 1 
lipca 2011 roku Polska stanęła na cze-
le Rady Unii Europejskiej (UE). Jest 
to pierwsza polska prezydencja. Przez 
sześć miesięcy Polska będzie prze-
wodniczyć pracom Rady UE jako 
pierwsze państwo tria: Rzeczpospo-
lita Polska – Królestwo Danii – Re-
publika Cypryjska. Sprawowanie pre-
zydencji w Unii Europejskiej jest na-
turalną konsekwencją przystąpie-
nia Polski do UE w 2004 r. i szcze-
gólnego rodzaju zobowiązaniem wy-
nikającym ze statusu państwa człon-
kowskiego

Polish EU Presidency - On July 1st, 
2011 Poland become a leader of Co-
uncil of the European Union (UE). 
This is a first time for Poland to lead 
this council. During six months pe-
riod Poland is going to preside over 
all work done by Council of the Eu-
ropean Union as a first country from 
the  trio ; Republic of Poland, King-
dom of Denmark and Republic of Cy-
prus. Polish presidency in Council of 
the European Union is a consequen-
ce of becoming a member of Europe-
an Union in 2004 and commitment re-
sulting from this agreement. 

www.pl2011.eu

Foto. Paweł Rak

Bieszczady 2011
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Foto. Paweł Rak
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Gmina Cisna została objęta obsza-
rem Natura  2000. Bogactwo 
unikalnej fauny i flory to najwięk-
szy skarb tych terenów. Występują 
tu rzadkie i zagrożone zwierzęta: 
niedźwiedź, ryś , wilk, żbik, żubr, 
borsuk, jeleń karpacki,  bóbr, 
wydry, wąż Eskulapa i inne. Teren 
ten to raj dla ornitologów Cisza 
i spokój, szum górskich potoków, 
piękne  ścieżki spacerowe, górskie 
szlaki i trasy rowerowe.

Gmina 
Cisna

Gmina Cisna

fot. Mark Kusiak

Bieszczady 2011
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WYDARZENIE
REKREACYJNE

Zawody odbywają się na przeło-
mie stycznia i lutego na średnim 
dystansie, a więc minimum 40 km 
każdego dnia. Wyścig ma najbo-
gatszą w Polsce historię, ponie-
waż odbywa się nieprzerwanie od 
2003 r. Zawodnicy przewędrowa-
li z wyścigiem Bieszczady, po-
cząwszy od Przysłupia niedaleko 
Cisnej, przez Muczne, a od ostat-
nich 6 lat bazą wyścigu są Luto-
wiska. W Bieszczady przyjeżdża-
ją najtrwalsi maszerzy (pogania-
cze psich zaprzęgów) oraz najwy-

The competition takes place be-
tween January and February at 
the distance not less than 40 km 
per day. The races have been ta-
king place in Poland continually 
since 2003. The contestants have 
travelled throughout Bieszczady, 
they started at Przysłupie near Ci-
sna, through Muczne, and for the 
last 6 years the base of the race has 
been in Lutowiska. Only the best 
and the most persistent teams arri-
ve in Bieszczady. 

Wyścig Psich 
Zaprzęgów 
„W krainie wilka 
KAGER Cup”

Fot. Karol Prajzner

Gmina Lutowiska
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uchodzą za najbardziej tajemni-
cze, bo podobno powstałe z inspi-
racji „ n i e c z y s t y c h  m o c y ” . 
To
 najczęściej odwiedzany rezerwat 
w Bieszczadach. Leżą niedale-
ko malowniczego przełomu rze-
ki Osławy.

Jeziora
Dusztyńskie

Duszatyńskie Lakes– 
It is said that they are very myste-
rious as they were created by the 
inspiration of „demonic powers”. 
The place is one of the most fre-
quently visited wildlife reserve 
in Bieszczady. The lakes lie near 
a picturesque gorge of the Osła-
wa River. 

Fot. Paweł Królikowski

Gmina Komańcza

Bieszczady 2011
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To cykl ponad 140 figuratywnych 
drewnianych rzeźb, będących 
wspólną pracą ponad 30 rzeźbia-
rzy. Cykl EXODUS - z łac. „ékso-
dos” (wyjście, masowe wygnanie) 
–jest częścią zbiorów galerii przy 
Uniwersytecie Ludowym w Woli 
Sękowej. Inicjatywa ma charak-
ter otwarty, i jest wciąż rozwijana 
o nowe rzeźby stające się integral-
ną częścią EXODUSU. Pomysło-
dawcą inicjatywy  jest Piotr Wo-
roniec, który jednocześnie zapo-
czątkował w pracy pewną wspól-
ną dla wszystkich rzeźb stylisty-
kę, kontynuowaną przez pozosta-
łych rzeźbiarzy biorących udział w 
wydarzeniu. 

Exodus it is a series of one hun-
dred forty figurative wooden 
sculptures created by over thirty 
artists. Word ‘Exodus’ has it ori-
gin in Latin ‘éksodos’ which me-
ans a marching out, mass expul-
sion, a departure or emigration, 
usually of a large number of pe-
ople. This unique group of sculp-
tures is still grows of new exhi-
bits. The series is located at Crafts 
People’s University in Wola Sęko-
wa as a part of great gallery’s col-
lection. Piotr Woroniec is not only 
a person who become with idea of 
this series but also an artist who 
created a specific style for tho-
se sculptures which was continu-
ed by others. 

www.uniwlud.republika.pl

EXODUS

Fot. Karol Prajzner

Gmina Bukowsko

ATRAKCJA
KULTURALNA



jego początki sięgają lat 
60-tych. Na wspólną kilku-
dziesięcioletnią historię skła-
dają się setki koncertów w kra-
ju i za granicą oraz nagrody z 
regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych festiwa-
li. Obecnie ZTL „SANOK” ma 
w repertuarze tańce narodowe 
(polonez, mazur, krakowiak, 
kujawiak, oberek) oraz regio-
nalne (wiązanki  lubelskie , 
łowickie , 
rzeszowskie i Lachów Sądec-
kich). Działa przy Sanockim 
Domu Kultury pod kierownic-
twem artystycznym i chore-
ografią Janusza Podkula.

was formed in the 60’s. For 
over 50 years of its continuous 
artistic activity the group has 
participated in many interna-
tional folk feasts. ‘Sanok’ gro-
up has given a lot of concerts in 
Poland as well as in many co-
untries in Europe. During years 
this Folk Dance Ensemble    has 
received many awards. At pre-
sent Sanok’s group has been 
presenting  dances mainly from 
the Pogorzans and the Lachy 
Sądeckie homelands, but also 
some dances from Carpathian 
Mountains, the Masovians co-
untry. The group works in a 
close cooperation with Cultural 
House in Sanok and it is direc-
ted by Janusz Podkul.

www.sdksanok.pl

Zespół 
Ludowy 
Sanok

WYDARZENIE
ARTYSTYCZNE

Gmina Miasta Sanoka

Bieszczady 2011

Fot. Ryszard Nater
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F o r u m   o r g a n i z o w a n e  j e s t 
w Sanoku na przełomie stycznia 
i lutego. Jego unikalny program  
przyciąga uzdolnionych uczniów 
i studentów fortepianu dając im 
możliwość kontaktu z wybitny-
mi, światowej sławy profesorami i 
pianistami. Dodatkowo ma na celu 
integracje kulturalną młodzieży 
, zwłaszcza z pogranicza polsko-
ukraińsko-słowackiego .

Internatinal Pianist Forum 
„Bieszczady without borders”- 
Forum is organized in Sanok be-
tween January and February. Its 
unique program attracts the most 
talented students of piano and 
offers being in touch with the 
outstanding and most famous 
professors and pianists. Moreover, 
it aims at cultural integration 
of young people especially from 
Poland, Ukraine and Slovakia. 

www.interpiano.pl

Międzynarodowe 
Forum Pianistycz-
ne „Bieszczady 
bez granic”- 

foto.Piotr Kobiałka, Antoni Kaleta

Gmina Miasta Sanoka
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Festiwal promuje  poezję śpiewa-
ną i piosenkę turystyczną, uzupeł-
niając ją dobrym folkiem, warsz-
tatami artystycznymi i konkursem 
poetyckim „Dźwiękosłowa”. 
Odbywa się początkiem sierpnia, 
a jego ideą jest promowanie tego, 
co Bieszczady mają najlepszego 
w swojej kulturze, tradycji i ręko-
dziele.

The Festival „Inspired with the air 
of Bieszczady” –
The Festival promotes singing po-
etry and tourist songs; however, 
it is also connected with folk mu-
sic, artistic workshops and a po-
etry competition “Sounds-an-
d-Words”. The Festival takes pla-
ce at the beginning of August and 
its aim is to advertise Bieszczady 
- the culture, traditions and handi-
crafts of the region.

www.natchnieni-bieszczadem.pl 

Festiwal 
„Natchnieni 
Bieszczadem”

Gmina Cisna

foto.Archiwum Oganizatora

Bieszczady 2011
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Zawody popularyzują dawne 
tradycje i kulturę polską skupio-
ną wokół organizacji ochotni-
czej ochrony przec iwpoża -
rowej . 
O sukcesie startujących drużyn  
decyduje sam fakt przygotowania 
zabytkowego sprzętu do pełnej 
sprawności technicznej. Impreza 
odbywa s ię  w miejscowości 

The Disply and Competition of 
Horse Fire-hose
The aim of the competition is to 
popularize the old traditions and 
Polish culture connected with the 
organization of a Fire Brigade. 
The biggest success of all com-
peting teams is to make the hi-
storic equipment technically effi-
cient. This competition takes pla-
ce in Pielnia.

Pokaz i Zawody 
Sikawek 
Konnych

WYDARZENIE
REKREACYJNE

Gmina Zarszyn

foto.Archiwum Gminy Zarszyn



To dwudniowa  impreza w pierw-
szej połowie l ipca.   Imprezę 
corocznie rozpoczyna parada koni  
przez miejscowość Lutowiska 
oraz p o k a z   m u s z t r y   p a -
r a d n e j
 w  w y k o n a n i u  m ł o d z i e ż y 
z Wojewódzkiego Domu Kultury 
w  R z e s z o w i e . W  r a m a c h 
Targów organizowane są  poka-
zy jazdy konnej oraz tradycyjne-
go kowalstwa, konkursy zręczno-
ściowe, aukcje koni. Dodatkowo 
odbywają s i ę  w y s t a w y  r ę -
k o d z i e ł a  
i rzemiosła artystycznego, warsz-
taty, ekspozycja produktu lokalne-

Postwar Horse Fair in Lutowiska
It’s two-day event in first half of 
July. The Horse Fairs in Lutowi-
ska traditionally starts from de-
monstration of drill parade prepa-
red by young people from Regio-
nal House of Culture in Rzeszow. 
During the Fair there are stunt ri-
ding, traditional blacksmithing, 
horse actions and many different 
competitions. In addition local ar-
tists present artistic handicraft and 
exhibition of local products. A 
dance party and concert are also 
organized for older group of par-
ticipants. 

www.targikonskie.pl

Powojenne 
Targi Końskie 
w Lutowiskach

WYDARZENIE
REKREACYJNE
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Południowo-wschodni kraniec Polski 
fascynuje nie tylko dziewiczą przyrodą, 
a l e  r ó w n i e ż  p r z e p i ę k n y m i 
budowlami sakralnymi. Ich małe repli-
ki znajdziemy w jednym miejscu – 
w Myczkowcach .  Na  dz ies ięc iu 
wzgórzach zostały ustawione ma-
kiety najstarszych drewnianych ko-
ściołów, cerkwi prawosławnych i grec-
kokatolickich z terenów południo-
wo-wschodniej Polski oraz sąsiadów ze 
Słowacji i Ukrainy. Pośrodku stoi duży 
pomnik Jana Pawła II - patrona ośrod-
ka.
Cultural Centre for Ecumenism 
South-east part of Poland is known not 
only from beautiful and untouched by 
civilization nature but also by beautiful 
and unique sacred buildings. In 2007 
Cultural Centre for Ecumenism was 
open in Myczkowce where we can find 
over a hundred replicas of Greek 
Catholic church, orthodox and Roman 
Catholic Churches from the area of so-
uth-eastern Polish, Slovakia and Ukra-
ine.  All the miniatures were made in 
1:25 scale. The area was divided into 
10 small hillocks, on which stood the 
objects from various regions, grouped 
thematically. In the center of the park is 
located a great monument of John Paul 
II to who the park was dedicated. 

www.myczkowce.org.pl

Centrum Kultury 
Ekumenicznej 
w Myczkowcach 

ATRAKCJA
KULTURALNA

Fot. Karol Prajzner



Jest największym polskim skanse-
nem i jednym z piękniejszych 
w Europie. Odtwarza typowe 
układy zabudowy wsi i zagospo-
darowania zagród. Gromadzi bli-
sko 150 obiektów budownictwa 
drewnianego od XVII do XX wie-
ku oraz p o n a d  3 1  0 0 0  e k s -
p o n a t ó w 
z  z a k r e s u  k u l t u r y  l u d o -
w e j , 

The Open Air Museum in Sanok -  
It is the biggest Open Air Museum 
in Poland and one of the most 
beautiful in Europe. It shows the 
typical arrangement of buildings 
in a village and the management 
of a farm. It gathers up about 150 
buildings made of wood from 
XVII to XX century and over 
31 000 exhibits representing folk, 
urban, sacred and courtly culture. 

www.skansen.sanok.pl

Park Etnogra-
ficzny Muzeum 
Budownictwa 
Ludowego 
w Sanoku

ATRAKCJA
KULTURALNA

Gmina Miasta Sanoka
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