


















Atrapa pieca w Izbie Regionalnej  przy Zagrodzie Felicji Curyłowej



Swoje spostrzeżenia opisał  w 1905 roku w 
zajmującym się wsią, etnografią i folklorem 
piśmie "Lud". Tak właśnie powstała pierwsza 
prasowa wzmianka o Zalipiu.



Helena Polak, ok.1905 rok, MEK ze zbiorów Władysława Hickla



Powała w Zagrodzie Felicji  Curyłowej 





mal. Anna Borek,                                                      mal. Maria Owca



Piec w Domu Zofii Owcy Piec w domu Stefanii Misiaszek



Rozalia Trela



Z czasem  kobiety zaczęły ozdabiać nie tylko powały i 

piece. Wyszły z malowaniem na zewnątrz ozdabiając 

podmurówkę , drzwii stodoły, studnie, piwnice.

Zaczęły też stosować w malowaniu nie tylko packi ale 

śmiało komponowane wzory, gdzie dominowały kwiaty i 

zawijasy, używając do tych nowych wyzwań kolorowych



Wrota stodoły, malowała Stefania Łączyńska



Ściana domu Stefanii Łączyńskiej



Zagroda w Zalipiu



Stajnia, malował Jan Szlosek



*W 1948 roku odbył się  pierwszy po wojnie konkurs dla miejscowych 

malarek, mający na celu ożywienie twórczości ludowej zanikającej w czasie 

wojny. Do konkursu zgłoszono 18 zagród i dużą ilość malowanek na 

papierze.

*Od 1965 roku konkursy stały się imprezą doroczną, co w klimacie 

wzrastającej rywalizacji przyczyniło się do rozwoju malarstwa.

*Od kilkudziesięciu lat Finał konkursu odbywa się w pierwszy weekend po 

Bożym Ciele, połączony jest z „Zalipiańskim festynem”, na który przybywają 

licznie mieszkańcy nie tylko Powiśla, ale całej Małopolski. Bogaty program 

artystyczny i odpowiednia promocja przyciągają w te dni do Zalipia turystów 

z całej Polski i zza granicy



Jury 21 Konkursu „Malowana Chata”



Jury 30 Konkursu „Malowana Chata” 



Jury 48 Konkursu „Malowana Chata”



W Zalipiu warto zobaczyć:



Dom Malarek w Zalipiu 









Hol w Domu Malarek



„Pająk” zdobiący sufit sali widowiskowej w Domu Malarek



Piec w Domu Malarek 



Warsztaty plastyczne „Zalipiańskie malowanki ” w pracowni Domu Malarek



Grupa młodzieży z Tajwanu na warsztatach plastycznych w DM. 



Warsztaty „wycinanki zalipiańskie” 



. 1903 -1974 

Malarka ciesząca się dużym 

autorytetem, uczestniczka 

pierwszych konkursów. 

Świadoma wartości 

miejscowych tradycji 

zdobniczych. Zdobywszy 

uznanie, jako jedna z 

najwybitniejszych malarek 

ludowych wykorzystywała ją 

nie tylko do budowania 

własnej pozycji artystycznej 

ale i stała się działaczką na 

rzecz modernizacji wsi. 





Wnętrze domu Felicji Curyłowej



Wnętrze domu Felicji Curyłowej



Wnętrze domu
Felicji Curyłowej



Chata biedniacka wchodząca w skład zagrody muzealnej.



Dom malarki Stefanii Łączyńskiej wchodzący w skład zagrody muzealnej



Wnętrze domu Stefanii Łaczyńskiej



Wnętrze domu Stefanii Łaczyńskiej



Kościół parafialny w Zalipiu



Wnętrze kościoła



Kaplica Św. Błażeja





„Zagroda  wspomnień po Janinie Boduch’ 



Zagroda Józefa Curyło



Zagroda edukacyjna Trójniaków



Zagroda „Malowany Miś”



Zagroda Lucyny Łaty



Zagroda „Kolorowy Ul” Haliny Lelek



„Kolorowa zagroda Doroty Szczygieł”



Malowana zagroda „Janeczkowo”



Zabytkowa kuźnia – Gospodarstwo agroturystyczne „Gościna u Babci”



„Trendy z przeszłości” – izba regionalna 



„Ukwiecona zagroda Danuty”



„Furgałówka”



Zalipianki w strojach ludowych witają chlebem i solą turystów z Tajlandii



Malowała Joanna Krok



Zagroda Barbary Rachmaciej



Sesja ślubna



Sesja ślubna









„Zolipskie pirogi”



Tablica informacyjna 




























