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Opis działalności Muzeum Okręgowego w 

Tarnowie  

Pracownicy w muzeum: 

a) zbierają stare przedmioty, takie  jak:  

 obrazy,  

 zdjęcia,  

 rzeźby,  

 broń,  

 meble,  

 naczynia,  

 dokumenty oraz inne stare i  cenne przedmioty , 

b) ochraniają  przed zniszczeniem i  odnawiają  zniszczone stare, 

cenne rzeczy, 

c) odkrywają tajemnice z przeszłości,  

d) uczą o przeszłości,  

e) piszą książki,  

f) pokazują stare przedmioty ludziom i opowiadają o nich. 

To musisz wiedzieć przed wizytą w Muzeum: 

Koordynator dostępności 

W Muzeum pracuje koordynator dostępnośc i.  

Jest to osoba, która pomoże Ci zorganizować Twoje zwiedzanie w 

Muzeum lub Twój udział w lekcji  muzealnej.  

Jest to Kinga Smółka.  
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Możesz do niej zadzwonić lub napisać.  

Odpowie na Twoje pytania.  

Numer telefonu:  669 780 703 

Mail: k.smolka@muzeum.tarnow.pl  

Ceny biletów 

Bilet bezpłatny jest dla osoby z niepełnosprawnościami.  

Bilet ulgowy jest dla asystenta osoby z niepełnosprawnościami.  

Jeżeli  chcesz być oprowadzany przez przewodnika muzealnego, 

musisz zapłacić dodatkowe pieniądze.  

Jeżeli  chcesz uczestniczyć w lekcjach muzealnych, musisz zapłacić 

dodatkowe pieniądze.  

Raz w tygodniu możesz zwiedzać wystawę za darmo.  

Inne ważne informacje 

Przed wejściem do budynku umyj ręce .   

Pani z recepcji da Ci płyn do mycia r ąk.  

Podczas zwiedzania noś maseczkę i trzymaj odległość od 

nieznajomej osoby.  

Opis tego, co można zobaczyć w budynkach Muzeum 

Okręgowego w Tarnowie. 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie ma 11 różnych budynków.  

W każdym z nich są wystawy, które możesz obejrzeć. 

Część budynków jest w mieście Tarnowie, a część w innych miejscowościach.  

Poniżej znajdziesz informacje o tym, co możesz zobaczyć w każdym z tych 

budynków, i w jakich godzinach możesz je zwiedzać. 

mailto:k.smolka@muzeum.tarnow.pl
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Nazwa budynku: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu  

Adres: Rynek 20-21, 33-100 Tarnów  

Tel.: 14 639 08 65 

Mail: p.kozek@muzeum.tarnow.pl   

 

W tym miejscu dowiesz się o historii miasta Tarnowa i terenów 

wokół niego.  

Tu pokażemy Ci ciekawe rzeczy takie jak: kości mamuta, cz yli  

włochatego słonia, stare guziki, naczynia, zdjęcia oraz broń.  

Godziny otwarcia  

Wtorek: 9.00 –  15.00 

Środa: 9.00 –  15.00 

Czwartek: 9.00 – 17.00 

Piątek:9.00 –  15.00  

Niedziela:11.00 -15.00 

Wejść do budynku możesz co 2 godziny, tj. o: 9.00, 11.00, 13.00 i  

15.00 w czwartek. 

Zwiedzać możesz 1,5 godziny. Nie dłużej.  

mailto:p.kozek@muzeum.tarnow.pl
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Nazwa budynku: Muzeum Ratusz –  Galeria Sztuki Dawnej 

Adres: Rynek 1, 33-100 Tarnów  

Tel.: 14 6929000 

Mail: ratusz@muzeum.tarnow.pl  

 

W Ratuszu są przedmioty,  które należały do szlachty.  

Byli to bardzo bogaci ludzie, którzy pomagali królowi rządzić Polską .  

Walczyli  też w jej obronie.  

W Ratuszu możesz zobaczyć:  

 portrety (są na nich ludzie, którzy żyli w tamtych czasach),  

 broń do polowania na zwierzęta ,  

 broń do walki z wrogami Polski,  

 naczynia i  meble z tamtych czasów.  

Godziny otwarcia 

Wtorek: 9.00 –  15.00 

Środa: 9.00 –  15.00 

Czwartek: 9.00 – 17.00 

mailto:ratusz@muzeum.tarnow.pl
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Piątek:9.00 –  15.00  

Niedziela: 11.00 –  15.00 

Wejść do budynku możesz co godzinę ,  tj.  o: 9.00, 10,00, 11,00, 

12.00, 13.00, 14,00. W czwartki muzeum otwarte jest dłużej i  

możesz wejść też o 15.00 i 16.00.  

Zwiedzasz 45 minut. N ie dłużej.  

Nazwa budynku: Muzeum Etnograficzne  

Adres: ul. Krakowska 10, 33-100 Tarnów  

Tel.: 14 6220625 

Mail: cetera@muzeum.tarnow.pl  

 

W tym muzeum zobaczysz przedmioty, których używali ludzie 

nazywani Cyganami.  

Dzisiaj nazywamy ich Romami.  

Dawniej nie mieszkali  oni w domach.  

Często jeździli z miejsca na miejsce.  

Do tego używali koni i  wozów .   

mailto:cetera@muzeum.tarnow.pl
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Spali na łąkach koło ogniska lub w wozach.  

W muzeum zobaczysz wozy i  stroje Romów .  

Pokażemy Ci też przedmioty służące do grania muzyki i do wróżenia 

przyszłości.   

Czasem Muzeum Etnograficzne organizuje wystawy o innej 

tematyce.  

Godziny otwarcia  

Wtorek: 9.00 –  15.00 

Środa: 9.00 –  15.00 

Czwartek: 9.00 – 17.00 

Piątek:9.00 –  15.00  

Niedziela: 11.00 -15.00 

Wejść do budynku możesz co 1 godzinę , tj. o: 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00.  

W czwartki muzeum otwarte jest dłużej i  możesz wejść też o 15.00 i  

16.00. 

Zwiedzać możesz 45  minut. N ie dłuże j.  

Nazwa budynku: Galeria PANORAMA 

Adres: UL. Plac Dworcowy  4 

Tel.:  (+48) 784912326 

Mail: galeria.panorama@muzeum.tarnow.pl 

mailto:galeria.panorama@muzeum.tarnow.pl
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Dawno, więcej niż 120 lat temu , Jan Styka namalował  ogromy obraz. 

Jego tytuł to:  Panorama Siedmiogrodzka, co znaczy „rozległy  widok 

Siedmiogrodu”.   

Obraz przedstawiał  bitwę w koło miasta  Sybin, w regionie 

Siedmiogród, w państwie Węgry .  

W bitwie brały udział dwa narody: Węgrzy i  Austria cy.  

Węgrzy walczyli o wolność swojego  kraju.  

Walczyli  przeciwko Austriakom.  

Obraz był bardzo duży.  

Jego wysokość to  15 m. To jest tyle, co wysoki dom. 

Długość obrazu to 120 m. To tyle, co długość boiska do piłki nożnej.  

Obraz został pocięty na w iele kawałków.  

Część  nich możecie zobaczyć w Muzeum „Galeria PANORAMA”.  

Godziny otwarcia  

Poniedziałek: 9.00 -14.30 

Poniedziałek: 9.00 –  14.30 

Wtorek: 9.00 –  14.30 

Środa: 9.00 –  14.30 

Czwartek: 9.00 – 14.30 
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Piątek:9.00 –  14.30  

Niedziela: 11.00 -15.00 

Wejść do budynku możesz co  godzinę,  tj.  o: 9.00, 9.45, 10.30, 

11.15, 12.00, 12.45. 

W niedzielę możesz wejść o: 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00.  

Zwiedzać możesz 30 minut. Nie dłużej.  

Nazwa budynku: Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci  

Adres: ul. I.  Mościckiego  29, 33-100 Tarnów  

Tel.: 14 639 08 65 

Mail:p.kozek@muzeum.tarnow.pl 

Ponad 80 lat temu wybuchła bardzo okrutna wojna.  

Nazywamy ją  II  wojną światową, ponieważ wiele państw z całego 

świata walczyło ze sobą.  

Polska wa lczyła z Niemcami i  Rosjanami.  

Był to  bardzo trudny czas dla Polaków.  

Wielu z nich było prześladowanych przez Niemców i Rosjan.  

Wielu Polaków zginęło  w walce.  

Dlatego, to muzeum przypomina o tych ludziach.  

Zobaczysz tu: broń i mundury z tamtych czasów.  

Nazwa budynku: Zamek w Dębnie  

Adres: Dębno, Wola Dębińska  

Tel.:  14 6658035 

Mail:  debno@muzeum.tarnow.pl   

https://muzeum.tarnow.pl/struktura/dyrektor/zastepca-dyrektora-ds-zbiorow-i-edukacji/dzial-historii/p.kozek@muzeum.tarnow.pl
mailto:debno@muzeum.tarnow.pl
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Zamek jest bardzo, bardzo stary.  

Zbudował go rycerz o imieniu Jakub Dębiński.  

Budynek jest duży i  znajduje się w nim wiele pomieszczeń.  

Są to: kuchnia, spiżarnia, skarbiec, sala rycerska, kaplica.  

We wszystkich pomieszczeniach zobaczysz piękne przedmioty.  

Raz w roku organizowany jest tu turniej rycerski .  

To konkurs dla rycerzy.  

Mężczyźni przebierają się za rycerzy i  pokazują publiczności , jak 

dawniej walczono.  

Godziny otwarcia  

Wtorek: 9.00 –  16.00 

Środa: 9.00 –  16.00 

Czwartek: 9.00 – 16.00 

Piątek:9.00 –  16.00 

Sobota:11.00 –  16.00 (od 1 kwietnia 2021r.)  

Niedziela: 11.00 –  16.00 (od 1 kwietnia 2021r.)  
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Wejść do budynku możesz co godzinę ,  tj.  o: 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00). 

Zwiedzać możesz 45 minut. Nie dłużej.  

Nazwa budynku: Muzeum Wincentego Witosa w 

Wierzchosławicach  

Adres: Wierzchosławice 698 ,  33- 122 Wierzchosławice  

Tel.: 14 679 70 40 

Mail: muzeumwitosa@muzeum.tarnow.pl   

 

Witos urodził się ponad 100 lat temu, czyli  dawno.   

Jego rodzice byli bardzo biedni.   

Do szkoły chodził tylko 4 lata, ponieważ musiał iść do pracy.  

Po pracy, uczył się sam w domu.  

Gdy był dorosłym mężczyzną, rządził całą wsią, jako wójt.   

To były Wierzchosławice, gdzie się urodził i  mieszkał.  

Gdy był jeszcze starszy, rządzi całą Polską , jako premier.  

W Wierzchosławicach zobaczysz dom Witosa.  

mailto:muzeumwitosa@muzeum.tarnow.pl
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On sam go zbudował i  tu mieszkał .  

Teraz w tym domu jest tu muzeum, gdzie dowiesz się dużo o życiu 

Witosa. 

Godziny otwarcia  

Wtorek: 8.00 –  15.00 

Środa: 8.00 –  15.00 

Czwartek:8.00 –  15.00 

Piątek:  8.00 – 15.00  

Niedziela: 10.00 –  14.00 

Wejść do budynku możesz co godzinę tj. o: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00). 

Zwiedzać możesz 45 minut. N ie dłużej.  

Nazwa budynku: Zagroda Felicji  Curyłowej w Zalipiu  

Adres: Zalipie 135, 33- 210 Olesno 

Tel.:  14 641 19 12 

Mail:zalipie@muzeum.tarnow.pl  
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Zalipie to wioska,  gdzie od dawna kobiety malują swoje  domy w 

kolorowe kwiaty.  

Domy mogą być malowane na zewnątrz i w środku.  

Malowane były  też naczynia i  meble.  

Takie 3 stare drewniane domy znajdują się w jednym miejscu .   

To miejsce nazywa się Zagrodą  Felicji Curyłowej.  

W domach zobaczysz dawne przedmioty jakie były używane na wsi.   

Część z przedmiotów jest pomalowana.  

W Zagrodzie dowiesz się też o życiu i pracy Felicji  Curyłowej.   

Była to najsłynniejsza malarka  z Zalipia. 

Dzisiaj część kobiet z Zalipia też maluje swoje domy.  

Godziny otwarcia  

Wtorek: 8.00 –  15.00  

Środa: 8.00 –  15.00  

Czwartek: 9.00 – 16.00  

Piątek:8.00 –  15.00 

Niedziela: 10.00 –  16.00  

Wejść do budynku możesz co godzinę tj.  o: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00.  

W czwartek i  niedzielę też o 15.00.  

Zwiedzać możesz 45 minut. Nie dłużej.  

Nazwa budynku: Dwór w Dołędze  

Adres: Dołęga 10, 32- 821 Zaborów  

Tel.:  14 671 54 14 

Mail:m.ziemba@muzeum.tarnow.pl  
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Szlachta była to grupa ludzi  bogatych. 

Byli dobrze wykształceni i  mieli  wpływ na rządzenie dawną Polską.  

Część szlachty mieszkała w drewnianych domach, nazywanych 

dworami.  

Taki dwór przetrwał w miejscowości Dołęga.  

Możesz wejść do środka i zobaczyć w nim stare, piękne  i  cenne 

rzeczy. 

Są tu piękne meble, naczynia, fortepian i obrazy.  

Należały one do rodziny  Tumidajskich.  

Oni mieszkali  w tym dworze.   

Godziny otwarcia  

Wtorek: 8.00 –  16.00 

Środa: 8.00 –  16.00 

Czwartek: 8.00 – 17.00 

Piątek: 8.00 – 16.00 

Niedziela: 9.00 – 17.00  

Wejść do budynku możesz co godzinę ,  tj.  o: 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,15.00.  
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W czwartki i niedziele muzeum otwarte jest dłużej i możesz wejść 

też o 16.00.  

Zwiedzać możesz 45 minut. Nie dłużej.  

Nazwa budynku: Muzeum Pamiątek po Janie Matejce 

„Koryznówka”  

Adres: Nowy Wiśnicz 278, 32 - 720 Nowy Wiśnicz  

Tel.:  14 612 83 47 

Mail:brak  

 

Jan Matejko była bardzo, bardzo znanym polskim malarzem.  

Malował obrazy, które przedstawiały sceny z historii Polski.   

W Nowym Wiśniczu, w drewnianym domu zwanym KORYZNÓWKĄ , 

mieszkali  jego przyjaciele.   

Tu przyjeżdżał Matejko.  

To tu poznał swoją przyszłą żonę –  Teodorę.  

Po ślubie często razem odwiedzali to miejsca.  

Jan Matejko pozostawił w tym domu wiele pamiątek.  
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Godziny otwarcia  

Wtorek: 10.00 –  14.00 

Środa: 10.00 – 14.00 

Czwartek: 10.00 –  14.00 

Piątek:10.00 –  14.00 

Niedziela:12.00 -16.00 

Wejść do budynku możesz co godzinę ,  tj.  o: 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00). 

W niedzielę możesz wejść też o 15.00.  

Zwiedzać możesz 30 minut. Nie dłużej.  

Nazwa budynku: Siedziba  

Adres: Rynek 3, 33-100 Tarnów  

Tel. 14 6390864 

E-mail: rynek@muzeum.tarnow.pl  

  

W tym budynku są biura osób, którzy kierują muzeum.  

Są to: dyrektorzy, panie z księgowości, sekretarki i  inni pracownicy.  

mailto:rynek@muzeum.tarnow.pl
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Pracują tu też osoby, które dużo wiedzą o starych obrazach, 

meblach i rzeźbach.  


