
KARNET TURYSTYCZNY 
ATRAKCJE TURYSTYCZNE  

MAGICZNEJ KRAINY ŁEMKÓW I POGÓRZAN  
KULTUROWE, PRZYRODNICZE - INSTYTUCJE 
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Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach 
 

ul. Wąska 7-9 
38-300 Gorlice 

www.gorlice.pttk.pl 
 
tel. 18 352 26 15 

 

Od 1 kwietnia do 30 września 
Wtorek – piątek 9.00 – 16.00 
Sobota – niedziela 10.00 – 15.00 
Od 1 października do 31 marca 
Wtorek – piątek 9.00 – 16.00 
W poniedziałki i święta Muzeum jest nieczynne 
 

Normalny 2zł 
Ulgowy 1zł 

 

Informacja o ekspozycji:  
 I wojna światowa z makietą Bitwy Gorlickiej 
 Początki przemysłu naftowego z aparatem destylacyjnym, na którym Ignacy Łukasiewicz przeprowadził po raz pierwszy destylację ropy 

naftowej. Otrzymana nafta została wykorzystania do zapalenia pierwszej lampy naftowej, a w następstwie przyczyniło się to do 
intensywnego rozwoju ery przemysłu naftowego 

 Kultura materialna Łemków i Pogórzan 
 Pisarz łemkowski Igor Bohdan Antonycz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gorlice.pttk.pl/
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„Dwór Karwacjanów” Galeria Sztuki Współczesnej w Gorlicach 
 

Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów 
ul. Wróblewskiego 10 A 
38-300 Gorlice 

www.muzeum.gorlice.pl 
 
tel. 18 353 56 18 

 

poniedziałek - piątek  8.00– 17.00 
sobota 11.00 – 17.00 
niedziela nieczynne 
 

Normalny 2zł  
Ulgowy 1 zł (dla zorganizowanych grup 
ze szkół Powiatu Gorlickiego) 
Bilet dla posiadacza Karty Dużej 
Rodziny 1 zł 
Opłata za udostępnienie obiektów do 
sesji 50,00 zł 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Wystawy czasowe plastyki 
 Inne czasowe wystawy z innych dziedzin sztuki 
 Inne działania: możliwość organizacji konferencji i wystaw 
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Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku” 
 

Oddział Muzeum Dwory 
Karwacjanów   
i Gładyszów 
38-311 Szymbark 

www.muzeum.gorlice.pl 
 
tel. 18 351 31 14 

 

maj - wrzesień  
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00  
sobota - niedziela 10:00 - 18:00 
październik i kwiecień 
poniedziałek - niedziela 9:00 - 16:00  
listopad – marzec  
poniedziałek - sobota 9:00 - 16:00  
niedziela nieczynne 
 

Normalny 5 zł  
Grupowy 4 zł 
 opłata przewodnicka 25 zł 
Bilet dla posiadacza Karty Dużej 
Rodziny 2,50 zł 
Opłata za udostępnienie obiektów 
do sesji 50 zł 

 

Informacja o ekspozycji: 
 W obiekcie renesansowym przedmioty od renesansu po współczesność 
 Wystawy czasowe związane z dziedzinami sztuki 
 Inne działania: możliwość organizacji konferencji i wystaw 
 

 
 

http://www.muzeum.gorlice.pl/
http://www.muzeum.gorlice.pl/
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Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku 
 

Oddział Muzeum Dwory 
Karwacjanów  
i Gładyszów 
38-311 Szymbark 

www.muzeum.gorlice.pl 
 
tel. 18 351 10 18 

 

maj - wrzesień  
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00 
sobota - niedziela 10:00 - 18:00 
październik i kwiecień  
poniedziałek - niedziela 9:00 - 15:00 
listopad - marzec 
poniedziałek - sobota 9:00 - 15:00 
niedziela nieczynne 

 

Normalny 8 zł  
Ulgowy 5 zł  
Opłata przewodnicka 25 zł 
Bilet dla posiadacza Karty Dużej 
Rodziny 4,00 zł 
Bilet rodzinny 22 zł  
Opłata za udostępnienie obiektów 
do sesji 50,00 zł 
Dzień wolnego wstępu - poniedziałek  

 

Informacja o ekspozycji: 
 Kultura materialna, regionalna Pogórzan 
 Ekspozycja figuralna „Sztab Operacji Gorlickiej – 1915” - ekspozycja udostępniana jest bezpłatnie 
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„Zagroda Maziarska” w Łosiu 
 

Oddział Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów 
Łosie 34 
38-312 Ropa 

 

www.muzeum.gorlice.pl 

tel. 18 353 43 63 
       601 411 590 

 
kwiecień - październik 
poniedziałek - piątek 9:30 - 17:30 
sobota - niedziela 9:00 - 15:00 
listopad - marzec 
poniedziałek - piątek 9:30 - 17:30 
sobota 9:00 - 15:00 
niedziela nieczynne 

 

Normalny 4 zł 
Ulgowy 2 zł  
Bilet dla posiadacza Karty Dużej 
Rodziny 2 zł 
Dzień wolnego wstępu - czwartek 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Kultura materialna Łemków, ze szczególnym uwzględnieniem profesji dziegciarza i maziarza 
 Prezentacja historii wsi Łosie oraz związanego z nią maziarstwa 
 Prezentacja historii początków przemysłu naftowego w okolicach Gorlic 
 

 

http://www.muzeum.gorlice.pl/
http://www.muzeum.gorlice.pl/
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Cerkiew w Bartnem 
 

Oddział Muzeum Dwory 
Karwacjanów 
 i Gładyszów  
Bartne  
38-307 Sękowa 

www.muzeum.gorlice.pl 

tel. 18 351 84 54 

 
kwiecień – październik 
poniedziałek – piątek 9.30 – 17.30  
sobota – niedziela 9.00-15.00 
listopad – marzec  
poniedziałek – piątek 9.30 – 17.30 
sobota 9.00 – 15.00 
niedziela nieczynne 
 

Normalny 5 zł  
Ulgowy 2 zł  
 Bilet dla posiadacza Karty Dużej 
Rodziny 2 zł 
Dzień wolnego wstępu - czwartek 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Muzeum sakralne obrządku wschodniego 
 Wystawy czasowe związane ze sztuką sakralną, z przewagą obrządku wschodniego 
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„Magdalena” Skansen przemysłu naftowego w Gorlicach 
 

ul. Lipowa 
38 - 300 Gorlice 

www.skansenmagdalena.
cba.pl 
 
tel. 600 491 470 
       

 

 
poniedziałek – piątek 10.00–18.00  
sobota 10.00– 14.00 
 
niedziela po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym 
tel.kom.600 491 470 
 

Normalny 5 zł 
Ulgowy 3 zł 

 

Informacja o ekspozycji:  
 Muzeum historii przemysłu naftowego od początku istnienia do czasów 60 XX wieku 
 Ekspozycja wiertnicza obejmująca zrekonstruowaną wieżę, stanowiącą jednocześnie wieżę widokową 
 Część eksploatacyjna obejmująca maszyny oraz narzędzia do wydobywania ropy naftowej 
 

 
 

http://www.muzeum.gorlice.pl/
http://www.skansenmagdalena.cba.pl/
http://www.skansenmagdalena.cba.pl/
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„Muzeum Ziemi Bieckiej” w Bieczu 
 

ul. Węgierska 1 
38-340 Biecz 

www.muzeum.biecz.pl 
 
tel. 13 44 71 950 

 

maj, czerwiec, wrzesień 
wtorek – piątek 8.00 – 17.00 
sobota – niedziela 9.00-17.00 
lipiec – sierpień 
wtorek – piątek 8.00-19.00  
sobota – niedziela 10.00-19.00 
październik - kwiecień  
wtorek- niedziela 8.00- 16.00 
 

Kromerówka, Baszta Kowalska, Turma: 
normalny 4 zł, ulgowy 2 zł 
Przewodnictwo 20 zł 

 
Dom z basztą:  
normalny 8 zł, ulgowy 4 zł 
Przewodnictwo 30 zł 
Bilet zbiorczy do wszystkich 
obiektów Muzeum ziemi bieckiej: 
normalny-14 zł, ulgowy 6 zł 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Kromerówka: dzieje miasta i regionu, biografia poświęcona Marcinowi Kromerowi i Wacławowi Potockiemu 
 Dom z basztą: tradycje aptekarskie Biecza, przeszłość muzyczna, kultura mieszczańska oraz rzemiosło Biecza i regionu na przestrzeni 

wieków 
 Baszta Kowalska: średniowieczne znaleziska z terenu Biecza, historia bieckiego harcerstwa, malarstwo Heleny i Juliusza Krajewskich 
 Turma: rzemiosło katowskie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muzeum.biecz.pl/
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Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej 

Kąśna Dolna 17 
33-190 Ciężkowice 

www.centrumpaderewski
ego.pl 
 
tel. 14 600 00 16 

 

Zwiedzanie Dworu Ignacego Jana Paderewskiego: 
poniedziałek – nieczynne 
wtorek – piątek 09.00 – 15.00 
sobota - niedziela 12.00 – 18.00 
Zabytkowy Park Paderewskiego otwarty w 
godzinach: 07.00 - 21.00. 
 

Normalny 6 zł 
Ulgowy 4 zł 
przewodnik dla grup 
zorganizowanych – 30 zł 
Maksymalna liczebność  grupy – 30 
osób, czas zwiedzania – ok. 1 godziny 
Zakup biletów oraz obsługa Dworu w 
Domu Pracy Twórczej Centrum 
Paderewskiego w Kąśnej Dolnej 
zastrzega sobie prawo do odwołania 
lub modyfikacji zwiedzania w każdym 
czasie, ze względu na dynamiczny 
charakter pracy instytucji. 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Ekspozycja poświęcona Ignacemu Janowi Paderewskiemu, prezentująca jego prywatne i publiczne życie 
 Wyposażenie w większości stanowi własność Muzeum Narodowego w Warszawie 
 Część eksponatów stanowi własność Centrum Paderewskiego i należało do pierwotnego wyposażenia Dworu Paderewskiego w 

Kąśnej Dolnej 
 Do najcenniejszych i najciekawszych zabytków należy oryginalny fortepian Paderewskiego marki Petrof 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.centrumpaderewskiego.pl/
http://www.centrumpaderewskiego.pl/
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„Grociarnia” Muzeum Etnograficzne w Jastrzębi 
 

Dom Kultury w Jastrzębiej, 
Muzeum Etnograficzne 
„Grociarnia” 
33-191 Jastrzębia 

 

www.ciezkowice.pl 
 

tel. 14 65 10 032 
       14 65 10 038 
      
 

poniedziałek – piątek 10.00 – 14.00 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
 tel. 14 651 00 38 
 

Normalny 3 zł 
Ulgowy 2 zł 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Kultura regionalna i materialna Pogórzan 
 Przedmioty obrazujące dawne metody i narzędzia pracy, życie codzienne oraz zwyczaje mieszkańców regionu 
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„Sądecki Bartnik” Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach 
 

Stróże 235 
33-331 Stróże 

www.bartnik.pl 
 

tel. 18 414 05 79 

Zwiedzanie codziennie 11.30, 13.00, 14.30, 16.00  
lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
18 414 05 79 

 

Normalny 15 zł 
Ulgowy 11 zł 
Bilet rodzinny (2+3) 
 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Kolekcja muzealna obejmująca ponad 100 uli: kłodowych, figuralnych, snozowych, ramkowych a także słomianych kószek 
 Karpacka Barć Milenijna –najwyższy w Polsce pień bartny wpisany do „Księgi Rekordów i Osobliwości” 
 
Inne działania:  
 Prowadzone lekcje edukacyjne na temat powstawania miodu 
 W obrębie muzeum znajduje się mini zwierzyniec, gdzie hoduje się kozy, konie huculskie, kucyki i inne zwierzęta 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ciezkowice.pl/
http://www.bartnik.pl/
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Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków 
w Ciężkowicach 

 

ul. 3 Maja 34 
33-190 Ciężkowice 

www.muzeum.ciezkowice.
pl 

 
tel. 14 651 00 38 
       14 651 00 32 

 

maj - wrzesień  
poniedziałek- piątek 8.00 – 16.00 
sobota 10.00 – 16.00 
niedziela 12.00 – 17.00 
w lipcu i sierpniu muzeum: 
poniedziałki nieczynne 
październik- kwiecień 
poniedziałek- piątek 8.00- 16.00 
 

Dorośli - 12 zł 
Dzieci - 8 zł 
Opiekuni wstęp wolny (jeden opiekun 
na 10 osób)   
Przewodnik po ekspozycji – 50zł  
Lekcja muzealna – 100,00 zł 
Przewodnictwo po „Skamieniałym 
Mieście”: 
 1. Czas trwania ok. 1 godz.  
(skałki Warownie, Grunwald, Ratusz, 
Czarownica) - 150 zł 
2.Czas trwania ok. 2,5 godz.  
(cały szlak bez Wodospadu) – 250,00 zł 
3. Czas trwania ok. 3 godz.  
(cały szlak z Wodospadem) – 300,00 zł 
Usługa przewodnicka po Ciężkowicach 
do 5 godz. (Skamieniałe Miasto, Dwór 
Paderewskiego, Rynek w Ciężkowicach, 
Sanktuarium) – 450,00 zł 
Usługa przewodnicka po regionie do 
7 godz. – 600,00 zł 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Przyrodniczy region pogórzy i rzeki Białej 
 
Inne działania: 
 Możliwość organizowania konferencji oraz zajęć edukacyjnych i warsztatów 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.muzeum.ciezkowice.pl/
http://www.muzeum.ciezkowice.pl/
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Muzeum Parafialne w Grybowie 
 

ul. Kościelna 5 
33-330 Grybów 

www.grybow.pl 
 

tel. 18 445 02 62 

wtorki i soboty 10.00 – 12.00 
Muzeum nieczynne w okresie zimowym, od 
listopada do marca 

Wolne datki 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Zbiór muzealny obejmujący: rzeźby, obrazy, meble, tkaniny, dokumenty, księgi i zdjęcia z historii regionu 
 Eksponaty dotyczące świętych: Sebastiana, Katarzyny, Andrzeja i Jana Nepomucena 
 Ikony z łemkowskich cerkwi oraz ewangeliarze z pięknie zdobionymi oprawami 
 Rekwizyty dotyczące kultury żydowskiej z obszaru Grybowa: lichtarze pochodzące, 200-letni zwój Tory, tałesy, tefiliny, mezuzy 
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Kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba Apostołów w Sękowej 
 

Parafia pw. Św. Józefa 
Oblubieńcza NMP 
w Sękowej 
Sękowa 13 
38-307 Sękowa 

www.sekowa.rzeszow.opo
ka.org.pl 

 
tel. 18 351 81 69 

Możliwość zwiedzania przed lub po mszy 
Dni powszednie:  7.00,18.00 (17.00), 
Niedziela: 7.00, 9.00, 10.30, 16.00. 

Wolne datki 

 

Informacja: 
 Kościół o niespotykanej bryle architektonicznej z charakterystycznymi „sobotami” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grybow.pl/
http://www.sekowa.rzeszow.opoka.org.pl/
http://www.sekowa.rzeszow.opoka.org.pl/
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Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej 
 

Parafia Św. Michała 
Archanioła 
Binarowa 409 
38 - 340 Biecz 

www.binarowa.wiara.org.
pl 
 
tel. 692 385 244 

 

maj - październik  
środa - 9.00-17.00 
czwartek-sobota 9.00-18.00 
niedziela 12.00-17.00 
poniedziałek - wtorek oraz grudzień - kwiecień 
po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym 
692 385 244 
Możliwość zwiedzania przed lub po mszy 
poniedziałek-sobota 
7.00, 18.00 (okres zimowy- 17.00) 
niedziela  
7.30, 9.00, 11.00 (Wielki Post, maj, czerwiec 
i październik -15.00)  
święta 7.00, 10.00, 18.00 (okres zimowy -17.00) 
 

Wolne datki 
 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Kościół zachwycający wspaniałymi barokowymi polichromiami oraz cyklami biblijnymi 
 Gotyckie rzeźby: wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz płaskorzeźby świętych: Małgorzaty, Doroty, Katarzyny i Barbary 
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Synagoga w Bobowej 
 

ul. Okrężna 23 
38-350 Bobowa 

tel. 886 617 997 

 

Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym 
886 617 997 
 

Wstęp wolny 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Najlepiej zachowana w Małopolsce, XVIII-wieczna oprawa aron ha-kodesz, czyli szafa przeznaczona na zwoje Tory 
 Polichromia z motywami roślinnymi i zwierzęcymi, m.in. z gryfami symbolicznie adorującymi tablice Dekalogu 
 

 

http://www.binarowa.wiara.org.pl/
http://www.binarowa.wiara.org.pl/
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Pijalnia Wód Mineralnych w Wysowej–Zdrój 
 

GOK  
Uście Gorlickie 267 
38-315 Uście Gorlickie 

www.usciegorlickie.pl 
 

tel. 18 353 05 14 

poniedziałek – niedziela 7.30 - 18.30 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  
18-353 22 71 

Wstęp wolny 
Z wody mineralnej korzysta się  
za odpłatnością 

 

Informacja: 
 Rekonstrukcja oryginalnej pijalni z XIX/XX wieku  
 W pijalni jest wykorzystanych 5 wód mineralnych z następujących źródeł: HENRYK, FRANCISZEK, ANNA, JÓZEF II, SŁONE 
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Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy NMP w Owczarach 
 

Sękowa 13 
38-307 Sękowa 

www.sekowa.rzeszow.opo
ka.org.pl 

 
tel.  18 35 18 115 
        18 35 18 169 

Możliwość zwiedzania przed lub po mszy  
niedziele i święta: 
8:30 (greckokatolicka), 
12:00 (rzymskokatolicka) 

Wolne datki 
 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Barokowy ikonostas z XVIII w. z ciekawymi wrotami carskimi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usciegorlickie.pl/
http://www.sekowa.rzeszow.opoka.org.pl/
http://www.sekowa.rzeszow.opoka.org.pl/
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Cerkiew greckokatolicka św. Paraskewii w Kwiatoniu 
 

Uście Gorlickie 88 
38-315 Uście Gorlickie 

tel. 18 35 30 720 

 

Środa 9.00-17.00  
czwartek- sobota 9.00-18.00 
niedziela 12.00-17.00 
Możliwość zwiedzania przed lub po mszy 
piątek 18.00,w co drugą niedzielę 9.00 
poniedziałek, wtorek, po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym  
660 105 342 
18 351 61 87 
 

Wolne datki 
 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Świątynia jest klasycznym przykładem łemkowskiej architektury cerkiewnej 
 Ze względu na swoje proporcje uważana za jedną z najpiękniejszych cerkwi w Polsce 
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Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Michała Archanioła 
w Brunarach Wyżnych 

 

Brunary 45 
38-313 Śnietnica 

www.parafia.brunary.pl 
 

tel. 18 35 16 776 
       668 905 441 

 

maj-październik 
poniedziałek-sobota 9.00-17.00 
niedziela i święta 13.00-17.00 
listopad-kwiecień 
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub 
mailowym 
Możliwość zwiedzania przed lub po mszy 
poniedziałek-sobota 
7.30,17.00 (okres zimowy-16.00) 
niedziela i święta 7.30, 11.00 
 

Wolne datki 

 

Informacja: 
 Łemkowska cerkiew trójdzielna 
 W cerkwi zachowała się polichromia, pokrywająca całość stropu i wewnętrznych ścian obiektu utrzymana w błękitnej tonacji barwnej, 

z motywem winorośli 
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Spichlerz Dworski w Ryglicach 
 

ul. Tarnowska 
33-160 Ryglice 

www.ryglice.pl 
 

tel. 14 644 36 25  
       14 654 10 83 

 
Zwiedzanie chwilowo niemożliwe ze względu na 
przebiegające prace remontowe 
 

Wstęp wolny 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Najstarszy drewniany obiekt w Małopolsce 
 Ekspozycja związana jest z kulturą materialną pogórzan 
 W obiekcie utworzono izbę regionalną z pokojem mieszczańskim 
 
Inne działania: 
 Organizacja konferencji i wydarzeń kulturalnych 
 

 

http://www.parafia.brunary.pl/
http://www.ryglice.pl/
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Galeria Koronki Klockowej w Bobowej 
 

ul. Grunwaldzka 18 
38-350 Bobowa 

www.ck.bobowa.pl 
 

tel. 18 351 40 13 

 

Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym 
18 351 40 13 
 

Wstęp wolny 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Unikatowe dzieła bobowskich koronczarek -serwety, obrusy oraz elementy ubioru 
 Istnieje możliwość uczestniczenia w procesie wytwarzania koronek klockowych oraz zakupu bezpośrednio od ich wytwórców 
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Ogród Dworski w Kwiatonowicach 
 

Kwiatonowice 1 
38-333 Zagórzany 

 

www. 
kwiatonowice.com 
@dworkwiatonowice 

 
tel. 517 406 207 

  500 590 119 
 

 

Od 15 maja do 15 września po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym 
517 406 207 
500 590 119 
 

Ogród 7 zł 
Dwór 8 zł 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Możliwość zwiedzenia dworu Szczanieckich 
 Zwiedzanie zabytkowego ogrodu dworskiego ze skupiskiem drzew pomnikowych z tzw. „chłodnikiem cysterskim” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ck.bobowa.pl/
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Obserwatorium Astronomiczne w Rzepienniku Biskupim 
 

Rzepiennik Biskupi 
33-163 Rzepiennik 
Strzyżewski 

 
www.oajadwiga.pl 
 
tel. 515 792 958 
 

 

Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym 
515 792 985 
lub e-mailowym 
magdagemini@gmail.com 
 

Bilety: zgodnie z uzgodnieniem 
telefonicznym 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Możliwość prowadzenia obserwacji astronomicznych 
 
Inne działania:  
 Organizacja konferencji, zielonych szkół, imprez, akcji obserwacyjnych nawiązujących tematyką do astronomii i astronautyki 
 Usługi edukacyjne i warsztaty z zakresu astronomii i astronautyki 
 Prowadzenie badań naukowych we współpracy z naukowymi ośrodkami w kraju i za granicą 
 

 

35 

 

Łemkowska Zagroda Edukacyjna w Gładyszowie 
 

Gładyszów 75 
38-315 Uście Gorlickie 

www.dziubynilka.pl 
 
tel. 513 011 863 
       18 351 00 50 

Zwiedzanie codziennie, po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym 
513 011 863 
18 351 00 50  
 

 

Aktywne zwiedzanie z przewodnikiem- 
czas ok. 1 h Cena biletu: 
Normalny 10 zł 
Ulgowy 5 zł 
Indywidualnie warsztaty 2 godz. 20 zł 
Cena warsztatów- grupy 10 -25 
osobowe- 10 zł 
 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Kultura regionalna, materialna Łemków 
 Pełna, charakterystyczna zagroda łemkowska: dom mieszkalno - gospodarczy (chyża), młyn wiatrowy, olejarnia taranowa, spichlerze, 

kierat, żuraw 
 

Inne działania: 
 Organizowanie i realizowanie warsztatów: „Życie na wsi 100lat temu”, „Jak babcia chleb piekła”, „Len żywił i ubierał”, „Co można 

zrobić z drewna?” 
 

http://www.oajadwiga.pl/
http://www.dziubynilka.pl/
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Cmentarz I Wojny Światowej nr 123 Łużna – Pustki 
 

Wzgórze Pustki 
38-322 Łużna 

www.zde.luzna.pl 
 

 

Cmentarz otwarty całodobowo. 
Zwiedzanie dla grup zorganizowanych po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
w godzinach od 8.00 – 15.00 
tel. 18 354 64 11 
(Punkt Informacji Turystycznej Gorlice) 
 

Wstęp wolny 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Jeden z najbardziej okazałych cmentarzy spośród wszystkich nekropolii I wojny światowej z charakterystyczną gontyną 
 Kwatera żołnierzy – uczestników operacji gorlicko-tarnowskiej jest największą nekropolią Węgrów poza granicami państwa 
 Cmentarz posiadający prestiżowe wyróżnienie „Znak Dziedzictwa Europejskiego” przyznane przez Radę Niezależnych Ekspertów 

powołaną na szczeblu Unii Europejskiej. 
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Ratusz i Turma Katowska w Bieczu 
 

Rynek 1 
38-340 Biecz 

www.muzeum.biecz.pl 
 
tel. 13 447 11 13 

 

Turma:  maj-wrzesień wtorek – piątek 8.00-17.00 
sobota – niedziela 9.00-17.00 
lipiec-sierpień- wtorek-piątek 8.00-19.00,  
sobota-niedziela 10.00-19.00 
październik-kwiecień- wtorek-niedziela 8.00-16.00 
Ratusz : 
maj, czerwiec, wrzesień, październik 
poniedziałek – niedziela 9.00-17.00 
lipiec, sierpień 
poniedziałek – niedziela 10.00-19.00 
listopad - kwiecień 
poniedziałek – piątek: 8.00-16.00 

Turma: 
Normalny 4 zł 
Ulgowy 2 zł 
Przewodnictwo 20 zł 
 
Ratusz: 
Normalny 5 zł 
Ulgowy 2,50 zł 
 Bilet zbiorczy do wszystkich obiektów 
Muzeum Ziemi Bieckiej:                    
normalny-14 zł, ulgowy 6 zł 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Renesansowy, okazały ratusz z możliwością wejścia na platformę widokową z której rozpościera się widok na Beskid Niski i Pogórza 
 Turma Katowska: ekspozycja profesji kata 
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Pijalnia Wód Mineralnych w Wapiennem 
 

Wapienne 45 
38-307 Sękowa 

 

www.uzdrowiskowapienne
.pl 

 
tel. 18 351 90 01  

  18 351 81 63 
 

 

Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym  
18 351 90 01 
18 351 81 63 
 

Wstęp wolny 
Z wody mineralnej korzysta się za 
odpłatnością 

 

Informacja: 
 Jedno z najmniejszych uzdrowisk w Polsce 
 W pijalni są wykorzystywane źródła wód siarczkowo-siarkowodorowych oraz borowina 
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Dwór w Korzennej 
 

Korzenna 475 
33-322 Korzenna 

 

www.korzenna.pl 
 
tel. 18 441 99 13 
 

 

Poniedziałek – Piątek 8.00 -16.00 
 

 

Wstęp bezpłatny 
Ewentualnie opłaty za udział 
w warsztatach rękodzieła 
 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Kultura materialna Pogórzan 
 Prezentacja historii okolic Korzennej z uwzględnieniem tradycyjnego rolnictwa i gospodarowania 
 Malarstwo tablicowe 
 
Inne działania: 
 We dworze odbywają się warsztaty oraz wystawy prac 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.uzdrowiskowapienne.pl/
http://www.uzdrowiskowapienne.pl/
http://www.korzenna.pl/
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Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 
 

Zyndranowa 1 
38-454 Tylawa 

www.zyndranowa.org 
 

tel. 13 433 07 12 

Zwiedzanie 
Lipiec-wrzesień – 9.00-17.00 
Styczeń-czerwiec i październik-grudzień  
soboty i niedziele 9.00-17.00. 
Poza godzinami tylko grupy zorganizowane z 
rezerwacją tel. 13 4330712  
lub e-mailowym  
muzeum@zyndranowa.org 

Wstęp wolny  

 

Informacja o ekspozycji: 
 Kultura materialna Łemków 
 Do ekspozycji należą: chyża, koniusznia, świetlica wiejska, kuźnia, kaplica, wiatrak, mała karczma, chlewik 
 W muzeum organizowane są święta kultury łemkowskiej, warsztaty oraz plenery artystyczne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zyndranowa.org/
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Muzeum Historyczne Pałac w Dukli 
 

ul. Trakt Węgierski 5 
38-450 Dukla 

www.muzeumdukla.pl 
 

tel. 13 433 00 85 
 

 

wtorek-niedziela 
październik – kwiecień 10.00- 15.00 
maj oraz wrzesień 10.00- 16.30 
czerwiec – sierpień 10.00- 17.30 
z wyjątkiem: 
1 stycznia, świąt Wielkanocy,  
1 listopada, 24, 25 i 26 grudnia 
W poniedziałki muzeum czynne po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym 
13 433 00 85 
13 443 02 36 
 

Normalny 7 zł 
Ulgowy 5 zł 
Rodzinny 20 zł (2 rodz.+2 dzieci)                                                                    
Przewodnik 50zł 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Dzieje Dukli i dukielskiego zespołu pałacowo-parkowego 
 Wizerunki właścicieli dóbr dukielskich, fotografie wnętrz pałacowych z meblami rokokowymi i rzeźbami z marmuru kararyjskiego, 

dokumenty, korespondencje, XIX-wieczne ryciny, starodruki, mapy 
 Broń i sprzęt wojskowy używany podczas walk prowadzonych w Karpatach w okresie I i II wojny światowej 
 kilkanaście razy w roku organizowane są wystawy czasowe i inne imprezy kulturalne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muzeumdukla.pl/


 

 

Ośrodek Edukacyjny oraz Muzeum Magurskiego Parku Narodowego 
w Krempnej 
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Krempna 59 
38-232 Krempna 
 

www.magurskipn.pl 
 
tel. 13 441 40 99 

  13 441 44 40 

 

listopad - kwiecień 
wtorek – piątek 7.00 – 15.00 
poniedziałki, soboty, niedziele 
 i święta nieczynne 
maj- październik 
wtorek – piątek 7.00 -17.00 
soboty, niedziele i święta 10.00 -18.00 
 

Wstęp na szlaki turystyczne:  
Normalny 4 zł 
Ulgowy 2 zł 
Wstęp do Ośrodka i Muzeum:  
Dla grup do 10 osób: młodzież i 
studenci  4 zł, dorośli 6 zł 
Dla grup od 11 osób: uczniowie i 
studenci 3 zł, dorośli 4 zł 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Jedno z najokazalszych muzeów przyrodniczych w Polsce 
 W układzie czterech pór roku flora, fauna i tzw. naturalny krajobraz Magurskiego Parku Narodowego terytorialnie osadzony 

w centralnym punkcie Beskidu Niskiego z charakterystyczną roślinnością i ptactwem, np. orlikiem krzykliwym, który jest elementem 
graficznym w logo parku 

 
Inne działania: 
 Możliwość organizowania konferencji, seminariów i szkoleń 
 Prowadzenie działalności edukacyjnej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.magurskipn.pl/
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Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce 

 

38-458 Chorkówka 

www.bobrka.pl 
 
tel.13 433 34 78 

  13 433 34 89 

Poniedziałki. święta i Nowy Rok nieczynne 
wtorek- niedziela 
maj- wrzesień 9.00- 17.00 
listopad- marzec 7.00- 15.00 
kwiecień, październik 8.00- 16.00 

Normalny 12 zł 
Ulgowy 7 zł 
Film (min.5 osób) 2 zł 
Przewodnik: (max 50 osób) 
polski 40 zł 
angielski 50 zł 
audioprzewodnik 10 zł 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Unikatowe, XIX – wieczne kopanki ropne, w których nadal tętni źródło ropy naftowej 
 Historia przemysłu naftowego, gazowniczego i rafineryjnego, oryginalnie zachowane budynki i maszyny z pionierskiej działalności 

kopalni 
 Wybitny wynalazca, twórca przemysłu naftowego - Ignacy Łukasiewicz 
 Lokalizacja na terenie najstarszej na świecie kopalni ropy naftowej 
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Muzeum Regionalne w Jaśle 
 

ul. Kadyiego 11 
38-200 Jasło 

www.muzeum.jaslo.pl 
 
tel. 13 446 23 59 

 

poniedziałek - piątek  8.00 – 15.00 
sobota - niedziela  10.00 – 14.00 
czerwiec – sierpień 
 środa: 8.00 – 17.00 
 

Normalny 4 zł 
Ulgowy 2 zł 
Przewodniki 10 zł 
Lekcje muzealne, kontakt 
telefoniczny, cena: 20 zł. 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Etnografia dotyczącą regionu Jasła reprezentowana przez ludowe stroje pogórzańskie i łemkowskie, rzeźby, wyroby ceramiczne, 

narzędzia i wyroby tkackie, kowalskie i stolarskie 
 Historia regionu Jasła: pieczęcie miejskie i cechowe z XIX i XX wieku, wyposażenie domów mieszczańskich, elementy strojów 

mieszczańskich z przełomu XIX i XX wieku 
 

 
 
 

http://www.bobrka.pl/
http://www.muzeum.jaslo.pl/
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„Karpacka Troja” Skansen Archeologiczny w Trzcinicy 
 

 

Oddział Muzeum 
Podkarpackiego  
w Krośnie 
Skansen Archeologiczny 
Karpacka Troja  
w Trzcinicy 
Trzcinica 646 
38-207 Przysieki 
 

www.karpackatroja.pl 
 

tel. 13 44 05 040 

wtorek - niedziela 
listopad-luty 9.00-14.00 (zwiedzanie do 15.30) 
marzec, październik 9.00-15.00(zwiedzanie do 17.00) 
kwiecień, wrzesień 9.00-16.00 (zwiedzanie do 18.00) 
maj-sierpień 9.00-17.00 (zwiedzanie do 19.00) 

Dzieci do 6 lat bezpłatnie 
Zwykły 18 zł 
Ulgowy 13 zł 
Rodzinny (rodzice i min. 2 dzieci) 50 zł 
Przewodnik- 45 zł 
Każde środy w lutym 2018 
zwiedzanie bezpłatne 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce 
 Kompleks składający się z terenu grodziska oraz parku archeologicznego 
 Do parku należą rekonstrukcje wioski otomańskiej z początków epoki brązu oraz słowiańskiej wczesnego średniowiecza 
 
Inne działania: 
 Możliwość skorzystania z pawilonu wystawowego, sali ekspozycyjnej, konferencyjnej oraz przeznaczonej dla dzieci „Salki Małego 

Odkrywcy” 
 Organizacja konferencji, warsztatów oraz zajęć edukacyjnych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.karpackatroja.pl/
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Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu 
 

Żarnowiec 133 
38-460 Jedlicze 

www.muzeumzarnowiec.pl 

 
tel. 13 43 808 35 

maj - wrzesień 
od wtorku do piątku 9.00 − 17.00 
w soboty i niedziele 10.00 − 17.00 
 październik - kwiecień 
od wtorku do piątku 9.00 − 16.00  
w soboty i niedziele 10.00 − 16.00 

 

Normalny 12 zł 
Ulgowy 8 zł 
Bilet z lekcją muzealną 10 zł 
Bilet rodzinny min. 2 dzieci 9zł 
 
Bezpłatny wstęp dzieci do lat 7 
Od grup zorganizowanych (do 25 osób) 
składających się z dzieci do lat 7 
pobierana jest opłata za przewodnika 
w wysokości 40 zł 
 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Osoba Marii Konopnickiej 
 Do ekspozycji należą m.in. prywatna korespondencja i rękopisy utworów poetki, kolekcja dzieł literackich, opracowań i czasopism 

z XIX i XX w., zbiór obrazów Marii Dulębianki, oryginalne ilustracje do utworów Marii Konopnickiej  
 Wyposażenie dworku nawiązuje do pierwotnego umeblowania domu Marii Konopnickiej - gabinet, sień, jadalnia, gabinet, kuchnia, 

pokój kredensowy 
 

Inne działania: 
 W dworku odbywają się wydarzenia kulturalne, wernisaże, wystawy itp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muzeumzarnowiec.pl/
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"Kamieniec" w Korczynie-Odrzykoniu 
 

ul. Podzamcze 
38-420 Korczyna 

www.zamekkamieniec.iq.
pl 
 
tel. 788 837 412 
       888 959 661 

 

16 kwiecień - 31 październik 
poniedziałek –piątek 9.30 – 18.30 
sobota  - niedziela 9.30 – 19.00 
1 listopad- 15 kwiecień 
zwiedzanie po wcześniejszej rezerwacji  
(min. 15 os.) 
 

 

4 zł (zwiedzanie indywidualne bez 
ekspozycji z narzędziami kar) 
8 zł ( zwiedzanie z przewodnikiem) 
Zajęcia kreatywne 19 zł od osoby. 
Usługa przewodnicka 25 zł. 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Ruiny Zamku Kamieniec z interaktywną salą tortur 
 Militaria i przedmioty związane z kolejnymi właścicielami zamku 
 Zamek związany ze sporem o mur graniczny oraz zainspirowanym tą historią twórcą „Zemsty” Aleksandrem Fredro 
 
Inne działania: 
 Możliwość uczestniczenia w warsztatach ceramicznych 
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Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie 
 

38-222 Cieklin 

 

www.muzeum-
narciarstwa.pl 

 
tel. 13 479 19 19 
 

środa  9.00 – 13.00 
sobota  10.00 – 13.00 
Zwiedzanie dla grup zorganizowanych z 
rezerwacją telefoniczną pod nr 013 479 19 19 

Wstęp wolny 
 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Naturalnej wielkości fotografia pierwszej narty wykonanej pod kierunkiem ojca polskiego narciarstwa - Stanisława Barabasza 
 Jedna z największych w kraju kolekcji sprzętu narciarskiego: narty, kijki, buty, wiązania, medale, materiały o tematyce narciarskiej 
 Eksponaty ułożone chronologiczne pozwalają zobaczyć jak przez 120 lat zmieniało się narciarstwo w Polsce 
 
Inne działania: 
 We dworku odbywają się wydarzenia kulturalne, wernisaże, wystawy itp. 
 

 
 

http://www.zamekkamieniec.iq.pl/
http://www.zamekkamieniec.iq.pl/
http://www.muzeum-narciarstwa.pl/
http://www.muzeum-narciarstwa.pl/
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Muzeum Kultury Szlacheckiej we Dworze w Kopytowej 
 

Kopytowa 1 
38-459 Kopytowa 

 

www.kopytowamuseum.e
u 

 
tel. 788 837 412 
       888 959 661 
 

Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym 
788 837 412 
888 959 661 

Bilety: zgodnie z uzgodnieniem 
telefonicznym 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Dwór w Kopytowej (XIX w.) spełniający rolę muzeum wnętrz dworskich 
 Ekspozycję z XVIII/XIX wieku stanowią pamiątki z powstań narodowych, meble, malarstwo polskie i obce, kobierce i bibeloty 
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Ośrodek Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej 
im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie 

 

ul. Dukielska 1 
38-230 Nowy Żmigród 

www.muzeumnowyzmigr
od.pl 
 
tel. 606 953 872 

 

W okresie listopad 2017 do 15 kwietnia 2018 
Muzeum czynne na telefon do 16.00 w dni 
powszechne 
sobota i niedziela nieczynne 
tel. 13 44 15 215 
606 953 872 
 

Normalny 7 zł 
Ulgowy (emeryci i renciści) 5 zł 
Szkolny 3 zł 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Ekspozycja związana z historią Żmigrodu i okolic 
 Przedmioty poświęcone kulturze łemkowskiej, pogórzańskiej i żydowskiej 
 Ekspozycję w muzeum stanowią także pamiątki poświęcone historii Konfederacji Barskiej 
 W muzeum obejrzeć można ślady I wojny światowej - Bitwy Gorlickiej oraz II wojny światowej - Bitwy Pancernej o Przełęcz 

Dukielską 
 

 
 
 
 
 

http://www.kopytowamuseum.eu/
http://www.kopytowamuseum.eu/
http://www.muzeumnowyzmigrod.pl/
http://www.muzeumnowyzmigrod.pl/
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Zespół paRKOWO – dworski i folwarczny w Wiśniowej 
 

Wiśniowa 193 
38-124 Wiśniowa 

 

www.zpdif.jimdo.com 
 

tel. 17 276 55 90 
  790 221 823 

 

 

poniedziałek – piątek 7.30- 15.30  
(od maja do września 7:30-20:00) 
Możliwość zwiedzania po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym 17 276 55 90 
 

Wstęp wolny do Parku 
Wstęp biletowany do Oficyny 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Zespół Parkowo-Dworski obejmujący: dwór klasycystyczny (XVIII/XIX w.),barokową oficynę, stajnie podworskie oraz 8 hektarowy 

park w którym rosną kilkusetletnie drzewa objęte ochroną pomnikową (Dąb Józef - Polskie i Europejskie Drzewo Roku) 
 kaplica grobowa Mycielskich z XIX wieku oraz aleje grabowe 
 ekspozycja w Oficynie związana z kulturą, zabytkami i turystyką powiatu strzyżowskiego, odtworzony pokój Zygmunta Mycielskiego 

- czynna od lipca 2019 
 
Inne działania: 
 Możliwość organizacji występów i koncertów w altanie ogrodowej, noclegów dla grup zorganizowanych i wynajęcia sali na imprezy 

okolicznościowe, konferencje, eventy, itp. 
 Rozrywka dla dzieci na placu zabaw oraz rekreacja na świeżym powietrzu (rowerek do ćwiczeń, miejsce na ognisko itp.) 
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Kompleks schronów Stępina – Cieszyna 
 

Granica wsi Stępina 
 i Cieszyna  

www.schronkolejowy.pl 
 
tel. 880 061 040 

18 kwietnia - koniec września 
wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota 11.00 -18.00 
niedziela 10.00 - 18.00 
październik: tylko w niedzielę 11.00 – 17.00 

 

Normalny 5 zł  
Ulgowy 3 zł  (dzieci do lat 16) 
Dzieci do lat 5 - bezpłatnie. 
Przewodnik: tylko dla grup powyżej 15 
osób - dopłata 1 zł od osoby 
 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Bunkier z czasów II wojny światowej, miejsce spotkania Hitlera z Mussolinim 
 Zespół schronów obejmujący dolinę strumienia Stępinka 
 

 
 

http://www.zpdif.jimdo.com/
http://www.schronkolejowy.pl/
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Pustelnia św. Jana z Dukli 
 

Wzgórze Zaśpit 
ok. 1,5 km od Trzcinicy 

www.it.dukla.pl 

 

Możliwość zwiedzania przed lub po mszy,  
drodze krzyżowej 
Msze święte w kościółku 
Od 1 maja do 31 października 
W niedzielę – 12.00; 16.00 
W dni powszednie – 18.00 
Droga krzyżowa – niedziela 10.30 
 

Wstęp wolny 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Miejsce życia pustelniczego Jana, później św. Jana z Dukli 
 Na ścieżkach wokół świątyni rozmieszczono kapliczki Drogi Krzyżowej 
 

 

44 

 

Zabytkowa chyża łemkowska w Olchowcu 
 

Olchowiec 23  
38-450 Dukla 

tel.691 098 955 
Zwiedzanie chwilowo niemożliwe,  
kontakt telefoniczny 691 098 955 

Wolne datki 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Kultura materialna Łemków 
 Zbiory bibliograficzne i ikonograficzne dotyczące Łemkowszczyzny i Huculszczyzny 
 Zachodniołemkowska drewniana chyża (chata), charakterystyczne sprzęty domowe i rolnicze, kryty strzechą sypaniec (spichlerz), 

modele łemkowskich cerkwi itp. 
 9 pełnych strojów łemkowskich 
 Pozostałości po walkach o Przełęcz Dukielską, m.in. hełmy, łuski pocisków, pojemniki na amunicję, łopatki saperskie 
 Ekspozycja zbiorów huculskich, na którą składają się m.in.: wytwory rękodzieła artystycznego, 5 kompletnych strojów.  
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Kolegiata Bożego Ciała w Bieczu 
 

Ul. Bpa M. Kromera 16A 
38-340 Biecz 

www.muzeum.biecz.plw
ww.fara.biecz.pl 

 
tel. 13 44 71 093                 

13 44 71 328                  
694 856 363 

 
Oprowadzanie grup po wcześniejszym zgłoszeniu, 
w godzinach zwiedzania Muzeum Ziemi Bieckiej 
 
Zwiedzanie indywidualne na około 30 minut 
przed każdym nabożeństwem 
Godz. mszy św. dni powszednie 6.30, 7.00, 17.00 
Niedziele i święta; 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00. 
 

Normalny: 5 zł                                           
Przewodnik dla grup: 50 zł,                           
po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 
Turysta indywidualny – wstęp wolny, 
na około 30 minut przed każdym 
nabożeństwem 

 

Informacja o ekspozycji: 
 Kościół łączący style: gotycki, renesansowy i barokowy. 
 Zwiedzanie obiektu to skrócona lekcja historii kultury polskiej. 
 Zabytkowe wyposażenie: prezbiterium, ołtarz, brązowa chrzcielnica z XV wieku, stalle pod chórem i bizantyjski obraz Matki Boskiej z 

XVI wieku. 
 

 




