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Rzeczpospolita Polska

Położenie, granice. Rzeczpospolita Polska poło-
żona jest w Europie Środkowej, od zachodu gra-
niczy z Niemcami, od południa z Czechami i Sło-
wacją, od wschodu z Litwą, Białorusią, Ukrainą, 
a jej północną granicę stanowi Morze Bałtyckie 
i Rosja (Obwód Kaliningradzki).

Obszar, ludność, język. Na obszarze 312,7 tys. 
km2 zamieszkuje ponad 38 mln ludzi. Językiem 
urzędowym jest język polski.

Godło państwowe i barwy narodowe. Godłem 
Polski jest biały orzeł w złotej koronie na czerwo-
nym tle, flaga narodowa jest biało-czerwona.

Stolica, miasta i podział administracyjny. Stolicą 
Polski jest Warszawa. Do większych miast należą: 
Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Admi-
nistracyjnie Polska dzieli się na 16 województw.

Ukształtowanie powierzchni, przyroda. Pol-
ska jest krajem o urozmaiconej rzeźbie terenu. 
Przeważają tereny nizinne, szczególnie w części 
północnej nadmorskiej i środkowej. Nadmorska 
część to piaszczyste i szerokie plaże nad Morzem
Bałtyckim. W północnej i zachodniej części nasze-
go kraju, na Pojezierzu Pomorskim, Mazurskim 
i Wielkopolskim, wśród malowniczych wzgórz 
i pięknych lasów, kryje się tysiące jezior. Na po-
łudniu rozciągają się wyżyny i łańcuchy górskie 
Sudety i Karpaty. Polska przyroda to także liczne
puszcze i lasy, gęsta sieć rzeczna oraz bogata flo-
ra i fauna. Na najpiękniejszych obszarach Polski 
utworzono parki narodowe i krajobrazowe.

Klimat. Klimat w Polsce jest umiarkowany.

Województwo podkarpackie

Województwo położone jest w południowow-
schodniej części Polski. Swoim zasięgiem obej-
muje Pogórze Karpackie oraz Kotlinę Sando-
mierską. Obszar 17 890 km2 zamieszkuje 2,1 mln 
ludzi. W skład województwa wchodzi 21 powia-
tów. Stolicą Podkarpackiego jest Rzeszów, który 
zamieszkuje 167 tys. mieszkańców. Inne większe 
miasta to: Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Kro-
sno, Tarnobrzeg. W województwie znajdują się 
dwa parki narodowe: Bieszczadzki Park Narodo-
wy i Magurski Park Narodowy. Bieszczadzki Park 
Narodowy należy do największych i najstarszych 
w Polsce. Z uwagi na wybitne walory przyrodni-
cze wszedł w skład powstałego w 1992 r. Świa-
towego Rezerwatu Biosfery UNESCO „Karpaty 
Wschodnie”. Dla ochrony roślin i zwierząt na 
obszarze województwa utworzono też 10 parków 
krajobrazowych, ok. 100 rezerwatów przyrody 
oraz 17 obszarów chronionego krajobrazu i około 
półtora tysiąca pomników przyrody.



Warszawa

Rzeszów



Witamy

Zapraszamy do podkarpackich muzeów – bezcennej skarbnicy dzieł sztuki i niezwykłych 
pamiątek historycznych. Bogactwo ich zbiorów gwarantuje, że każdy odnajdzie w nich 
dziedzinę i formę ekspozycji najbardziej odpowiadającą jego zainteresowaniom. Muzeal-
ne wystawy ilustrują dzieje miejscowości, przypominają wydarzenia wpływające na bieg 
historii oraz ludzi, którzy talentem, pracą i walką ukształtowali oblicze naszego regionu 
i kraju.

Parki etnograficzne w Sanoku i Kolbuszowej, mniej znana zagroda w Markowej wpisują 
się w szlak tematyczny architektury drewnianej. Skansen naftowy w Bóbrce i słynna 
kolekcja lamp naftowych w zbiorach krośnieńskiego muzeum to najważniejsze elemen-
ty szlaku naftowego. Warte specjalnego zainteresowania są podkarpackie zamki, pałace 
i dwory. Część z nich jest ozdobą szlaku gniazd rodowych Lubomirskich. Od dziesięcio-
leci zasłużoną sławą cieszy się zamek z muzeum wnętrz w Łańcucie. Renesansowe zamki 
w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie należą do najcenniejszych zabytków tej epoki 
w Polsce. Zwiedzając podkarpackie muzea, nie sposób pominąć Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej i mniejszych zespołów dworskich, jak: pałac Lubomirskich w Prze-
worsku, pałac Mniszchów w Dukli czy dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Ten 
ostatni jest muzeum biograficznym wielkiej pisarki i poetki. Pośród innych podkarpac-
kich muzeów szczególna rola przypada Muzeum Historycznemu w Sanoku – z nieosza-
cowanej wartości zbiorem malarstwa ikonowego i słynną galerią malarstwa Zdzisława 
Beksińskiego. Muzeum Prowincji oo. Bernardynów w Leżajsku prezentuje sztukę sakral-
ną i – jako jedyne – posiada w zbiorach obiekty pochodzące z klasztorów bernardyńskich 
pozostałych poza wschodnią granicą Polski. Szczególnych atrakcji i emocji dostarczają 
ekspozycje historyczne powiązane z podziemnymi trasami turystycznymi biegnącymi 
pod staromiejskimi kamienicami przy rynkach w Rzeszowie, Jarosławiu i Przemyślu. 
Zupełnie wyjątkowe są muzea lalek w Pilźnie i gorzelnictwa w Łańcucie. To unikatowe 
placówki w skali całej Europy.

Mamy nadzieję, że wyprawa w przeszłość szlakiem podkarpackich muzeów i skansenów 
okaże się owocna nie tylko dla poznania dziejów naszego pięknego regionu, lecz pomoże 
również zrozumieć, jak wiele z tego, co minęło, wciąż trwa w nas i współtworzy naszą 
teraźniejszość.

Piotr Michałowski, Portret pana Duranda
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
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Muzeum-Zamek w Łańcucie

 Zamek w Łańcucie należy do największych i najpiękniej-
szych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Przez kilka wieków 
był siedzibą rodów Lubomirskich i Potockich. Powstał w I poł. 
XVII w. jako nowoczesna rezydencja w typie palazzo in fortezza. 
W II poł. XVIII w. ówczesna właścicielka Izabela Lubomirska, 
z udziałem wielu wybitnych twórców, przekształciła go w zespół 
pałacowo-parkowy. Zgromadzono w nim wiele znakomitych dzieł 
sztuki i imponującą bibliotekę. Na przełomie XIX i XX w. Potoc-
cy przeprowadzili kolejną przebudowę i modernizację zamku. Po 
jej zakończeniu łańcucki zespół pałacowo-parkowy stał się jedną 
z najbardziej luksusowych rezydencji w Europie. Gościli w nim 
członkowie rodzin panujących, przedstawiciele znakomitych ro-
dów arystokratycznych, dyplomaci.
 Po 1944 r. w zamku utworzono muzeum z ekspozycją około 
osiemdziesięciu wnętrz mieszkalnych i gospodarczych oraz zna-
komitą – największą w Polsce – kolekcją dworskich pojazdów 
konnych eksponowanych w autentycznych budynkach Stajni 
i Wozowni. Znajduje się tu także stała wystawa sztuki cerkiew-
nej i kolekcja judaików eksponowana w barokowej synagodze 
z 1761  r. Wokół zamku rozciąga się rozległy ponad 30-hektaro-
wy romantyczny park krajobrazowy z wieloma gatunkami drzew 
i krzewów krajowych i egzotycznych.

37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1, tel. +4817 225 20 08
e-mail: muzeum@zamek-lancut.pl, www.zamek-lancut.pl
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Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu
 Muzeum mieści się w renesansowej kamienicy Orsettich 
– jednej z najpiękniejszych mieszczańskich kamienic w Polsce. 
Koncepcja wystawiennicza Muzeum wynika z dawnego charak-
teru kamienicy. Na parterze umieszczono ekspozycję poświęconą 
historii miasta i regionu. Wielka izba jest tak jak dawniej najbar-
dziej reprezentacyjną salą kamienicy. Ekspozycje na piętrze mają
zaś charakter wnętrz mieszczańskich, ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresu biedermeier. W sklepionych piwnicach kamienicy
organizowane są wystawy czasowe o różnorodnej tematyce. Na 
turystów czeka także niezwykła atrakcja – podziemna trasa tury-
styczna składająca się z zespołu piwnic i składów kupieckich pod
kamienicą Rynek 14.

Rynek 4, 37-500 Jarosław, tel. +4816 621 54 37
e-mail: muzjar@poczta.onet.pl, www.jaroslaw.pl/muzeum

Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku
 Siedzibą Muzeum jest zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy 
Lubomirskich, wybudowany na pocz. XIX w. Do zespołu należą: 
pałac w stylu angielskiego klasycyzmu z elementami neogotyku, 
dwie oficyny, kordegarda i reprezentacyjna brama wjazdowa, oran-
żeria, powozownia ze stajniami i domem koniuszego oraz dom 
ogrodnika. Z pocz. XIX w. pochodzi także kompozycja roman-
tycznego parku krajobrazowego z pozostałościami wcześniejszego 
ogrodu włoskiego. Pałac mieści ekspozycje stałe: Historia miasta 
i regionu i Wnętrza pałacowe. W powozowni prezentowana jest 
niewielka wystawa dworskich pojazdów zaprzęgowych, a w przy-
ległych dawnych stajniach ekspozycja Historia pożarnictwa. Daw-
na kuchnia dworska adaptowana do celów wystawienniczych służy 
dziś jako sala wystaw czasowych. 

37-200 Przeworsk, Park 2, tel. +4816 648 71 45
www.muzeum.przeworsk.pl, biuro@muzeum.przeworsk.pl
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Muzeum Prowincji oo. Bernardynów w Leżajsku
 Muzeum znajduje się na terenie zabytkowego kompleksu 
klasztornego, składającego się ze wzniesionej w latach 1618–
1628 późnorenesansowej bazyliki i ufortyfikowanego klasztoru. 
Muzeum założone zostało w 1971 r. Jego twórca – ks. Kajetan 
Grudziński – za najważniejszy cel działalności muzealniczej uznał 
ocalenie zabytków pochodzących z utraconych po II wojnie świa-
towej klasztorów na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospo-
litej, m.in. ze Lwowa, Zbaraża, Krystynopola. Zbiory muzealne 
obejmują kolekcje rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego. 
Są one prezentowane w kilku salach położonych na dwóch kondy-
gnacjach nad zakrystią bazyliki oraz w salach pod południowym 
skrzydłem klasztoru i pod zakrystią.

37-300 Leżajsk, Plac Mariacki 8, lezajsk@bernardyni.pl, tel. +4817 242 53 95

Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie
 Zamek w Krasiczynie należy do najwspanialszych dzieł ar-
chitektury renesansowej w skali europejskiej. Wzniesiony przez 
Krasickich pod koniec XVI w., przebudowany w I poł. XVII w., 
otrzymał imponującą bryłę i bogatą dekorację architektoniczną. 
Czworoboczna budowla z wewnętrznym dziedzińcem arkadowym 
i cylindrycznymi basztami w narożach otoczona jest fosą i stawa-
mi oraz wyjątkowej urody parkiem krajobrazowym. Dwie ściany 
parawanowe zamku zwieńczone są piękną renesansową attyką, ale 
o unikatowym charakterze tego dzieła architektury decydują deko-
racje sgraffitowe. Przedstawiają one sceny biblijne, medaliony z po-
piersiami cesarzy, wizerunki polskich królów i sceny myśliwskie. 
Część zamku po kunsztownej rewaloryzacji udostępniana jest do 
zwiedzania, drugą część zajmuje hotel i restauracja.

37-741 Krasiczyn 179, tel. +4816 671 83 21 lub +4816 671 83 16
hotel@krasiczyn.arp.com.pl, www.krasiczyn.com.pl 
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Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
 Muzeum powstało w 1909 r. jako Muzeum Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Zalążkiem zbiorów była prywatna 
kolekcja Kazimierza i Tadeusza Osińskich oraz liczne dary społe-
czeństwa. Od 1921 r. nosi nazwę Muzeum Narodowe Ziemi Prze-
myskiej – zmienianą kilkakrotnie po II wojnie światowej, a re-
aktywowaną w 1984 r. Zbiory tego najstarszego na Podkarpaciu 
Muzeum liczą ponad 200 tysięcy muzealiów. W nowo powstałym 
gmachu Muzeum przy placu Berka Joselewicza znajdą miejsce 
m.in. ekspozycje stałe archeologii, sztuki i rzemiosła artystyczne-
go oraz nowoczesna sala wystaw czasowych. Poza główną siedzi-
bą Muzeum posiada kilka oddziałów:
• Muzeum Dzwonów i Fajek w XVIII-wiecznej Wieży Zegaro-

wej przy ul. Władycze 3 mieści ekspozycje dwóch najbardziej 
reprezentatywnych dla Przemyśla dziedzin rzemiosła – ludwi-
sarstwa i fajkarstwa – usytuowane na siedmiu wewnętrznych 
kondygnacjach. Dodatkową atrakcję Wieży stanowią dwa tarasy 
widokowe.

• Oddział Historii Miasta Przemyśla w kamienicy z pocz. 
XVI  w. przy rynku staromiejskim, gdzie urządzone są następu-
jące ekspozycje: Wielka izba, Galeria herbu Przemyśla (klatka 
schodowa), Wnętrza mieszczańskie XIX–XX w. (I piętro), Atelier 
fotograficzne B. Hennera i A. Wysockiego z XIX/XX w. (I piętro), 
Historia miasta IX–XX w. (II piętro ), Przemyśl w okresie II woj-
ny światowej (poddasze).

• Cerkiew z XV wieku w Posadzie Rybotyckiej położona na 
wzniesieniu ponad malowniczą doliną Wiaru jest interesującym 
przykładem obronnej budowli sakralnej z zachowanymi freska-
mi z XVI w.

Rynek 9, tel. +48 16 678 33 25, e-mail: mnzp@autograf.pl, www.muzeum.przemysl.pl

Muzeum Dzwonów i Fajek – Wieża Zegarowa, ul. Władycze 3, tel. +4816 678 96 66
Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9, tel. +4816 678 65 01
Muzeum Twierdzy Przemyśl, ul. Grodzka 8 (piwnice Klubu Garnizonowego), 
tel. +4816 677 19 42, +48663 244 449, www.mtp.xann.pl

 W. Kossak, J. Styka, szkic do panoramy Bitwa pod Somosierrą, 1900, (fragment)

 Autor nieznany, Napad Węgrów Rakoczego na Przemyśl w 1657 r., 2 poł. XVII w.

Tomasz Hutter, 
Anioł w pozie adoracji, 
przed 1732

Dzwon z herbem Przemyśla tzw. dzwon Waygarta, Jan Jaroszewski, Przemyśl 1878

Ikona Deesis, XV w. deska, tempera
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Muzeum Historyczne w Sanoku
 W XVI-wiecznym renesansowym zamku królewskim wzno-
szącym się na wysokiej skarpie nad Sanem ma od 1934 r. siedzi-
bę Muzeum Historyczne. Sale zamkowe mieszczą dziś wystawy 
prezentujące bogate kolekcje muzealne. Najważniejszą z nich 
jest znakomita ekspozycja ikon i sztuki cerkiewnej XV–XIX w., 
zawierająca ikony o największej w polskich zbiorach wartości 
artystycznej i historycznej. Pozostałe wystawy muzealne po-
święcone są: sztuce sakralnej Kościoła katolickiego XV–XIX  w., 
portretowi sarmackiemu XVII–XIX w. i ceramice pokuckiej. 
W salach na poddaszu zamku mieszczą się bogate zbiory sztuki 
współczesnej, głównie dzieła artystów polskich tworzących na 
emigracji we Francji, wystawiane na ekspozycji nazwanej Wo-
kół École de Paris, oraz słynna Galeria Zdzisława Beksińskiego, 
sanoczanina zmarłego w 2005 r., jednego z najgłośniejszych pol-
skich artystów współczesnych. Na tej samej kondygnacji mieści 
się niewielka Galeria Mariana Kruczka, artysty pochodzącego 
z okolic Sanoka. 

38-500 Sanok, ul. Zamkowa 2, tel. +4813 463 06 09
muzeum@muzeum.sanok.pl, www.muzeum.sanok.pl

Zdzisław Beksiński, bez tytułu
Matka Boska Hodegetria z miejscowości Paniszczew
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Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
 Muzeum ma siedzibę w XVIII-wiecznej rezydencji magnackiej 
Mniszchów wzniesionej w typie entre cour et jardin. Uzupełnie-
niem założenia pałacowego był ogród francuski o symetrycznym 
układzie alei, stawów, szpalerów drzew i rabat kwiatowych. Stałe 
wystawy muzealne prezentują dwa bloki tematyczne. Pierwszy 
w wystawie Z dziejów Dukli i dukielskiego zespołu pałacowo-par-
kowego opowiada historię pałacu i regionu. Drugi poprzez cykl 
kilku wystaw mówi o walkach w rejonie Przełęczy Dukielskiej 
w I i II wojnie światowej. Efektownym uzupełnieniem wystaw 
militarnych jest skansen broni ciężkiej z II wojny światowej na 
dziedzińcu Muzeum. 

38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 5, tel. +4813 433-00-85, www.dukla.pl

Muzeum Podkarpackie w Krośnie
 Siedzibą muzeum jest dawny pałac biskupów przemyskich 
usytuowany na terenie zespołu staromiejskiego. Bogate zbiory 
muzealne z zakresu archeologii, historii, historii oświetlenia, 
sztuki i historii szkła podkarpackiego prezentowane są w eks-
pozycjach stałych: Pradzieje Podkarpacia – Przeszłość ożywio-
na, Z dziejów Krosna i regionu, Historia oświetlenia, Galeria 
sztuki krośnieńskiej, Szkło podkarpackich hut. W Trzcinicy koło 
Jasła organizowany jest skansen archeologiczny Karpacka Troja. 
Chlubą Muzeum jest największa w Europie kolekcja lamp nafto-
wych, a także zbiór eksponatów związanych z historią oświetle-
nia. Uzupełnieniem ekspozycji stałych są wystawy czasowe. 

38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 16, tel. +4813 432-13-76, www.muzeum.krosno.pl

Seweryn Bieszczad, Widok Krosna w zimie

Z kolekcji
lamp naftowych
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Zespół Zamkowo-Parkowy
w Baranowie Sandomierskim
 Renesansowy XVI-wieczny zamek Leszczyńskich w Bar-
anowie, nazywany często Małym Wawelem, jest jednym z naj-
cenniejszych zabytków architektury w Polsce. Jego wystrój ar-
chitektoniczny przypisuje się najwybitniejszym twórcom epoki 
– Santiemu Gucciemu i Janowi Baptyście Falconiemu. Pod ko-
niec XVII w. przebudową zamku należącego do Lubomirskich 
kierował sprowadzony z zachodniej Europy Tylman z Gameren, 
wybitny architekt doby baroku. Kolejni właściciele zamku nie 
wprowadzili znaczących zmian, przez co zamek zachował rene-
sansowo-barokowy charakter z całym bogactwem detalu architek-
tonicznego: kamieniarki, sztukaterii i stiuków.
 Obecnie w zamku mieści się muzeum wnętrz, w którym 
możemy podziwiać m.in. Galerię Tylmanowską, a w piwnicach 
muzeum zagłębia siarkowego. Funkcjonuje tu także wysokiej 
klasy obiekt hotelowy i restauracja.

ul. Zamkowa 20, 39-450 Baranów Sandomierski, tel. +4815 811 80 39 
muzeum@baranow.arp.com.pl, www.baranow.com.pl
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Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku powstało 
w 1958  r. i dziś jest największym skansenem w Polsce. Ze wzglę-
du na malownicze położenie na brzegu Sanu należy do najpięk-
niejszych w Europie.
 W parku etnograficznym o powierzchni 38 ha zgromadzono po-
nad 100 obiektów drewnianego budownictwa ludowego pochodzą-
cych z XVII–XX w. Prezentują one kulturę grup etnograficznych 
zamieszkujących polsko-ukraińskie pogranicze we wschodniej 
części polskich Karpat i Podkarpacia – Bojków, Łemków, Pogó-
rzan i Dolinian. W poszczególnych sektorach odtworzono typowe 
układy wsi i zagospodarowania zagród. Oprócz budynków miesz-
kalnych, mieszkalno-gospodarczych i gospodarczych znalazły się 
tam obiekty sakralne (kościół z XVII w., dwie cerkwie bojkowskie 
z XVIII w., cerkiew łemkowska z pocz. XX w. i kilka kapliczek), 
przemysłowe i techniczne (młyn wodny, wiatraki, kuźnie) oraz bu-
dynki użyteczności publicznej (szkoła wiejska, zajazd). 
 Na terenie skansenu urządzono stałą ekspozycję ikon karpac-
kich od XV do XX w. Organizowane są też wystawy czasowe. 
W sezonie letnim park etnograficzny jest miejscem wielu plenero-
wych imprez folklorystycznych.

38-500 Sanok, ul. Traugutta 3, tel. +4813 463 16 72
e-mail: skansen@bieszczadyonline.pl www.skansen.sanok.pl
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Muzeum Zagroda w Markowej
 Na niewielkiej przestrzeni w centrum wsi skupionych jest kil-
kanaście obiektów budownictwa ludowego charakterystycznych 
dla regionu łańcuckiego i przeworskiego. Należą do nich: chału-
pa kmieca ze stajniami – tworzące tzw. zagrodę okólną, stodoła 
z dwoma sąsiekami, chlew, bróg-wiata do magazynowania zbo-
ża, spichlerz, wiatrak, tzw. koźlak, chata biedniacka, kuźnia oraz 
szkoła ludowa mieszcząca biura skansenu. Prezentowane obiekty 
wiernie odtwarzają układ zagrody kmiecej i jej typowe wyposa-
żenie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że zostały one 
zgromadzone na terenie tylko jednej wsi.

37-120 Markowa 1500, www.markowa.art.pl

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
 Skansen usytuowany jest na obrzeżach miasta, wśród pól, la-
sów i stawów. Zgromadzono w nim około 50 drewnianych budyn-
ków od XVIII do pocz. XX w. charakteryzujących kulturę ma-
terialną dwóch grup etnograficznych zamieszkujących środkową 
i północną część województwa podkarpackiego – Rzeszowiaków 
i Lasowiaków, oraz kilka budynków charakterystycznych dla ma-
łomiasteczkowego budownictwa galicyjskiego. Ekspozycja po-
dzielona jest na dwa sektory, w których odtworzono tradycyjną 
zabudowę wsi z elementami charakterystycznymi dla każdej gru-
py etnograficznej. Na terenie skansenu odbywa się wiele imprez 
plenerowych, na których prezentowane są tradycyjne rzemiosła 
i obrzędy wiejskie. Wzbogacają je przeglądy zespołów ludowych, 
kiermasze sztuki i kuchni regionalnej.

ul. Kościuszki 2, 36-100 Kolbuszowa, tel. +4817 227 12 96
email: mkl@pro.onet.pl, www.muzeum.kolbuszowa.pl
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Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 Muzeum mieści się w odrestaurowanym zamku Lubomir-
skich. Znane jest z organizacji wielu prestiżowych wystaw czaso-
wych, które przyciągają rzesze zwiedzających z całego kraju. Przy 
organizacji wystaw Muzeum współpracuje z wieloma galeriami, 
muzeami, placówkami naukowymi i prywatnymi kolekcjonerami 
w kraju i na świecie. Ekspozycje stałe mieszczące się na podda-
szu zamku prezentują archeologię, historię, kulturę materialną 
i sztukę regionu dolnego Sanu. Na dziedzińcu zamkowym mieści 
się pierwsza w regionie Galeria przez dotyk, stworzona z myślą 
o osobach niewidomych i niedowidzących. 

ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, tel. +4815 844 85 56
e-mail: muzeum@stalowawola.pl, www.muzeum.stalowawola.pl

Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie
 Znajduje się na terenie dawnej Fabryki Likierów, Rosolisów 
i Rumu Hrabiego Alfreda Potockiego. Muzeum mieści się w oto-
czonym niewielkim parkiem klasycystycznym dworku z 1833  r., 
który ozdabiają zabytkowe witraże okienne z herbami rodzin ma-
gnackich Lubomirskich i Potockich – właścicieli dóbr łańcuckich. 
Na ekspozycji znajdują się stare maszyny i urządzenia gorzelni-
cze. Dzięki nim prześledzić można proces produkcji wódek w go-
rzelni Potockich. Zainteresowanie gości Muzeum wzbudzają tak-
że zbiory dokumentów, fotografii archiwalnych, etykiet i butelek 
firmowych oznaczonych herbem Pilawa. 

ul. Kolejowa 1, 37-100 Łańcut, +4817 225 42 61, wew. 357
tel. kom. +48502 00 29 47, www.muzeumgorzelnictwa.pl

Alfons Karpiński, W pokoju, ok. 1908
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Muzeum-Skansen Przemysłu Naftowego 
im. I. Łukasiewicza w Bóbrce
 Skansen w Bóbrce jest wyjątkowym obiektem. W tym miej-
scu, w 1854 r. powstała najstarsza w świecie kopalnia ropy nafto-
wej. Na ok. 20 ha ogrodzonego obszaru rozlokowane są ekspozy-
cje górnictwa naftowego, gazownictwa, przemysłu rafineryjnego 
i dystrybucji produktów naftowych. Znajdują się tu między inny-
mi najstarsze kopanki naftowe „Franek” i „Janina”, dom, w któ-
rym mieszkał i pracował Ignacy Łukasiewicz, dawne warsztaty 
mechaniczne, kuźnia, kotłownie, kieraty pompowe, magazyny, 
pomieszczenia administracyjne i mieszkalne. 

38-458 Chorkówka, tel. +4813 433 34 89, +4813 433 34 78
muzpnbob@karpaty.pl, www.geo.uw.edu.pl/bobrka/index.htm

Muzeum Kresów w Lubaczowie
 Siedzibą muzeum jest budynek zabytkowego spichlerza z po-
czątku XIX w. oraz położony w sąsiedztwie zespół zamkowo-parko-
wy, składający się ze wzgórza zamkowego z reliktami architektury 
obronnej (XV–XVIII w.), murowanej oficyny i kilkuhektarowego 
parku podworskiego. Pod wzgórzem powstaje park historyczno-
etnograficzny Przygródek. Zbiory Muzeum udostępnione są zwie-
dzającym na trzech ekspozycjach stałych: Dzieje miasta i regionu, 
Kultura materialna wsi lubaczowskiej, Sztuka Kresów. Muzeum 
posiada również cenne zbiory malarstwa portretowego i polskiego 
rysunku współczesnego. Do tradycji Muzeum, obok interesujących 
wystaw czasowych, należy organizacja prestiżowego ogólnopol-
skiego konkursu Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego.

ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów, tel. +4816 632 18 02
www.lubaczow.pl/go.php/muzeum_kresow

Prototyp
pierwszej
lamy naftowej
skonstruowanej
przez Ignacego
Łukasiewicza
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Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie powstało w 1935 r. Na 
początku lat pięćdziesiątych XX w. na siedzibę Muzeum prze-
znaczono gmach klasztoru popijarskiego wzniesionego w latach 
1644–1649. We wnętrzach poklasztornych zachowały się cenne 
barokowe polichromie z końca XVII i I poł. XVIII w. Poza uni-
katowymi polichromiami stałe ekspozycje muzealne prezentują 
m.in. Galerię Malarstwa Polskiego, Galerię Dąmbskich, Czyn 
zbrojny żołnierza polskiego 1914–1945. Muzeum organizuje po-
nadto liczne wystawy czasowe i konferencje naukowe. Oddziała-
mi Muzeum są:
• Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli z siedzibą przy rzeszow-

skim Rynku, które udostępnia do zwiedzania ekspozycję daw-
nej rzeźby ludowej oraz wystawy czasowe.

• Muzeum Historii Miasta Rzeszowa z Podziemną Trasą Tu-
rystyczną, mieszczące się w XVII-wiecznej kamienicy przy 
Rynku, prezentuje dzieje miasta w ekspozycji Sześć wieków 
Rzeszowa (1354–1944). Podziemna Trasa Turystyczna otwie-
ra dla zwiedzających fragment labiryntu rzeszowskich piwnic. 
213-metrowy szlak składa się z 34 piwnic i korytarzy znajdu-
jących się na trzech kondygnacjach pod kilkoma kamienicami 
i płytą Rynku.

• Muzeum Biograficzne Juliana Przybosia w Gwoźnicy Dol-
nej, utworzone w zagrodzie pogórzańskiej z XIX w., składającej 
się z chałupy, stodoły, spichlerza oraz stajni. 

Muzeum Okręgowe, 35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 19, tel. +4817 853 52 78, 853 60 83
www.muzeum.rzeszow.pl, sekretariat@muzeum.rzeszow.pl 
Muzeum Historii Miasta Rzeszowa wraz z Podziemną Trasą Turystyczną
35-030 Rzeszów, Rynek 12, tel. +4817 875 41 99, www.muzeum.rzeszow.pl

Abraham van Diepenbeeck, Łowy Atalanty i Meleagra, połowa XVII w.

Wilkom cechu szewców, 1662 r.

Stefan Głowiak z Medyni Głogowskiej, Trzej królowie                             Autor nieznany, Matka Boska Częstochowska 
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Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
 Siedzibą Muzeum jest dworek z XVIII w., przebudowany 
w końcu XIX w., otoczony zabytkowym parkiem. W 1903 r. dworek 
otrzymała Maria Konopnicka jako dar narodu. W 1957 r. utworzo-
ne zostało tu muzeum biograficzne pisarki. Na stałych wystawach 
prezentowane są pomieszczenia mieszkalne urządzone zgodnie  
z duchem epoki. Znajdują się tam pamiątki po Konopnickiej, ad-
resy hołdownicze i dary ofiarowane z okazji 25-lecia jej pracy 
twórczej. Do najcenniejszych zbiorów należą rękopisy utworów 
oraz liczne listy. 

38-460 Żarnowiec, tel. +4813 435 20 13, 
muzeumzarnowiec@interia.pl, www.muzeumzarnowiec.pl

Muzeum Lalek w Pilźnie
 Muzeum posiada bogatą kolekcję lalek z całego świata, w tym 
duży zbiór lalek japońskich. Specjalnością Muzeum jest wytwarza-
nie lalek w strojach regionalnych oraz aranżacja wystaw nawiązu-
jących do legend i wątków z historii Polski. Wyjątkową ofertą jest 
możliwość zapoznania się w pracowni z procesem wytwarzania 
lalek drewnianych, tekstylnych, ceramicznych i porcelanowych 
wg starych, nieraz nawet XIX-wiecznych technologii. Muzeum 
prowadzi działalność w dwóch placówkach: w siedzibie głównej 
w Pilźnie oraz w oddziale w Lipinach, gdzie w plenerach bajkowe-
go ogrodu eksponowane są postaci bohaterów znanych bajek.

Muzeum Lalek w Pilźnie i Filia w Lipinach, 39-220 Pilzno, ul. Grodzka 24
tel. +4814 6721321, info@muzeumlalek.pl, www.muzeumlalek.pl

Pamiątki osobiste
Marii Konopnickiej
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Hotele, motele, zajazdy, restauracje
3�-4�0 BaraNÓW saNdomIersKI
zamkowy *** – Hotel i Restauracja, ul. Zamkowa 20, tel. +4815 811 80 40
hotel.zamkowy@baranow.arp.com.pl, www.baranow.com.pl 

38-4�0 duKla
Galicja ** – Zajazd i Restauracja, ul. Trakt Węgierski 32a, tel. +4813 433 14 55
zajazd_galicja@interia.pl, www.zajazd-galicja.prv.pl 
tawerna Pod Piratem – Restauracja, Rynek 18
Bartnik ** – Zajazd i Restauracja, Tylawa, tel. +4813 433 07 29, +48507 152 559
was-ibis@o2.pl, www.hotelbartnik.noclegiw.pl 
domenico – Hotel i Restauracja, Tylawa, tel. +4813 433 55 77
domenico_tylawa@interia.pl, www.hotel-domenico.prv.pl

3�-�00 jarosłaW
Hetman – Hotel i Restauracja, ul. Tarnowskiego 18, tel. +4816 621 43 95
hotel@hotelhetman.com, www.hotelhetman.pl 
asticus – Hotel i Restauracja, Rynek 25, tel. +4816 623 13 44
info@hotelasticus.pl, www.hotelasticus.pl 
Polonez *** – Zajazd i Restauracja, Tuczempy 422, Munina, tel. +4816 623 00 18
info@zajazd-polonez.pl, www.zajazd-polonez.pl
Klasyczna – Restauracja, ul. Słowackiego 4/6, tel. +4816 621 23 70
Grodzka – Restauracja, ul. Grodzka 3, tel. +4816 624 14 14
Hestal – Restauracja, ul. Kruhel Pełkiński 72, tel. +4816 621 59 48
hestal@konto.pl, www.hestal.com.pl

3�-100 KolBuszoWa
justynka – Dom hotelowy, ul. Obrońców Pokoju 7, tel. +4817 227 13 57
domhotelowy@wp.pl, www.justynka.ipr.pl 
Kolbuszowa – Hotel i Restauracja, ul. Wolska 2, tel. +4817 221 11 31
Galicja – Restauracja, ul. Mickiewicza 15, tel. +4817 227 11 54
Galeria smaku – Restauracja, ul. 11 Listopada, tel. +4817 227 58 80
Krokodyl – Restauracja, Plac Wolności 59, tel. +4817 227 18 67
www.restauracjakrokodyl.kolbuszowa.biz.pl
biuro@restauracjakrokodyl.kolbuszowa.biz.pl
K2 – Restauracja i Klub, ul. Mickiewicza 1, tel. +4817 227 02 97 
k2klub@k2klub.pl, www.k2klub.pl

3�-�41 KrasIczyN
zamkowy *** – Hotel i Restauracja, tel. +4816 671 83 21 
hotel@krasiczyn.arp.com.pl, www.krasiczyn.com.pl

38-400 KrosNo 
Nafta ***– Hotel i Restauracja, ul. Lwowska 21, tel. +4813 436 62 12
rezerwacje@hotel-nafta.internetdsl.pl, www.hotel.nafta.pl 
Bengol*** – Hotel i Restauracja, ul. Długa 15d, tel. +4813 436 04 76
bengol@rze.pl, www.bengol.rze.pl 
Portius *** – Hotel i Restauracja, ul. Bursaki 29a, tel. +4813 474 80 80
recepcja@hotleportius.pl, www.hotelportius.pl
twist – Hotel i Restauracja, ul. Pużaka 37, tel. +4813 436 23 89
twist@vp.pl, www.krosno-twist.republika.pl
Buda – Pensjonat i Restauracja, ul. Jagiellońska 4, tel. +4813 43 200 53
buda@onet.pl, www.buda.krosno.pl
Piwnica Wójtowska – Restauracja, ul. Rynek 7, tel. +4813 432 15 32
akwarium – Restauracja, ul. Bursaki 29, tel. +4813 420 02 50
royal – Restauracja, ul Rynek 5, tel. +4813 436 12 25

3�-300 leżajsK
u Braci zygmuntów ** – Hotel i Restauracja, ul. Klasztorna 2e, tel. +4817 242 04 69 
hotel@pro.onet.pl, www.hotel-lezajsk.pl
Hubert – Pensjonat, ul. Leśników 8, tel. +4817 242 61 84,  
art-hubert@wincom.com.pl, www.polowania.com.pl/agroturystyka.htm
�1 – Restauracja, ul. Mickiewicza 80, tel. +4817 242 80 98
legenda – Pub i Restauracja, ul. Rzeszowska 10, tel. +4817 242 08 56
publegenda@publegenda.itl.pl, www.publegenda.itl.pl
capri – Restauracja, ul. Mickiewicza, 18, tel. +4817 242 16 21

3�-�00 luBaczÓW
Feniks – Hotel i Restauracja, ul. Unii Lubelskiej 8, tel. +4816 632 95 00
recepcja@hotelfeniks.lubaczow.pl, www.hotelfeniks.lubaczow.pl
u dina ** – Hotel i Restauracja, ul. Kraszewskiego 3, tel. +4816 632 98 60
recepcja@hotel.lubaczow.pl, www.hotel.lubaczow.pl
zamkowa – Restauracja, ul. Sobieskiego 6a, tel. +4816 632 37 75

3�-100 łaŃcut
Pod zamkiem – Hotel, ul. Kościuszki 19, tel. +4817 225 36 46
hoteliklancut@neostrada.pl, www.podzamkiem.net.pl 
zamkowy – Hotel i Restauracja, ul. Zamkowa 1, tel. +4817 225 26 71
Bogdanka ** – Motel i Restauracja, ul. Armii Krajowej 82
tel. +4817 225 71 59, biuro@motelbogdanka.com.pl, www.motelbogdanka.com.pl 
szwadron – Hotel i Restauracja, ul. Mickiewicza 16, tel. +4817 225 60 42
www.szwadron.lancut.com.pl
Pałacyk ** – Pensjonat i Restauracja, ul. Paderewskiego, tel. +4817 225 20 43
biuro@palacyk-lancut.pl, www.palacyk-lancut.pl 
caffe antico – Restauracja, Rynek 3, tel. +4817 225 61 51
markowicz@home.pl, www.caffeantico.prv.pl
Vena – Restauracja, ul. Królowej Elżbiety 4, tel. +4817 225 30 20, www.vena.rze.pl

3�-�00 Przemyśl
albatros *** – Hotel i Restauracja, ul. Ofiar Katynia 26, tel. +4816 678 08 70 
hotel@albatros.przemysl.pl, www.albatros.przemysl.pl 
europejski ** – Hotel i Restauracja, ul. Sowińskiego 4, tel. +4816 675 71 00
hotel-europejski@wp.pl, www.hotel-europejski.pl 

Gromada*** – Hotel i Restauracja, ul. Wyb. J. Piłsudskiego 4
tel. +4816 676 11 11, przemyslhotel@gromada.pl, www.gromada.pl 
marko - exim *** – Hotel i Restauracja, ul. Lwowska 40, tel. +4816 678 92 72
info@hotelmarko.com, www.hotelmarko.com 
Pod Białym orłem ** – Hotel i Restauracja, ul. Sanocka 13, tel. +4816 678 61 07  
hotel@podbialymorlem.com.pl, www.podbialymorlem.com.pl
zajazd u jana – Hotel i Restauracja, ul. Batorego 5, tel. 48503 711 070
zamkowa – Restauracja, Zamek Kazimierzowski, tel. +4816 675 02 10
zamkowa@kitela.pl, www.zamkowa.przemysl-pl.com
Karpacka – Restauracja, ul. T. Kościuszki 5, tel. +4816 678 90 57
Wyrwigrosz – Restauracja i Pub, Rynek 20, tel. +4816 678 58 58
www.wyrwigrosz.pl
Karczma Przemyska – Restauracja, ul. Mnisza 3, tel. +4816 678 87 78
przemyska@karczma-pl.com, www.karczma-pl.com/przemyska
Piwnica mieszczańska – Restauracja, ul. Rynek 9, tel. +4816 675 04 59
dominikańska – Restauracja, Pl. Dominikański 3, tel. +4816 678 10 75

3�-200 PrzeWorsK
leliwa ** – Hotel i Restauracja, ul. Lwowska 110, tel. +4816 648 18 04 
hotel@hotelleliwa.pl, www.hotelleliwa.pl 
Galton – Hotel i Restauracja, Rynek 28, tel. +4816 648 24 04, www.kawado.go3.pl
zajazd Pastewnik – Motel i Restauracja, ul. Łańcucka 2, tel. +4816 649 23 00
ratuszowa – Restauracja, Rynek 1, tel. +4816 648 51 99
terapia – Hotel i Restauracja, Kilińskiego 2, tel.+4816 648 38 14, awmed1@interia.pl
zamkowy *** – Hotel i Restauracja, Sieniawa, ul. Kościuszki 32
tel. +4816 649 17 00, palac@sieniawa.net, www.sieniawa.net 

3�-��� rzeszÓW 
ambasador **** – Hotel i Restauracja, ul. Mickiewicza 13, 14
tel. +4817 250 24 44, recepcja@hotel-ambasador.pl, www.hotel-ambasador.pl 
Forum *** – Hotel i Restauracja, ul. Lisa-Kuli 19, tel. +4817 859 40 38
biuro@hotelforum.pl, www.hotelforum.pl 
Hetman *** – Hotel i Restauracja, ul. Langiewicza 29b
tel. +4817 715 50 05, recepcja.hetman@hotelewam.pl
www.hotelhetman.rzeszow.pl 
Hubertus *** – Hotel i Restauracja, ul. Mickiewicza 5, tel. +4817 852 60 07
hubertusrecepcja@res.pl, www.hubertus.rzeszow.pl 
Prezydencki *** – Hotel i Restauracja, ul. Podwisłocze 48, tel. +4817 862 68 35
recepcja@hoteleprezydenckie.com.pl, www.hoteleprezydenckie.com.pl 
dworek *** – Hotel i Restauracja, ul. Dąbrowskiego 19, tel. +4817 852 64 06
dworek@dworek.rzeszow.pl, www.dworek.rzeszow.pl 
Nowy dwór *** – Hotel i Restauracja, Świlcza 146e, tel. +4817 856 09 90
recepcja@hotelnowydwor.pl, www.hotelnowydwor.pl 
Imperium *** – Hotel i Restauracja, Świlcza 147S, tel. +4817 860 33 60
www.imperium.rzeszow.pl 
ostoya *** – Hotel i Restauracjam, Jasionka 1a, tel. +4817 772 33 33
www.ostoya.rzeszow.pl 
classic ** – Hotel i Restauracja, al. Armii Krajowej 32, tel. +4817 857 88 80
biuro@hotelclassic.pl, www.hotelclassic.pl 
Pod ratuszem ** – Hotel i Restauracja, ul. Matejki 8, tel. +4817 852 97 80
www.hotelpodratuszem.rzeszow.pl 
Polonia ** – Hotel, ul. Grottgera 16, tel. +4817 852 03 12, www.hotel-polonia.com 
Folwark ** – Hotel i Restauracja, ul. Paderewskiego 124a
tel. +4817 857 18 92, 857 18 30
hotel@folwark.com, www.hotel.folwark.com 
jazz club Gramofon – Restauracja i Klub muzyczny, ul. 3-go Maja 13
tel. +48663 446 031, marketing@jazz.rzeszow.pl, www.jazz.rzeszow.pl
Bohema – Restauracja, ul. Okrzei 7, tel. +4817 853 70 32, www.bohema.com.pl
czarny Kot – Pub i Restauracja, ul. Mickiewicza 4, tel. +4817 852 31 79
marketing@czarnykot.com.pl, www.czarnykot.com.pl
da Vinci – Restauracja, ul. Matejki 4, tel. +4817 853 66 77
davinci@davinci.rzeszow.pl, www.davinci.rzeszow.pl
Kwadrat – Restauracja i Klub muzyczny, ul. Przesmyk 6, tel. +4817 862 31 19
info@kwadrat-club.pl, www.kwadrat-klub.pl

38-�00 saNoK
sanvit *** – Hotel i Restauracja, ul. Łazienna 1, tel. +4813 465 50 88, 
biuro@sanvit.sanok.pl, www.sanvit.sanok.pl 
jagielloński *** – Hotel i Restauracja, ul. Jagiellońska 49, tel. +4813 463 12 08,  
jagiellonskisanok@wp.pl, www.hoteljagiellonski.bieszczady24.pl 
sanlux ** – Hotel i Restauracja, ul. Lipińskiego 116, tel. +4813 464 04 44
hotel@sanlux.pl, www.sanlux.pl
Pod trzema różami ** – Hotel i Restauracja, ul. Jagiellońska 13
tel. +48 13 463 09 22, trzyroze@ooh.pl, www.podtrzemarozami.pl 
Bona – Hotel i Restauracja, ul. Białogórska 47, tel. +4813 464 65 05
hotel@bona.sanok.pl, www.bona.fastom.pl
dom sportowca Błonie, ul. Królowej Bony 4, tel.+4813 463 02 57
dom turysty PttK, ul. Mickiewicza 29, tel. +4813 463 10 13  
domurysty@domturysty,net.pl, www.domturysty.net.pl
Karczma – restauracja, Rynek 12, tel. +4813 464 67 00
karczmasanok@wp.pl, www.bieszczady.pl/karczma
Horn – Pub i Restauracja, Rynek 1, tel. +4813 464 20 15, www.horn.sanok.pl
u szwejka – Restauracja, ul. 3 maja 15, tel. +4813 46 44 761
W ogrodzie zimowym – Restauracja, ul. Mickiewicza 13, tel. +4813 464 51 40

3�-4�0 staloWa Wola
stal *** – Hotel i Restauracja, ul. KEN 4, tel. +4815 842 19 91, 843 21 72
info@roma.sns.pl, www.roma.sns.pl
Hutnik *** – Hotel i Restauracja, ul. Wyszyńskiego 12, tel. +4815 843 52 67
hotel@hutnik.pl, www.hutnik.pl
europejska – Restauracja, ul. Poniatowskiego 4, tel. +4815 844 62 97 
Hetman – Restauracja, ul. Wojska Polskiego 4a, tel. +4815 844 48 97 
lasowianka – Restauracja, ul. Siedlanowskiego 5, tel. +4815 842 14 19 
tawerna – Restauracja, ul. Okulickiego 32, tel. +4815 843 88 45
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 Bircza, powiat przemyski
Biuro Informacji Turystycznej
37-740 Bircza 116, tel. +4816 672 50 20
e-mail: bit@bircza.pl 

 Cisna, powiat leski
Gminne Centrum Kultury i Ekologii Cisna
38-607 Cisna 23, tel. +4813 468 64 65 
e-mail: informacja@cisna.pl,www.cisna.pl

 Dukla, powiat krośnieński
Transgraniczna Informacja Turystyczna
38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 26a
tel. +4813 433 56 16
e-mail: tit@dukla.pl, www.dukla.pl

 Dynów, powiat rzeszowski
Związek Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego
36-065 Dynów, Rynek 13, tel. +4816 652 19 90
e-mail: zwiazek@pogorzedynowskie.pl 
www.pogorzedynowskie.pl

 Horyniec Zdrój, powiat lubaczowski
Punkt Informacji Turystycznej
37-620 Horyniec Zdrój, ul. Sobieskiego 4 
tel. +4816 631 31 05
e-mail: turinfhoryniec@interia.pl
www.horyniec-zdroj.pl

 Iwonicz Zdrój, powiat krośnieński
Centrum Informacji Turystycznej,
38-440 Iwonicz Zdrój, Plac Dietla 2 
tel. +4813 425 10 87, e-mail:cit@iwonicz-zdroj.info
www.iwonicz-zdroj.info

 Jasło, powiat jasielski
Punkt Informacji Turystycznej PTTK
38-200 Jasło, ul. Floriańska 15 
tel. +4813 446 33 40, e-mail: pttkjaslo@wp.pl

 Komańcza, powiat sanocki
Gminne Centrum Informacji Turystycznej
38-543 Komańcza 166, tel./fax +4813 467 70 76
e-mail: cpiit@komancza.pl

 Krosno, powiat krośnieński
Centrum Informacji Turystycznej
38-400 Krosno, Rynek 5
tel. +4813 432 77 07, pikt@muzeumrzemiosla.pl

 Lesko, powiat leski
Bieszczadzkie Centrum
Informacji Turystycznej
38-600 Lesko, Rynek, tel. +4813 469 66 95
e-mail: bcit@lesko.pl 

 Leżajsk, powiat leżajski
Centrum Informacji Turystycznej 
37-300 Leżajsk, Rynek 1A
tel. +4817 240 18 18
e-mail: turystyka@lezajsk.um.gov.pl 
www.mck.lezajsk.pl 

 Lutowiska, powiat bieszczadzki
Gminne Centrum Informacji Turystycznej
38-713 Lutowiska 14, tel. +4813 461 03 13
e-mail: gci@lutowiska.pl

 Łańcut, powiat łańcucki, PTTK O/Łańcut
37-100 Łańcut, ul. Dominikańska 1
tel. +4817 225 45 12 

 Polańczyk, powiat leski
Centrum Informacji Turystycznej
38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2
tel. +4813 470 30 28
e-mail: goksit@esolina.pl, www.esolina.pl

 Przemyśl, powiat przemyski 
Centrum Informacji Turystycznej
37-700 Przemyśl, Grodzka 1 
tel. +4816 675 21 64, +4816 678 53 74 
e-mail: it.pttkprzemysl@op.pl, www.przemysl.pttk.pl

 Przeworsk, powiat przeworski
Euroregionalne Centrum
Informacji Turystycznej
Rynek 1, 37-200 Przeworsk, tel. +4816 648 18 60
e-mail: ecit@przeworsk.org
www.ecit.przeworsk.org

 Rymanów Zdrój, powiat krośnieński 
Biuro Informacji Turystycznej
38-481 Rymanów Zdrój, ul. Zdrojowa 45 
tel. +4813 435 71 90
e-mail: biuro_it@poczta.onet.pl 
www.info.rymanow.pl

 Rzeszów, powiat rzeszowski
Podkarpackie Centrum Informacji
Turystycznej i Promocji
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51/302
tel. +4817 852 00 09
e-mail: prot@prot.rzeszow.pl
www.podkarpackie.travel.pl

 Sanok, powiat sanocki
Sanocko-Bieszczadzkie Centrum
Informacji Turystycznej
38-500 Sanok, Rynek 14, tel. +4813 463 60 60,
e-mail: citsanok@um.sanok.pl
www.sanok.pl

 Stalowa Wola, powiat stalowowolski
Punkt Informacji Turystycznej
37-464 Stalowa Wola, Sandomierska 1, 
tel. +4815 844 85 56,
e-mail: muzeum@um.stalwol.pl
www.muzeum.stalowawola.pl

 Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki
Bieszczadzkie Centrum Informacji
i Promocji Turystycznej
38-700 Ustrzyki Dolne, Rynek 16
tel. +4813 471 11 30
e-mail: cit@ustrzyki-dolne.pl; 
www.cit.ustrzyki-dolne.pl

 Informacja Turystyczna BdPN
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełzka 7
tel. +4813 461 10 91
e-mail: eduond@bdpn-ond.pl, www.bdpn.pl

OśRODKI ZaGR aNICZNE POT
 austria – Wiedeń

tel. (+43 1) 524 71 91, fax 524 71 91 20
e-mail: wien@pot.gov.pl
 Belgia – Bruksela

tel. (+32 2) 740 06 20, fax 742 37 35
e-mail: bruxelles@pot.gov.pl
 Francja – Paryż

tel. (+33 1) 42 44 19-00, fax 42 97 52 25
e-mail: paris@pot.gov.pl
 Hiszpania – Madryt

tel. (+34 91) 541 48 08, fax 541 34 23
e-mail: madrid@pot.gov.pl
 Holandia – Amsterdam

tel. (+31 20) 625 35 70, fax 623 09 29
e-mail: amsterdam@pot.gov.pl
 Japonia – Tokio

tel. (+813) 59 08 38 08, fax 59 08 38 09
e-mail: tokio@pot.gov.pl
 Niemcy – Berlin

tel. (+49 30) 21 00 92 0, fax 21 00 92 14
e-mail:berlin@pot.gov.pl

 Rosja – Moskwa
tel. (+74 95) 510 62 10, fax 510 62 11
e-mail: moskva@pot.gov.pl
 Szwecja – Sztokholm

tel. (+46 8) 20 56 05, fax 21 04 65
e-mail: stockholm@pot.gov.pl
 Stany Zjednoczone – Nowy Jork

tel. (+1201) 420 99 10, fax (+1201) 584 91 53,
e-mail: newyork@pot.gov.pl
 Wielka Brytania – Londyn

tel. (+44) 8700 675 012, fax 8700 6750 11
e-mail: london@pot.gov.pl
 Włochy – Rzym

tel. (+39 06) 482 70 60, fax 481 75 69
e-mail:roma@pot.gov.pl
 Węgry – Budapeszt

tel. (+361) 269 78 09, fax 269 78 09
e-mail: budapest@pot.gov.pl 

CENTRa I PUNKTy INFORMaCJI TURySTyCZNEJ
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zabytki wpisane na listę UNESCO
drogi krajowe
drogi wojewódzkie
numery dróg krajowych
punkt informacji turystycznej
kolejki wąskotorowe
lasy
parki narodowe
parki krajobrazowe
rzeki
zbiorniki wodne
zamki i pałace (wybrane)
przejścia graniczne
lotniska
muzea
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