
Muzeum jest  pe?ne ciekawostek! 

Dla najdociekliwszych odkrywców 

muzealnych sekretów 

przygotowali?my KONKURS 

Z NAGRODAMI! Szczegó?y na 

ostatniej st ronie!

Muzealne Eksponat y 

nie t ylko dla Mamy i Tat y!

Rodzi nny pr zewodni k  po

M uzeum Zi emi  Bi eck i ej



Dlaczego dawni aptekarze z?ocili wyrabiane pigu?ki 
i jak prasowano ubrania, gdy nie znano pr?du? Zamknijcie 
oczy... Spróbujcie wyobrazi? sobie miasto bez asfaltowych ulic, 
supermarketów, nat?oku samochodów... Muzeum Ziemi 
Bieckiej zaprasza Was do podró?y w czasie - a Lilka i Gutek 
szepn? Wam na ucho kilka ciekawostek. Gotowi? To ruszamy 
w drog?!

Zapraszamy Was do wspólnego, rodzinnego 
odkrywania muzeum. Zwiedzajcie, rozwi?zujcie zadania, 
g?ówkujcie - bo muzealne eksponaty s? nie tylko dla doros?ych 
- s? dla nas wszystkich, nawet dla tych ca?kiem ma?ych!

 
Fundacja "Trasa dla Bobasa" 

Muzeum Ziemi Bieckiej

B iecz
A? trudno uwierzy?, ?e to niewielkie miasteczko by?o jednym z najwi?kszych miast 

w ?redniowiecznej Polsce! Dzi? dostanie si? do miasta nie stanowi problemu - ka?dy mo?e 
tu przyjecha? - samochodem, autobusem, rowerem? Dawniej nie by?o to takie proste - Biecz by? 
pot??n? twierdz?. Miasto otacza?y warowne mury obronne z kilkunastoma basztami. Wjazdu 
do miasta strzeg?y pot??ne bramy, barbakan oraz zwodzone mosty. Podczas spaceru policz ile 
baszt zosta?o po dawnych obwarowaniach?

Na uwag? zas?uguje równie? duuuu?y rynek - wszak zajmuje on znaczn? cz??? miasta! 
Dlaczego tak jest? Otó? Biecz znajdowa? si? przy wa?nym szlaku handlowym do W?gier. Tak 
korzystne po?o?enie sprzyja?o rozwojowi miasta. Biecz sta? si? wa?nym o?rodkiem handlowym. 
Na znanym Wam z pysznych lodów i fontanny miejskim deptaku dawniej handlowano 
w?gierskim winem, a jego rola pod tym wzgl?dem by?a wi?ksza ni? Krakowa! 
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Cze??!

Jest em  Lilka!

A ja Gut ek! 

W m uzeum  jest  

super !



W  dawnym mie?cie...-  wystawa 'K ultura materialna' w M uzeum K romerówka 
Sztych to grafika, która powstaje poprzez wyrycie rysunku zwykle na metalowej p?ycie, wtarciu farby w powsta?e rowki, a nast?pnie odbiciu rysunku 

na papierze. Przyjrzyjcie si? znajduj?cemu si? w muzeum sztychowi przedstawiaj?cemu dawne miasto. Odszukajcie: Zamek na Górze Zamkowej, ratusz z wie??, 
rzek? Rop?, Ko?ció? Bo?ego Cia?a. 

 

...czyli szt ych 

t o t aka piecz?t ka?

  

 

Jakie jeszcze inne znane Wam miejsca rozpoznajecie?

Gdzie znajduje si? Wasz dom lub mieszkanie?

Jak my?licie, czy Gutkowi uda si? odnale?? na nim prowadz?cy wzd?u? Ropy deptak, 

którym cz?sto spaceruje wraz z siostr? i rodzicami? Pomo?ecie mu?
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A kto z Was pierwszy odnajdzie drewnian? rur?? Tak, rury 
robiono dawniej z wydr??onych pni drzew! Tak powstawa?y pierwsze 
wodoci?gi. Mieszka?cy miasta p?acili specjalny podatek 
od wodoci?gów tzw. ?rurne?. Czy krany w domach te? by?y 
drewniane? Nie, kranów w domach w ogóle nie by?o! Dawniej nawet 
najbogatsi mieszka?cy nie znali takich wygód - woda doprowadzana 
by?a do studni, z której wiaderkiem nosi?o si? j? do domu. U?ó?cie 
wiaderka od najmniejszego do najwi?kszego, a dowiecie si? kto nosi? 
wod? w bogatszych domach. 

Jak daleko by?y st udnie od m iast a? Infor m acj? 

znajdziecie na t ablicy. 

....................................................   
  
 

..............................................................................

S?

U

?
B

A

Dzw on Ur ban zaliczany jest  do najst ar szych w  Eur opie! Z ost a? 

odlany z br ?zu, kt ór y jest  st opem , czyli m ieszanin? r ó?nych 

m et ali. Z  jakiego m et alu jest  w  w i?kszo?ci w ykonany?

.................................................................................. 

Czy w iesz, ?e jest  t o pier w szy m et al odkr yt y pr zez cz?ow ieka?     

  

 

Zegary w dawnych czasach by?y bardzo drogie i nie ka?dego by?o sta? 
na w?asny. Umiejscowiony na wie?y zegar stawa? si? dost?pny dla wszystkich 
mieszka?ców, a godzin? na nim móg? z daleka odczyta? ka?dy przechodzie?. 
Poszukaj w muzeum starej wskazówki z ratuszowego zegara. Która z poni?szych 
to ta w?a?ciwa?
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Dawniej nie znano równie? elektryczno?ci - nie by?o ?wiat?a 
w domach. Pocz?tkowo ulice miast by?y zupe?nie ciemne, nieo?wietlone. 
Pewien polski aptekarz, Ignacy ?ukasiewicz, zacz?? bada? wydobywaj?c? 
si? z ziemi w rejonach Gorlic czarn? ciecz. By?a to ropa naftowa. Jednym 
z jej sk?adników by?a nafta, która jest bardzo ?atwopalna. 

?ukasiewicz chcia? u?y? jej do o?wietlenia. Skonstruowa? do tego 
celu specjaln? lamp? - lamp? naftow?. By?a ona lepsza od u?ywanej 
dotychczas ?wieczki - p?omie? ?wieci? si? d?u?ej i by? du?o ja?niejszy. 

 
 

..............................................................................

LA

TAR

NIK

Pierwsz? uliczn? lamp? naftow? zapalono w Gorlicach. Nast?pne 
pojawi?y si? w innych miastach. W muzeum mo?esz zobaczy? jedn? 
z takich ulicznych latarni. 

Spaceruj?c od latarni do latarni ?zapalajcie? je pomara?czow? 
kredk? i zbierajcie sylaby. Podpowiedz? Wam one jak nazywa?a 
si? osoba, która ka?dego wieczoru zapala?a wszystkie latarnie w mie?cie, 
by nast?pnie rano je pogasi?.
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Obecnie rop? naftow? u?ywa si? praktycznie... do wszystkiego! Nic dziwnego, ?e czasem nazywa si? j? "czarnym z?otem". Jest tak cenna, ?e ch?? dost?pu do miejsc, 
w których wyst?puje prowadzi nawet do wojen! Obecnie jest najcenniejszym surowcem.  Poszukajcie  (np. w internecie) do czego u?ywamy ropy naftowej i uzupe?nijcie 
diagram.

 
 

Wiele zabaw ek, 

kt ór e m asz w  pokoju zaw ier a 

subst ancje pochodz?ce w ?a?nie 

z r opy naft ow ej!    
 

leki   
 

benzyna   
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Monety ze szk?a? Szklane monety pa?szczy?niane, a w zasadzie ?etony, gdy? by? to jedynie 
zast?pczy ?rodek p?atniczy to unikaty (czyli rzeczy bardzo rzadko spotykane) w zbiorach polskich 
muzeów.  W Bieczu p?acono t? monet? i tutaj znaleziono dwa skarby tych monet. Pierwszy skarb 
szklanych monet odkryto w ko?ciele farnym, pod posadzk?. Na drugi natrafiono przypadkowo w czasie 
rozbiórki pieca kaflowego w ?Domu z baszt??. Odszukajcie je w gablotach muzeum, a nast?pnie 
porównajcie rysunki. Który z nich przedstawia w?a?ciw? monet??

 
 

Portal to ozdobne obramowanie drzwi. 
Pi?kny kamienny, bogato zdobiony portal mo?emy 
zobaczy? przy przej?ciu mi?dzy salami, spróbujcie 
go odszuka?. W której cz??ci portalu znajduj? si? 
te ornamenty? 

.............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

 

Jakie t ow ar y i sur ow ce pr zew o?ono pr zez Biecz? Infor m acj? znajdziecie na 

zaw ieszonych nad gablot am i t ablicach.  

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................   
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Archeolodzy badaj? nasz? przesz?o??, staraj? si? pozna? histori? 
cz?owieka. Dzi?ki nim mo?emy dowiedzie? si?, jak wygl?dali i czym 
zajmowali si? dawni ludzie. Sk?d to wiedz?? Szukaj? przedmiotów 
pozostawionych przez mieszka?ców pierwszych osad ludzkich - naczy?, 
narz?dzi, których u?ywali, elementów bi?uterii. Mog? nam one wiele 
opowiedzie? o ?yciu ich w?a?cicieli.  Jakie przedmioty znale?li archeolodzy 
w rejonie Biecza? Poszukajcie ich w gablotach muzeum - porównajcie je do 
wspó?czesnych przedmiotów. 

 
 

Marcin Kromer by? polskim kronikarzem, czyli osob? opisuj?c? dzieje 
i wydarzenia. Dzi?ki kronikarzom mo?emy lepiej pozna? dawn? histori? naszego 
kraju. Napisa? dwie ksi??ki w j?zyku ?aci?skim o ówczesnej Polsce - pierwsz? 
o jej po?o?eniu, obyczajach, przyrodzie oraz drug? o dawnych ustrojach 
politycznych. By? cz?owiekiem wykszta?conym i inteligentnym, pracowa? jako 
sekretarz polskich królów: Zygmunta Starego oraz Zygmunta Augusta. 

By? tak?e dyplomat?, czyli reprezentowa? sprawy Polski za granic?. 
Mówiono, ?e w kamienicy, w której znajduje si? muzeum podobno si? urodzi? - 
dlatego nazwano j? ?Kromerówk??. Nie jest to jednak prawd?. 

Które z powy?szych przedmiotów dostrzegacie na znajduj?cym 
si? w muzeum portrecie? Kim jeszcze by? Marcin Kromer? 

.............................................................................

 
 

dawniej dzi? 

ci??kie, gliniane 
naczynia 

garnki 

z nierdzewnej stali, 
teflonowe patelnie
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D om z B aszt?

To w?a?nie w Bieczu powsta?a pierwsza apteka w regionie! Znajdowa?a si? w kamienicy, 
w której w?a?nie jeste?cie - zwanej Domem z Baszt?. Przyjrzyjcie  si? wn?trzu starej apteki. 
Czym ró?ni si? od aptek, do których wspó?cze?nie chodzimy?  Spaceruj?c po aptecznych salach 
odszukajcie:

 
Wisz?ce na ?cianie u suf it u okazy: skór ? kr okodyla, skor up? ?ó?w ia, "nos" r yby pi?y

Wisz?ce u suf it u egzot yczne zw ier z?t a by?y n ie t ylko ozdob? apt eki, st w ar za?y 

r ów nie? at m osfer ? t ajem niczo?ci i m agii. Pam i?t ajcie, ?e w  t am t ych czasach nie 

znano jeszcze t anich lin ii lot n iczych, dalekie podr ó?ow anie by?o t r udne 

i n iebezpieczne. Widok t akich okazów  by? w i?c n iezm ier nie r zadki -  budzi? podziw  

i  r espekt . Sur ow ce t e po spr oszkow aniu by?y t ak?e cz?st o sk?adnikiem  leków  -  

zapew ne bar dzo dr ogich!

 

 
 

Napisy na naczyniach na leki

Jakie ?m ieszne w yr azy! Wygl?daj? zupe?nie inaczej  od znanych 

nam  s?ów . To s?ow a w  j?zyku ?aci?skim . ?acina pr zez w ieki 

by?a j?zykiem  nauki, w  t ym  t ak?e m edycyny i far m acj i. 

Po ?acin ie lekar z st aw ia? diagnoz? i w ypisyw a? r ecept ?. 

Poniew a? w  r ó?nych j?zykach nazw y r o?lin, zw ier z?t  i leków  

s? inne, ?eby unikn?? pom y?ek i n iepor ozum ie? u?yw ano 

w ?a?nie j?zyka ?aci?skiego.   

  

Mo?dzier ze

Naczynia z t ?uczkiem , po apt ekar sku zw anym  pist lem . S?u?y? 

do r ozdr abniania i r ozcier ania r ó?nych subst ancj i. Dzisiaj  leki 

pow st aj? g?ów nie w  fabr ykach, daw niej  r obiono je w  apt ekach. 

Pr zygot ow yw ano je z zió? i innych subst ancj i leczniczych, kt ór e 

apt ekar z ugniat a? w ?a?nie t akim  pist lem  w  m o?dzier zu.    

  
 

Wag? szalkow ?

Jej dzia?anie pr zypom ina hu?t aw k? dla dzieci. Szalka pr zechyla si? t am , 

gdzie le?y ci??szy t ow ar  lub odw a?niki. Spr óbuj w  dom u zr obi? podobn? 

w ag?, np. z kubeczków  i w ieszaka na ubr ania, kt ór e zabaw ki s? ci??sze?

  
 

Ur z?dzenie do w yr abiania 

pigu?ek

Jak z subst ancj i leczniczych 

w yt w or zy? ?at w ? do pr ze?kni?cia 

pigu?k?? Podejd? do st oiska 

m ult im edialnego i zobacz sam ! 

Dla zam o?nych pacjent ów  

pigu?ki z?ocono lub sr ebr zono, 

dzi?ki t em u ?adniej  w ygl?da?y 

i  t r aci?y gor zki sm ak. 

  
 

St ar odr uk Avicenny

Pr zyjr zyjcie si? kar t om  

st ar odr uku Avicenny -  

t o dzie?o napisane pr zez 

pr eskiego lekar za 

i  f ilozofa. Ksi?ga m a 

pr aw ie 5 0 0  lat ! Du?o 

pr aw da?  

  
 

?w iece w  apt ece?

W daw nej apt ece n ie t ylko m o?na by?o zakupi? ?w iece, by?y t u t ak?e pr odukow ane!

A czy w iesz, z czego r obi si? ?w iece? ?w iece pow st aj? z w osku -  ?liskiej  subst ancj i 

w yt w ar zanej pr zez n iekt ór e zw ier z?t a, np. pszczo?y, kt ór ym  pot r zebny jest  w osk do 

budow ania plast r ów  w  ulu. W apt ekach w osk s?u?y? do pr odukcj i m a?ci i plast r ów . 

A m o?e m asz w  dom u kr edki w oskow e, kt ór e t ak?e zr obione s? z w osku?

 

 
 

W dawnej aptece...
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CZY WIESZ, ?E DAWNIEJ LEKAMI BY?Y RÓWNIE? STOSOWANE DZISIAJ  W KUCHNI PRZYPRAWY?

Imbir, cynamon, kardamon- dzi? u?ywane powszechnie, dawniej uchodzi?y za produkt luksusowy. Sprowadzano je statkami 
z odleg?ych, egzotycznych krajów. Posmarujcie kó?eczka klejem i posypcie je odrobin? przypraw - to dawne leki!
 

Im bir  -  her bat a z im bir em  

?agodzi objaw y pr zezi?bienia

  
 

Cynam on m a w ?a?ciw o?ci ant ybakt er yjne,

m a?ci z cynam onem  s?u?y?y do odka?ania r an 
  
 

Ga?ka m uszkat o?ow a 

dobr ze w p?yw a na t r aw ienie 
  
 

Li?cie laur ow e st osuje si? 

pr zy ?upie?u i zapaleniu zat ok 
  
 

Go?dziki dzia?aj? znieczulaj?co, 

np. r ozgnieciony go?dzik ?agodzi? ból z?ba

  
 

Km inek by? ?ut y, aby od?w ie?y? oddech: u?yw a si? go 

pr zy pr odukcj i past  i gum  do ?ucia. 
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W sali mo?emy zobaczy?, jak wygl?da?o mieszkanie bardziej zamo?nych obywateli miasta. Uwag? przyci?gaj? zdobione zegary - ?cienne, kominkowe 
i stoj?ce. Na biurku zobaczymy dzwoneczek przywo?uj?cy s?u?b? i ka?amarz, czyli pojemnik na atrament. Nie znano wtedy komputerów ani nawet d?ugopisów 
- wszelkie dokumenty pisane by?y r?cznie, w dawnych czasach piórem, w pó?niejszych maczan? w atramencie stalówk?. Ich napisanie zajmowa?o wi?c sporo 
czasu. Zastanówcie si? i wypiszcie (lub narysujcie) kilka ró?nic pomi?dzy pomieszczeniem, w którym jeste?cie, a wspó?czesnym mieszkaniem. 

Czy znajdziecie

r zeczy w ykonane 

z plast iku?
  
 

Salon aptekarza
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Mebel z wieloma szufladkami to - no w?a?nie, jak si? nazywa? I jakie sekrety skrywa? w szufladach jego dawny w?a?ciciel? 

A co Wy by?cie w nich ukryli? Dopasuj sylaby do w?a?ciwych szuflad i odczytaj jego nazw?. 

Przyjrzyj si? zdobieniom drewna - zastosowano tu ornamenty z ko?ci zwierz?cej i masy per?owej. Taka metoda zdobienia nazywa si? inkrustacj?. W innych ornamentach 
wykorzystano kolory ró?nych gatunków drewna - najpierw stolarz wyrze?bi? ozdoby, a nast?pnie wystrugane szczeliny wype?ni? drewnem innego gatunku. Taka technika 
zdobienia nazywa si? intarsj?. Przyjrzyjcie si? ornamentem, a nast?pnie narysujcie ozdoby wykonane 

intarsj?:                                                                                  inkrustacj?:

 

............................................................................................................................

SE

KRE TA
RZYK

W jednej szuf ladzie 

kaszt any, w  dr ugiej  kor alik...

Tylko jak ja pot em  zapam i?t am ,

 co le?y w  kt ór ej  

szuf ladzie?
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Z przesz?o?ci muzycznej Biecza i regionu

Oj, dana dana! Przygrywa ludowa kapela, nogi same rw? si? do ta?ca! Muzyka od zawsze dodawa?a rado?ci ?ycia. 

Wejd?cie do sali, w której znajduj? si? instrumenty ludowe. Posegregujcie, które z nich id?c od drzwi wzd?u? ?ciany w lew? stron? widzicie jako pierwsze. 

Napisane we w?a?ciwej kolejno?ci litery utworz? has?o - nazw? instrumentu zrobionego ze skóry capa, który znajdziecie w  jednym z rogów sali. 

...........................................................

S?yszeli?cie okre?lenie " ?mierdzi jak cap", albo capi? Podobno instrument do dzi? ma zwierz?c? wo?. Czujecie?

  

D

U

D

Y
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CZY WIECIE, ?E DAWNE URZ?DZENIA DO ODTWARZANIA MUZYKI NIE 
POTRZEBOWA?Y PR?DU?

Wszak w czasach, gdy powstawa?y pr?du jeszcze w wielu domach nie by?o! 
Poszukajcie przy nich korbki - korbk? nakr?ca?o si? gramofony i pozytywki. 

A PO CO TA WIELKA TUBA?

Tuba wzmacnia?a d?wi?k - dzi?ki niej lepiej by?o s?ycha?  muzyk?.  

P?YTY Z DZIURKAMI

W sali znajduj? si? równie? podziurkowane p?yty, to z nich odtwarzano 
muzyk?. Wygl?daj? zupe?nie inaczej ni? kr??ek CD, prawda? Jednak 
dzia?aj? na podobnej zasadzie! Przyjrzyjcie si? le??cym p?ytom - zobaczycie 
na nich otwory i rowki (p?yta CD tak?e je posiada tylko bardzo ma?e, 
niedostrzegalne). Ig?a sun?c po kr?c?cej si? p?ycie wpada w nie tworz?c 
muzyk?. W p?ytach CD rol? ig?y pe?ni laser. 
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Gdy jad? aut obusem  

s?ucham  m uzyki

z m ojego sm ar t fona.



W dawnym mie?cie wi?kszo?? przedmiotów codziennego u?ytku ludzie wytwarzali sami. Garnki kupowa?o si? od wyrabiaj?cego je z gliny garncarza, szewc szy? 
buty, a zdun stawia? piece kaflowe. Po??cz nazw? zawodu z rysunkiem.

Dzieci: 
  
 

Rzemios?o Biecza i regionu na przestrzeni wieków

Które ze znajduj?cych si? tu urz?dze? (zawodów) znacie, a które widzicie po raz pierwszy?

Dziadkow ie: 
  
 

M?odzie?: 
  
 

Rodzice: 
  
 

zegar m ist r z 
  
 

t kacz
  
 

ko?odziej
  
 

bednar z
  
 

kow al
  
 

? elazko, gdy n ie by?o pr ?du? 

Gospodynie m usia?y sobie jako? r adzi?! 

W daw nych dom ach by?y ?elazka, do 

?r odka kt ór ych w r zucano r oz?ar zony 

w ?giel. Te bar dziej  ?now oczesne? by?y 

na dusz? -  w  ?r odku ?elazka 

znajdow a?a si? ?elazna szt abka, kt ór ? 

r ozgr zew ano w  palenisku. 
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Wed?ug prastarej legendy za?o?ycielem miasta by? zbój Becz, który 
cz?sto napada? i rabowa? przeje?d?aj?ce bogate karawany.  W obliczu 
gro??cej mu kary ?mierci obieca? przeznaczy? zdobyte skarby 
na wybudowanie miasta. S?owa dotrzyma?!

Legenda o chlebie zwi?zana jest ze star? kapliczk? znajduj?c? 
si? w pobli?u stacji kolejowej.

Pewnego dnia gospodyni jednego z domów upiek?a chleb i po?o?y?a 
go na parapecie, ?eby ostyg?. Zapach chleba zwabi? biedaka, który 
podszed? do okna i poprosi? o jedzenie. Gospodyni jednak nie podzieli?a 
si? z nim. Biedak odszed?, jednak gdy po kilku godzinach gospodyni 
wróci?a po bochenek chleba zasta?a tylko jego skamienia?e resztki.

 

  

  

A mo?e sami znacie jak?? bieck? legend?? Zapytajcie babci, dziadka - 
zapewne ch?tnie Wam co? opowiedz?. Zapiszcie j? lub narysujcie 
ilustracj? do niej. 

 

  

P os?uchajcie bieckich legend...
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Lubi? s?ucha? 

legend i opow ie?ci 

o m oim  m ie?cie!



Biecz, jako jedno z niewielu miast w regionie posiada? ?prawo miecza?, czyli prawo 
do wykonywania wyroków. Przywo?ono tu schwytanych w okolicy opryszków, rozbójników, 
którzy mieszkaj?c w górach napadali na kupców jad?cych szlakami handlowymi na W?gry - 
rabowali i grabili przewo?one przez nich towary. Pojmanych przest?pców wtr?cano do lochów. 

Pod ratuszow? wie?? przez wieki istnia?o wi?zienie, w którym przetrzymywano skaza?ców. 
Kaci bieccy wypo?yczani byli innym miastom za op?at?. Je?li chcecie tak?e Wy mo?ecie 
zobaczy? dawne lochy! Znajduj? si? one w piwnicy pod ratuszow? wie??.

S?yszeli?cie powiedzenie "rozpuszczony jak dziadowski Bicz?? Wzi??o si? ono od miasta Biecz, 
które podobno by?o tak zamo?ne, ?e nawet ?ebracy czyli ?dziady uliczne? 
nie zadowalali si? byle jak? ja?mu?n?.

 

W Bieczu znajduje si? budynek, w którym mie?ci? si? dawny szpital - jedyny zachowany 
na terenie Ma?opolski. Jego wyposa?enie by?o podobno jednym z najbogatszych w kraju!

 

  

  

Te, które znacie zaznaczcie na niebiesko, na czerwono te, o których pierwszy raz s?yszycie:
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Dzi?kujemy za wspólne odkrywanie muzealnych skarbów!

Konkurs z nagrodami

Prze?lijcie nam min. 5 rozwi?zanych zagadek, a we?miecie udzia? w losowaniu nagród ufundowanych przez Sponsorów i Fundacj? ?Trasa dla Bobasa?. 

Na zg?oszenia czekamy do 31 pa?dziernika 2017 r.  Regulamin konkursu i formularz zg?oszeniowy: www.trasadlabobasa.pl

 Muzea bior?ce udzia? w wydarzeniu:

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie, Muzeum Okr?gowe w Nowym S?czu,

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Ziemi Bieckiej, Muzeum Górali i Zbójników w Rabce Zdrój, 

Muzeum Fonografii w Niepo?omicach, Muzeum Zamek w O?wi?cimiu oraz Muzeum Zag??bia w B?dzinie.

Przewodniki dost?pne s? tak?e w wersji elektronicznej na www.trasadlabobasa.pl 
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