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Zamkowy dziedziniec
Pierwszy drewniany gród na wzgórzu nad So?? powsta? ju? 

oko?o 900 lat temu. Po zniszczeniu go przez Tatarów (tych 

samych, którzy wcze?niej napadli m.in. na Kraków i z którymi 

jest zwi?zana legenda o przerwanym hejnale mariackim) 

postanowiono zbudowa? trwa??, wie?? obronn?.

Najpierw, na wzór wielu innych podobnych budowli w regionie, wie?a mia?a by? 

kamienna. Po zbudowaniu fundamentu zmieniono jednak zdanie i ?ciany wzniesiono 

z r?cznie lepionej ceg?y. Dzi?ki temu dzisiaj wie?a jest najstarsz? ?redniowieczn? 

ceglan? budowl? w po?udniowej Polsce! 

G?ównym zadaniem wie?y by?a obrona mieszka?ców zamku w przypadku ataku. 

To dlatego wej?cie do niej znajdowa?o si? a? 10 m nad ziemi?. Wchodzono tam po 

drabinie, lub drewnianych schodach, które mo?na by?o ?atwo usun?? i w ten sposób 

utrudni? wrogom atak. 

Na dole wie?y znajdowa?o si? wi?zienie (wej?cie do niego by?o oczywi?cie od góry, 

wi??niów spuszczano na linie). Dolne wej?cie wykuto dopiero oko?o 200 lat temu, 

kiedy wie?a przesta?a pe?ni? rol? wi?zienia.

 
 

Dlaczego o?wi?cimska wie?a jest wyj?tkowa?

Ka?da wie?a to doskona?y punkt obserwacyjny. Dzi? równie? znajduje si? na niej taras widokowy. Jakie miejsca uda?o Wam si? z niego dojrze?? Wymie?cie przynajmniej 3 z nich.

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

Czy ?atwo by?oby wi??niowi przeku? si? przez ?cian? wie?y? Spróbujcie zmierzy? 

grubo?? muru (np. przy wej?ciu). Je?li nie macie odpowiednich narz?dzi wykorzystajcie 

np. swoj? d?o?, ramiona lub sznurówk?. Jaki wynik otrzymali?cie? W domu mo?ecie 

porówna? ten pomiar z grubo?ci? ?cian w Waszym mieszkaniu ? ile razy s? cie?sze 

od muru wie?y? ...................................................................................................................................................... 
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Do?? czytania i s?uchania - zadania do rozwi?zania!  Pytania dla dzieci m?odszych.

Du?e g?owy nie pró?nuj?, z pociechami wspó?pracuj?! Zadania i pytania 

dla starszaków i doros?ych.



Wystawa archeologiczna 
Zgromadzono tu przedmioty nale??ce do dawnych mieszka?ców ziemi o?wi?cimskiej. Niektóre maj? 

nawet ponad 1000 lat! Najcenniejsze z nich s? ponad 500-letnie ?ELAZNY MIECZ OBOSIECZNY 

odnaleziony w?a?nie na wzgórzu zamkowym ( jak my?licie, co oznacza s?owo ?obosieczny??) 

oraz KAMIENNA P?YTA NAGROBNA MIKO?AJA MYSZKOWSKIEGO. Znajdowa?a si? ona w Ko?ciele 

oo. Dominikanów. Po zniszczeniu ko?cio?a podobno u?ywano jej jako pochylni do przetaczania beczek? 

Pó?niej zosta?a u?yta przez Niemców do umacniania brzegów So?y. Odnaleziono j? przez przypadek 

i odnowiono. W dolnej cz??ci wyrze?biono szlachecki herb tzw. JASTRZ?BIEC. Z jakich dwóch elementów 

si? on sk?ada? 

 W jednej z gablot znajdziecie ZBIÓR STARYCH MONET. Ró?ni? 

si? one nie tylko wielko?ci?, wiekiem, nazwami czy krajem 

pochodzenia, ale przede wszystkim WAG?. 

To ile wa?y?a moneta, czyli ile zawiera?a cennego metalu (np. srebra 

czy z?ota) decydowa?o o jej warto?ci, czyli czy mo?na by?o za ni? 

kupi? np. ma?y ceramiczny kubeczek, czy du?y garnek. 

To dlatego podstawowym wyposa?eniem ka?dego sprzedawcy by?a 

niewielka WAGA SZALKOWA ? niewa?ne czy sprzedawa? m?k?, 

podkowy czy tkaniny. Równie? z tego powodu na ?adnej z monet 

nie odnajdziecie liczb, tzw. NOMINA?ÓW ? nie by?y nikomu 

potrzebne.

 
 

W?ród ?redniowiecznych eksponatów postarajcie si? odnale??:

a)  ZBIÓR PIE?NI Z ZAPISEM NUTOWYM. Czy potraficie odczyta? tekst? Zwró?cie uwag? na znaki, 

jakimi zapisywano melodi? ? czy przypominaj? Wam dzisiejsze nuty? Spróbujcie przerysowa? kilka 

z nich:

b)  ceg?? ?PALCÓWK?? z odciskiem ?apy zwierz?cia. To r?cznie lepione ceg?y. Ich nazwa pochodzi 

od zachowanych na nich odcisków palców osób, które je wyrabia?y. Jak wida? nie tylko osób! Ile cegie? 

jest prezentowanych na wystawie?

c) CERAMICZNY UCHWYT Z KUBKA w kszta?cie pewnego zwierz?cia, jakiego? ?aby, kota czy konia? 
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Jakimi monetami p?acono przed wiekami w O?wi?cimiu? Podajcie 

min. 3 nazwy prezentowanych numizmatów. 



Czy wiecie jak wygl?da praca ARCHEOLOGÓW? Du?a jej cz??? to porównywanie. 

Poszukiwanie ró?nic i podobie?stw mi?dzy ró?nymi obiektami pozwala im okre?li? np. dat? ich 

powstania lub region z którego pochodz?. U?ó?cie ozdoby w kolejno?ci od najmniejszej 

do najwi?kszej i odczytajcie jak nazywa?y si? te popularne ?redniowieczne elementy bi?uterii. 

 

 
 
ALE CO TO ZA KÓ?ECZKA?

W ?redniowieczu kobiety zwiesza?y je na zakrywaj?cej g?ow? chu?cie lub specjalnej opasce. Z ka?dym krokiem w?a?cicielki obr?cze 

d?wi?cznie dzwoni?y. Im by?y wi?ksze, pi?kniej zdobione, wykonane z dro?szego metalu, oraz oczywi?cie: im by?o ich wi?cej ? tym lepiej! 

K
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..........................................................................................
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W Królewskim Mie?cie O?wi?cimiu
Z odleg?ego ?redniowiecza przeskakujemy do du?o bli?szych nam czasów. Znajdziemy si? teraz w O?wi?cimiu, 

który by? mo?e pami?taj? jeszcze Wasze prababcie. Cofniemy si? te? do czasów pradziadków Waszych bab? 

i dziadków, czyli o oko?o 100-200 lat.

Poogl?dajcie STARE FOTOGRAFIE I POCZTÓWKI. 

 

Poszukajcie razem z rodzicami ?galicyjskich ?ladów? na wystawie. Mog? by? 

to napisy w j. niemieckim (np. na pocztówkach), piecz?cie na dokumentach, skróty 

?CK?, dwug?owe or?y ? (czyli god?o Austro-W?gier). Ile takich ?ladów uda?o si? wam 

odnale??? A jak brzmia?a galicyjska nazwa O?wi?cimia?

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

 

 

 
 

W jednej z gablot znajduje si? dokument ukazuj?cy WYDATKI KASY MIEJSKIEJ. 

Sprawd?cie na co wydano najwi?ksz? kwot? pieni?dzy, a na co najmniej? 

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

CZYM JESZCZE RÓ?NI? SI? DAWNY O?WI?CIM OD DZISIEJSZEGO?

Wi?kszo?? czasu, o którym opowiada wystawa, to lata kiedy Polski 

w ogóle nie by?o na mapie Europy, a jej ziemie by?y podzielone mi?dzy 

Rosj?, Prusy i Austri?. Po?udniowa Polska, w tym O?wi?cim, a tak?e 

tereny nale??ce dzi? do Ukrainy, S?owacji i Czech, stanowi?y cz??? 

Austrii nazywan? GALICJ?. Galicja mia?a w?asny herb i stolic? 

we Lwowie. 

W O?wi?cimiu, podobnie jak w innych galicyjskich miastach 

np. Krakowie, Tarnowie i Rzeszowie pracowali austriaccy urz?dnicy. 

Sporz?dzane przez nich dokumenty by?y w j. niemieckim i cz?sto 

znajdowa? si? na nich skrót ?CK?, b?d?cy skrótem od ?cesarsko 

?królewski?. Ówczesna Austria by?a bowiem po??czeniem Cesarstwa 

Austriackiego i Królestwa W?gier.

Jak wygl?da?y budynki, jak ubierali si? 

mieszka?cy, jakie pojazdy widzicie na 

ulicach?
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WIELKI METALOWY ORZE?, którego widzicie na ?cianie muzeum to ju? nasze, polskie god?o. Po odzyskaniu przez Polsk? niepodleg?o?ci zawis? on na o?wi?cimskim zamku. Po zaj?ciu 

miasta przez hit lerowców zosta? zrzucony z dachu. Przechowany przez pewnego harcerza po latach wojny móg? wróci? na swoje miejsce. Dzi? na zamku znajduje si? REPLIKA or?a, 

a ORYGINA? ogl?dacie w muzeum. Który z poni?szych or?ów to wierna kopia orygina?u?

A

B C

E

D

F
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Zapraszamy na dalszy spacer po O?wi?cimiu!
W kolejnych salach zobaczycie wiele pami?tek pogrupowanych tematycznie: he?my stra?ackie, 

dokumenty pocztowe, odznaki ?o?nierzy ? legionistów. 

Mo?ecie te? zobaczy? kolejne stare fotografie, a nawet poczyta? dawn? pras?! ZAGL?DNIJCIE 

DO GAZET ? o jakich wydarzeniach pisano? A mo?e spodoba Ci si? jaki? dawny dowcip z rubryki 

?U?miechnij si??? Mo?ecie go sobie tu zapisa?:

 

 

 

W roku  1917 w O?wi?cimiu powsta?a tzw. OSADA BARAKOWA. 

Sprawd?cie, kto mia? znale?? w niej schronienie? 

Jedna z najs?ynniejszych przedwojennych fabryk 

to FABRYKA WÓDEK I LIKIERÓW JAKÓBA HABERFELDA 

(sk?ad jej wyrobów mie?ci? si? nawet przez pewien czas 

w budynku o?wi?cimskiego zamku). Przyjrzyjcie si? prawie 

stuletnim butelkom i etykietom.  Czy fabryka produkowa?a te? 

napoje bezalkoholowe? 

W jednej z gablot znajduje si? PAMI?TNIK JADWIGI OR?OWSKIEJ. By? to zeszycik, w którym 

przyjaciele i krewni zostawili jej na pami?tk? wpisy i rysunki. Jego w?a?cicielki ju? dawno nie ma 

na tym ?wiecie, a kartki zeszytu nadal przechowuj? pami?? o jej najbli?szych?  

 

Wybierzcie z rodzicami, których wyrobów fabryki 

J. Haberfelda chcieliby?cie spróbowa?:

Dzieci: ????????????????.   

Rodzice: ???????????????  

Co produkowano 

w dawnym O?wi?cimiu?
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Mark? ?Praga-O?wi?cim? reklamowa?y ówczesne gwiazdy. A kto konkretnie? 

Podajcie dwa nazwiska: s?ynnego piosenkarza i wybitnego malarza, którzy nie 

tylko wyst?powali na plakatach reklamowych o?wi?cimskiej marki, 

ale i je?dzili tymi samochodami.  

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

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

Czy wiecie, ?e w O?wi?cimiu produkowano samochody, zwane wówczas AUTOMOBILAMI? Nazywa?y si? ?Praga - O?wi?cim?. Mimo, ?e wyprodukowano ich 1700 

sztuk do dzi? zachowa? si? tylko jeden egzemplarz. Inspiruj?c si? przedwojennymi plakatami i ulotkami reklamowymi (lub w?asnym pomys?em) zaprojektujcie 

reklam? dla automobilu ?Praga-O?wi?cim?.
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?ycie publiczne
Ostatnia sala wystawy na parterze pokazuje nam ró?ne aspekty codziennego ?ycia 

mieszka?ców O?wi?cimia: dzieci i doros?ych.

W gablotach mo?ecie zobaczy? dawny mundurek gimnastyczny, tornister, podr?czniki, 

a tak?e zestaw do pisania: stalówk?, ka?amarz i bibularz, którym odciskano nadmiar 

atramentu.

?A PO SZKOLE?

Na pewno dzieci nie siada?y przed telewizorem, ani przed grami komputerowymi! Nie by?o 

te? tak wielu zaj?? pozalekcyjnych do wyboru. Popularnym sposobem na sp?dzanie 

wolnego czasu by?o uczestnictwo w zbiórkach harcerskich.  Zobacz jakie pami?tki zostawili 

po sobie dawni o?wi?cimscy harcerze. Jest w?ród nich np. pi?kna, ilustrowana KRONIKA, 

w której zapisywano najwa?niejsze wydarzenia. Czy zastanawiali?cie si? co za 100, 200 lat 

zostanie z naszych stron internetowych i profili w mediach spo?eczno?ciowych, na których 

dzi? najcz??ciej przechowujemy swoje wspomnienia?

Zarówno m?odsi, jak i starsi mieszka?cy O?wi?cimia uprawiali RÓ?NE DZIEDZINY SPORTU, 

czy po prezentowanych eksponatach potraficie pozna? jakie?

Na jednej z fotografii, prezentuj?cych dzia?alno?? o?wi?cimskich 

stowarzysze? i klubów sportowych mo?na zobaczy? pewien 

nietypowy ?transparent?? Jest on zwi?zany z miejscow? histori? i 

t radycj?. Ten bowiem ?towar? o?wi?cimscy kupcy dostarczali przed 

laty na dwór królewski.  

Znajd?cie w gablocie przedwojenne ?wiadectwo szkolne. 

Czy potraficie odczyta? nazwy przedmiotów i otrzymane z nich 

oceny? Jak dawniej nazywano dzisiejszy w-f?

........................................................................................A czy dzieci 100 lat temu 

chodzi?y do szko?y?

Oczywi?cie, ?e tak!
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W ostatniej sali na parterze w specjalnych tubach mo?esz pos?ucha? wspomnie? mieszka?ców O?wi?cimia. Poniewa? po zwiedzeniu 

ekspozycji i rozwi?zaniu naszych zada? wiesz ju? du?o o historii miasta popraw b??dy w zmy?lonych przez nas wypowiedziach.    

 

?pracowa?em wtedy w fabryce samochodów 

?Warszawa-O?wi?cim?. Po pracy 

zaprowadza?em syna na korepetycje 

z informatyki, bo mia? z tego przedmiotu 

najgorsze oceny w klasie! 

   

 

?pami?tam jak  przeczyta?am 

w internecie o ko?cu II wojny ?wiatowej! 

Ale byli?my wtedy szcz??liwi!    

 

?mój pradziadek apt ekarz 

sprzedawa? syropy t ylko w 

plast ikowych but elkach, ?eby nie 

st ?uk?y si? klient om w drodze do 

domu.    

 

A TA OSTATNIA PUSTA CHMURKA?

Jest dla Ciebie! Zapisz w niej swoje wspomnienie zwi?zane 

z O?wi?cimiem (lub nie). Mo?e pami?tasz miejsce, którego ju? dzi? 

nie ma, lub wygl?da inaczej? A mo?e zapiszesz te? wspomnienia 

z dzieci?stwa swoich rodziców, babci i dziadka?
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Przez elegancki, przedwojenny MIESZCZA?SKI SALON przechodzimy do 

dwóch prywatnych pokoi: jeden z nich nale?a? do rodziny katolickiej, drugi ? do 

rodziny ?ydowskiej.

W przeciwie?stwie do dzisiejszej sytuacji przed 100 laty O?wi?cim 

zamieszkiwa?o wiele grup narodowo?ciowych, które mia?y swoje zwyczaje i 

t radycje, czasami równie? wyznawa?y inn? religi? i pos?ugiwa?y si? innym 

j?zykiem. Najliczniejsz? grup? stanowili Polacy, w wi?kszo?ci katolicy oraz 

?ydzi, mówi?cy w j?zyku jidysz i wyznaj?cy judaizm. Polacy i ?ydzi mieszkali tu? 

obok siebie ? prawie jak tu w muzeum: za ?cian?! Doro?li korzystali ze swoich 

us?ug ? np. zamawiali odzie? u ?ydowskich krawców, a dzieci bawi?y si? razem na 

podwórku.

 

O tym, ?e nadal znajdujemy si? w dawnym, a nie dzisiejszym O?wi?cimiu 

przypominaj? nam stare zdj?cia w holu. Cz??? z nich zosta?a zrobiona na 

Rynku, a cz??? nad So??. 

Czy wiecie, ?e kiedy? nad rzek? organizowano festyn, nazywany 

?DNI MORZA NAD SO???.

 

 

  

 

 

Czy So?? da?oby si? dop?yn?? do Ba?tyku? W domu 

prze?led?cie wspólnie na mapie drog?, któr? trzeba 

by?oby pokona?. Ko?o jakiego du?ego miasta kajak 

z O?wi?cimia wp?yn??by na prawdziwe, morskie fale? 

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

A TERAZ ZAPRASZAMY DO STAREGO, 

MIESZCZA?SKIEGO DOMU?

 

 

 

  

Nasz WEHIKU? CZASU, 

w postaci widny lub 

schodów przenosi nas 

teraz na pierwsze pi?tro.
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Pomó?cie dzieciom rozpozna? dawne zabawki, czym ró?ni?y si? od 

wspó?czesnych, a w czym by?y do nich podobne? A mo?e przypomnicie sobie 

swoj? zabawk? z dzieci?stwa, której pró?no szuka? w dzisiejszych sklepach?   

  

Widzieli?cie ró?nice mi?dzy pokojami rodziny chrze?cija?skiej i ?ydowskiej, ale na 

pewno znajdziecie te? wiele podobie?stw. Gdyby w ?ydowskim pokoju mieszka?y 

dzieci, na pewno mia?yby podobne zabawki jak chrze?cija?scy rówie?nicy. A jakie? 

Wybierzcie te, którymi mogli bawi? si? Wasi pradziadkowie i prababcie 100 lat temu:

KROPIELNICA: wchodz?c i wychodz?c z domu mo?na by?o 

prze?egna? si? ?wi?con? wod?.

MEZUZA: male?kie pude?eczko z fragmentem TORY, ?wi?tej 

?ydowskiej ksi?gi, wieszana na framudze drzwi wej?ciowych. 

Jej zadaniem jest przypominanie o Bo?ych przykazaniach.

KRZY?

RÓ?ANIEC

TA?ES: prostok?tna, pasiasta chusta nak?adana przez ?ydów 

na g?ow? b?d? ramiona podczas modlitwy

TALMUD: ksi?ga b?d?ca komentarzem Tory, ?wi?tej ksi?gi ?ydów

OBRAZ Z MATK? BOSK?

   

Zwró?cie uwag? na elementy wyposa?enia obu pokoi, po których mo?emy 

pozna?, który z s?siadów by? katolikiem, a który ?ydem. Gdzie znajduj? si?:

?ydzi?
KatolicyK
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Gabinet Aleksandra Or?owskiego

W gabinecie jednego z najznamienitszych mieszka?ców O?wi?cimia: Aleksandra Or?owskiego znajduj? si? jego  oryginalne meble, dokumenty i pami?tki.

Pan Aleksander, którego portret równie? znajduje si? w pokoju, mieszka? w O?wi?cimiu oko?o 100 lat temu. By? kompozytorem, wieloletnim kierownikiem poczty 

i cz?onkiem Rady Miasta. Zas?yn?? m.in. jako autor melodii hymnu O?wi?cimia.

A CO ZNAJDZIEMY NA BIURKU PANA ALEKSADNRA? 

Czy pami?tacie w jakim j?zyku zosta? napisany ?redniowieczny zbiór pie?ni, który ogl?dali?my na parterze? Zwró?cie uwag? na podpisy w zielniku. Autor napisa? 

j? w j?zyku STAROPOLSKIM - by? mo?e uda Wam si? odczyta? par? s?ów, ale na pewno nie b?dzie to ?atwe zadanie? W dodatku tamta ?redniowieczna ksi?ga by?a 

pisana r?cznie, a zielnik to ju? tzw. STARODRUK ? jak my?licie, co oznacza to s?owo?

 

 

  

Co ?wiadczy o muzycznej pasji Aleksandra Or?owskiego? Przejrzyjcie si? meblom A .Or?owskiego...

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

  

 

Co znajdziemy na biurku Pana 

Aleksandra? Komputer? 

Kalkulator? Telefon 

komórkowy? A mo?e chocia? 

d?ugopis? 

Zamiast komputera mamy wielk? 

maszyn? do pisania.  Przeczytajcie, jaka 

firma j? wyprodukowa?a? 

Zamiast kalkulatora ? drewniane 

liczyd?o. Zamiast smartfona: 

starodawny stacjonarny telefon. 

Zamiast d?ugopisu: zestaw do pisania: 

stalówka w oprawce, ka?amarz i bibularz 

do odciskania nadmiaru atramentu.

 

 

  

 

 13



Zwró?cie uwag?, ?e telefon na biurku Pana Aleksandra nie ma tarczy do wyboru numerów, tzw. CYFERBLATU! 

W tamtych czasach rozmowy zamawia?o si? na centrali, w której pracownik przepinaj?c odpowiednie przewody ??czy? osoby, które chcia?y si? ze sob? 

skontaktowa?. Sprawd? z kim rozmawia Pan Aleksander? Czy chce umówi? si? do fotografa, zamówi? leki u aptekarza, za?atwi? urz?dowe sprawy 

w ratuszu czy dzwoni do swojego miejsca pracy ? czyli na poczt?? 
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Na kuchennym stole le?? kartki z dawnymi przepisami. 

Który z nich wydaje Wam si? najciekawszy? 

  
 

KUCHNIA

Nie da si? ukry?, ?e kuchnia przed stu laty wygl?da?a inaczej ni? dzi?. Przede 

wszystkim brak tu wspó?czesnych urz?dze? u?atwiaj?cych codzienne czynno?ci ? 

kuchenki elektrycznej, zmywarki, lodówki, mikrofalówki, czajnika elektrycznego, 

ekspresu do kawy? Bez nich wszystko trwa?o du?o d?u?ej i wymaga?o wi?cej 

wysi?ku.

UMYWALNIA 

Zanim zbudowano wodoci?gi i kanalizacj? wod? do mycia i gotowania trzeba 

by?o przynie?? ze studni i zagrza? na piecu. Wod? trzymano w wiadrach lub 

ceramicznych dzbanach , na pewno o wiele bardziej j? szanowano i nie lano bez 

potrzeby!

Dzi? po umyciu brudnej patelni (np. po ?niadaniowej jajecznicy) brudna woda 

sp?ywa do kanalizacji. Dawniej wszystkie nieczysto?ci ? po myciu naczy?, r?k, 

z?bów, czy k?pieli t rzeba by?o wynie?? z domu. Niestety najcz??ciej wylewano je 

wprost na ulic??

 

Zobaczcie,  nie ma tu nawet 

kranu i zlewu!
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Czy Wasi rodzice lubi? pi? kaw?? By? mo?e przygotowuj? j? 

w specjalnym ekspresie. Dawniej kupowano surowe ziarna kawy. 

Najpierw trzeba by?o je upra?y?  w specjalnym urz?dzeniu, tzw. 

kawiarce (stoi na jednej z kuchennych pó?ek). Nast?pnie zmieli? 

ziarna w m?ynku, przynie?? wod? ze studni, rozpali? w piecu, 

zagotowa? wod? ? i dopiero wtedy na stole pojawia?a si? fili?anka 

aromatycznego napoju. 

Czy nie uwa?acie, ?e dawne kuchenne sprz?ty bywa?y bardzo 

ozdobne? Udekorujcie jeden z muzealnych m?ynków do kawy. 

Policzcie ile potraficie ich znale?? w muzealnej kuchni?
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Na koniec naszej przygody zapraszamy Was na spacer po O?wi?cimiu!

Tu? obok Muzeum Zamek w O?wi?cimiu znajduje si? RYNEK z otaczaj?cymi go zabytkowymi kamieniczkami. Czy 

pami?tacie elewacj? starego ratusza, odtworzon? w jednej z muzealnych sal? Budynek ten nadal tu jest (Rynek G?ówny 2). 

Sprawd?cie, czy dzi? zegar na mini-wie?y wskazuje prawid?ow? godzin?? Przez przeszklone sze?ciany mo?ecie zajrze? 

tak?e do podziemnych, ratuszowych korytarzy.

Na p?ycie Rynku znajduje si? REKONSTRUKCJA PRZEDWOJENNEJ STUDNI z wielkimi, metalowymi ko?ami 

zamachowymi. Podobno dawno temu znajdowa? si? tu te? niewielki staw, z którego czerpano wod? w przypadku po?aru. 

Dzi? zamiast stawu mamy? fontann?, która w upalne dni s?u?y mieszka?com i go?ciom miasta do weso?ej zabawy.

Warto odwiedzi? te? dawny ko?ció? i klasztor dominikanów, a dzi?: KO?CIÓ? MATKI BOSKIEJ WSPOMO?ENIA 

WIERNYCH prowadzony przez ksi??y Salezjanów. Ceglany klasztor i ko?ció? powsta?y prawie 700 lat temu, niewiele pó?niej 

ni? o?wi?cimski zamek. Najstarszym zachowanym fragmentem dawnego klasztoru jest kaplica ?w. Jacka. W podziemiach 

ko?cio?a byli pochowani mieszkaj?cy na zamku o?wi?cimscy ksi???ta i kasztelanowie. To tu znajdowa?a si? kiedy? 

kamienna p?yta nagrobna, któr? widzieli?cie w muzeum.

Legenda g?osi, ?e klasztor dominikanów i o?wi?cimski zamek ??czy? TAJEMNICZY PODZIEMNY TUNEL. Do dzi? 

w zamkowym wzgórzu odnaleziono dwa krzy?uj?ce si? ze sob? podziemne tunele: jeden stuletni, wybudowany przez 

Austriaków, drugi to niemiecki schron przeciwlotniczy z czasów II wojny ?wiatowej. Kto wie, mo?e, kiedy b?dziecie wraca? 

z klasztoru do zamku wzd?u? So?y natkniecie si? na tajemnicze wej?cie w wysokiej rzecznej skarpie?

SPACERUJ?C ZIELONYMI BRZEGAMI SO?Y przypomnijcie sobie przedwojenne zdj?cia z muzeum. Czy pami?tacie jak 

nazywa?o si? ?wi?to organizowane nad rzek?? A mo?e zatrzymacie si? tu na rodzinny piknik? Niech to b?dzie Wasze 

prywatne ?wi?to, niewa?ne jak? wymy?licie dla niego nazw?: ?Dzie? Afryki? czy ?Popo?udnie Himalajów?? 

Nad So?? wszystko jest mo?liwe! 17



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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