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W programie: zwiedzanie muzeum regionalnego w Muszynie, spacer po parku sensorycznym z wieżą widokową, 30 min. 
-czas wolny w Rynku w Muszynie. 
 
Muzeum mieści się w zabytkowym budynku dawnego zajazdu, wchodzącego w 
skład podzamkowego zespołu dworskiego. Zespół budynków - dwór starostów, 
kordegarda, karczma i zajazd - powstawały od XVI do XVII w. Od końca XVIII w. 
przyległe do dworu obiekty zaczęły podupadać. W stosunkowo dobrym stanie 
zachowała się jedynie karczma, która funkcjonowała jeszcze w latach dwudziestych 
naszego stulecia. Obecnie w zbiorach muzeum znajduje się 2050 eksponatów .  
 
Zbiory zgromadzone w Muzeum Regionalnym PTTK w Muszynie liczą ok. 2300 
muzealiów z dziedziny archeologii, etnografii, historii i sztuki. Pochodzą przede 
wszystkim z zakupów, z wykopalisk z terenu ruin zamku w Muszynie, częściowo są 
darem miejscowego społeczeństwa. Ekspozycja stała składa się z trzech działów: 
etnograficzny, historyczno-archeologiczny i sztuki, zajmujących 5 pomieszczeń o 
łącznej powierzchni ok. 300 m2.  
 
Z zabytków etnografii do najstarszych należą dwie skrzynie: biskupi sepet podróżny 
z XVI w. oraz skrzynia z przełomu XVII i XVIII w., należąca do cechu krawców. 
Najcenniejszymi zabytkami są natomiast rzadki typ tokarki ręcznej liczący ok, 100 
lat oraz oryginalny dokument spisany na pergaminie dotyczący cechów miasta 
Tylicza, wydany w 1725 roku. 
Wśród zabytków z dziedziny sztuki są tu pamiątki po Nikiforze - łemkowskim 
malarzu ludowym pochodzącym z Krynicy, współczesna twórczość ludowa - rzeźby, 
akwarele, naczynia gliniane miejscowych artystów. Muzeum organizuje również 
wystawy czasowe, wieczorki literackie, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi. 
 
Ogrody Sensoryczne mieszczą się na terenie Parku Zdrojowego Zapopradzie w 
Muszynie. Ogrody te są miejscem oddziaływującym na wszystkie zmysły. 
Podzielone są na strefy : smakową, dotykową, zapachową, słuchową, wzrokową, 
dźwiękową. Są tam alejki spacerowe i ścieżki rowerowe. 
 
Do tego strumień z kaskadami, platformy widokowe, altanki i urządzenia do ćwiczeń 
dla seniorów, 11,5-metrowej wieża, z której rozpościera się widok na Muszynę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  ookk..  33,,55  ggooddzz..  
 
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj  
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.  

 

http://www.btjaworzyna.pl/program.html

