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Oferta dla szkół i grup zorganizowanych  

 

PAWILON HISTORII MIASTA GORLICE 

 

Od 1.02.2013 roku na gorlickim rynku działa Pawilon Historii Miasta Gorlice. Jest to 

wielofunkcyjny obiekt, z którego mogą korzystać  zarówno turyści odwiedzający nasze 

miasto i region, jak i mieszkańcy Gorlic i okolic. 

Pawilon spełnia funkcję informacyjną i kulturalno-edukacyjną. Udostępniane są tu 

materiały promocyjne o mieście i regionie, a także informacje niezbędne dla turysty dla 

właściwego zaplanowania wypoczynku na terenie Gorlic i okolic: dane o atrakcjach 

turystycznych, planowanych wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, bazie noclegowej i 

gastronomicznej, komunikacji i bankowości. Dodatkowo dla turystów dostępne są dwa 

stanowiska komputerowe i sieć bezprzewodowa. 

W ramach działań edukacyjnych odbywają się projekcje filmów dla grup 

zorganizowanych i osób prywatnych, wernisaże wystaw fotografii i malarstwa. Organizowane 

są również odczyty i prelekcje, jak również pokazy multimedialne dotyczące bogatej historii i 

geografii Ziemi Gorlickiej. 

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej Pawilonu Historii Miasta przy Urzędzie 

Miejskim w Gorlicach prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższą ofertę skierowaną  dla 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 

Aby sprawnie i efektywnie wykorzystać czas proponujemy: 

 Przyjazd do Gorlic własnym środkiem transportu klasy lub grupy osób w godzinach 

wczesno-przedpołudniowych, np. 9.00 lub 10.00 i obejrzenie w Pawilonie Historii 

Miasta (mieszczącym się przy gorlickim Rynku) jednego z poniżej wymienionych 

filmów celem wprowadzenia w tematykę zajęć, a następnie zwiedzanie Ratusza  

z możliwością wyjścia na wieżę ratuszową po wcześniejszym uzgodnieniu, 

 Przejście do Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach, ul. Wąska 7-9 (czas zwiedzania 

około  1 godzina), 

 Przejazd do Skansenu Naftowego „Magdalena” w Gorlicach przy ulicy Lipowej 14 – 

zwiedzanie, gry i zabawy, ewentualnie grill po wcześniejszym uzgodnieniu (w razie 

deszczu grillowanie pod zadaszeniem). 

 Udział w grze terenowej „Spacerem po Gorlicach”  

Koszty transportu i ewentualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
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Z uwagi na potrzebę koordynacji działań z Muzeum PTTK i Skansenem Naftowym oraz w 

celu uniknięcia kolizji terminów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy   

z pracownikami Pawilonu Historii Miasta: Piotr Wielgus lub Krzysztof Mosoń, tel.: 18 355 

12 80, e-mail: pawilon@um.gorlice.pl 

Oferta 

Przy współpracy z Muzeum Regionalnym PTTK im. Ignacego Łukasiewicza  oraz Skansenem 

Przemysłu Naftowego „Magdalena” proponujemy: 

1. Pawilon Historii Miasta i Ratusz Miejski: 

 Pokaz filmów o tematyce historycznej i geograficznej – „Bitwa pod Gorlicami” (1/2 

godz.), „Gorlice - kolebka przemysłu naftowego” (1 godz.), „Piękno Beskidu 

Gorlickiego” (1/2 godz.), 

 Prezentację multimedialną o atrakcjach turystycznych Ziemi Gorlickiej, 

 Dla zainteresowanych konkurs o historii miasta i regionu z nagrodami książkowymi 

ufundowanymi przez Burmistrza Miasta Gorlice, 

 Zwiedzanie Gorlickiego Ratusza z możliwością wyjścia na wieżę ratuszową – każdy 

osoba otrzyma pamiątkowy „Certyfikat Wejścia na Wieżę Ratuszową w Gorlicach”. 

 Udział w grze terenowej „Spacerem po Gorlicach”  

2. Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza: 

 Lekcję muzealną – do wyboru proponowana tematyka: 

1. Muzeum źródłem informacji o przeszłości: 

ˇ zbiory muzeum i ich charakterystyka, 

ˇ dokumentacja naukowa, 

ˇ konserwacja drewna, papieru i metalu. 

2. Dom naszych dziadków: 

ˇ wyposażenia chałupy Pogórzan, 

ˇ stroje Pogórzan, 

ˇ życie codzienne Pogórzan, 

ˇ tradycje regionalne, święta, sztuka ludowa. 

3. Region gorlicki miejscem współistnienia trzech kultur: 

ˇ Pogórzan, 

ˇ Łemków, 

ˇ Żydów. 

4. Poznajemy historię miasta Gorlice od pradziejów do połowy XX wieku. 

5. Ziemia gorlicka kolebką przemysłu naftowego. 

6. Ignacy Łukasiewicz wynalazca lampy naftowej. 
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7. Bitwa pod Gorlicami 2 maja 1915 roku: 

ˇ ciąg ekspozycyjny poświęcony tematyce, 

ˇ makieta bitwy pod Gorlicami, 

ˇ gabinet figur woskowych. 

3. Skansen Przemysłu Naftowego „Magdalena”: 

 Zwiedzanie Skansenu Naftowego „Magdalena” mieszczącego się w Gorlicach przy 

ulicy Lipowej 14, który został utworzony na części zlikwidowanego złoża kopalni 

Magdalena. 

W skansenie można zobaczyć nie tylko narzędzia i urządzenia, którymi ponad 100 lat 

temu wydobywano z ziemi ropę naftową, ale samemu spróbować rozniecić miechem 

ogień  

w kuźni, odkuć na kowadle podkowę „na szczęście”, pokłonić się świętej Barbarze, 

zobaczyć piękną panoramę Beskidu Niskiego z wieży wiertniczej, ze 

zrekonstruowanej kopanki „Ćwiartka” sprzed 1880 r. wydobyć „czarne złoto”, 

którego pieczołowicie strzeże gorlicki łebak (robotnik naftowy). 

 Możliwość zorganizowania grilla. 

Cennik: 

 Pokaz filmów i prezentacji multimedialnych w Pawilonie Historii Miasta – bezpłatnie 

 Zwiedzanie Muzeum PTTK – 2 zł od osoby + 20 zł za przewodnika 

 Zwiedzanie Skansenu Naftowego „Magdalena” – 1 zł od osoby 

 Dla zainteresowanych możliwość zorganizowania grilla na terenie skansenu we 

własnym zakresie: koszt podpałki, węgla drzewnego, talerzy, sztućców itp., a także 

chleba, herbaty, wody mineralnej, musztardy, keczupu  – 7 zł od osoby. 

 

    Serdecznie zapraszamy do współpracy 

Kontakt: 

Piotr Wielgus, Krzysztof Mosoń 

Urząd Miejski w Gorlicach 

Pawilon Historii Miasta 

(+48) 18 355 12 80 

pawilon@um.gorlice.pl 


