Odkryj przesz³oœæ
dla przysz³oœci

Pu³awy
- Muzeum Czartoryskich w Pu³awach

Kazimierz Dolny

s³a

Janowiec
- Muzeum Zamek
w Janowcu

Wi

jej odtworzenia, Janowiec
stanowi wa¿ny punkt na
mapie polskiej enoturystyki.
Co roku w maju Muzeum
Nadwiœlañskie organizuje na
terenie oddzia³u Œwiêto Wina,
na które serdecznie zapraszamy.

- Dom Kuncewiczów
- Kamienica Celejowska
- Muzeum Przyrodnicze
- Muzeum Sztuki Z³otniczej
- Galeria Wystaw Czasowych
/ Rynek 19

¯mijowiska
- Grodzisko ¯mijowiska

Muzeum Nadwiœlañskie w Kazimierzu Dolnym
ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny
tel./fax: +48 81 881 02 88
sekretariat@mnkd.pl

www.mnkd.pl
e-mail: zamekjanowiec@mnkd.pl
www.facebook.com/MuzeumNadwislanskie
www.youtube.com/MuzeumNadwislanskie

PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIÊ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓ£PRACY
Z NOWYMI KRAJAMI CZ£ONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

„Odkryj przesz³oœæ dla przysz³oœci”

Muzeum Zamek w Janowcu
Jeœli chcesz zobaczyæ
jeden
z najokazalszych
i najpiêkniej
po³o¿onych zamków
w Polsce przyjedŸ
koniecznie do
Janowca nad Wis³¹!

Zamek zosta³ wzniesiony na
pocz. XVI wieku staraniem
Miko³aja Firleja, hetmana
wielkiego koronnego. Pocz¹tkowo pe³ni³ funkcjê obronn¹,
jednak z czasem zacz¹³ traciæ
znaczenie militarne. Rozbudowywany do XVIII wieku sta³ siê
okaza³¹ siedzib¹ wielkich
magnackich rodów: Firlejów,
Tar³ów i Lubomirskich. Dla
nich pracowali na zamku
wybitni rzeŸbiarze i architekci:
Santi Gucci i Tylman
z Gameren. Z pocz¹tkiem XIX
wieku zamek czêsto zmienia³
w³aœcicieli, których nie by³o
staæ na jego utrzymanie.

Muzeum
zaprasza

codziennie

Ratowania zrujnowanej
budowli podj¹³ siê w latach 30.
XX wieku Leon Koz³owski,
który wpisa³ siê w lokaln¹
historiê jako „ostatni polski
romantyk i pan na zamku”.
W 1975 roku zamek wraz

z parkiem zosta³ zakupiony
przez Skarb Pañstwa na rzecz
Muzeum Nadwiœlañskiego
w Kazimierzu Dolnym,

z zamiarem zabezpieczenia
konserwatorskiego ruin
i udostêpnienia na cele
muzealne. Oddzia³ Muzeum
Zamek w Janowcu prezentuje
zbiory z dziedziny historii,
sztuki, etnografii i archeologii.
Nieopodal zamku, na terenie
parku z piêknym widokiem na
dolinê Wis³y, znajduje siê XVIIIwieczny dwór przeniesiony
z Moniak, nale¿¹cy niegdyœ do
rodziny Zembrzuskich. Jego
wnêtrza wype³niaj¹ zabytkowe meble, tkaniny, zbiory
malarstwa, fotografie, pami¹tki rodzinne oraz drobne
sprzêty codziennego u¿ytku.

Maj-wrzesieñ w godz. 10:00-17:00; dziedziniec i kru¿ganki dodatkowo
w godz. 17:00-20:00, paŸdziernik-kwiecieñ w godz. 09:00-16:00
Nieczynne w: Nowy Rok (1 stycznia), Niedzielê Wielkanocn¹,
œwiêto Bo¿ego Cia³a (do godz. 13:00), 1 i 11 listopada, Bo¿e Narodzenie (25 grudnia)

W drewnianym XIX-wiecznym
spichlerzu z Podlodowa mieœci
siê wystawa etnograficzna
ukazuj¹ca zbiory sztuki
ludowej, rybo³ówstwa
i rzemios³a z regionu Powiœla
Lu b e l s k i e g o. E k s p oz yc j ê
uzupe³nia wystawa „¯ycie
miêdzy dwoma brzegami”
o tematyce szkutniczej.

W sk³ad zespo³u zabudowañ
gospodarcz ych wchodz¹
tak¿e: stodo³a z XIX wieku
przeniesiona z Wyl¹gów,
wozownia z Kurowa i dom
mieszkalny z Pu³aw z lat 20. XX
wieku.
Ze wzglêdu na pozosta³oœci
histor ycznej winnic y na
zboczu zamkowym oraz plany

Muzeum Nadwiœlañskie w Kazimierzu Dolnym
Oddzia³ Muzeum Zamek w Janowcu
ul. Lubelska 20, 24-123 Janowiec
tel/fax: +48 81 881 52 28

