
 

 

 

 

ZESPÓŁ TARNOWSKICH WODOCIĄGÓW 

UL.  NARUTOWICZA 37, TARNÓW 
GPS: N: 50° 0' 30"  E: 20° 59' 13" 
 

17 MAJA 2014 
Obiekt udostObiekt udostObiekt udostObiekt udostępnioępnioępnioępniony dony dony dony do zwiedzania  zwiedzania  zwiedzania  zwiedzania wywywywyłącznie z przewodnikiemłącznie z przewodnikiemłącznie z przewodnikiemłącznie z przewodnikiem....    

Obiekt nie jest Obiekt nie jest Obiekt nie jest Obiekt nie jest udostudostudostudostęęęępnionypnionypnionypniony    do zwiedzania dla grup zorganizowanych (pow. 15 osób).do zwiedzania dla grup zorganizowanych (pow. 15 osób).do zwiedzania dla grup zorganizowanych (pow. 15 osób).do zwiedzania dla grup zorganizowanych (pow. 15 osób).    

    

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00 [����    45 min] oprowadzanie po Białym Domu 45 min] oprowadzanie po Białym Domu 45 min] oprowadzanie po Białym Domu 45 min] oprowadzanie po Białym Domu 

przez gospodarzaprzez gospodarzaprzez gospodarzaprzez gospodarza    ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ!  lub  lub  lub  lub             
Rezerwacja:  

INFORMACJE: Po obiekcie oprowadzają: konserwatorka sztuki Barbara Dworaczyńska, archeolog 

Eligiusz Dworaczyński oraz prezes Tarnowskich Wodociągów dr Tadeusz Rzepecki i hydrogeolog 

dr Grzegorz Wojtal. 

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK (przy ul. Wodnej) 

 

10.30, 11.3010.30, 11.3010.30, 11.3010.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 [, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 [, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 [, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 [����    2,5 godz.] objazd po kompleksie wodociągów2,5 godz.] objazd po kompleksie wodociągów2,5 godz.] objazd po kompleksie wodociągów2,5 godz.] objazd po kompleksie wodociągów    

ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ!  lub  lub  lub  lub             
TRASA: Biały Dom → zbiornik wody pitnej w Krzyżu → hala pomp w Świerczkowie 

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK (przy ul. Wodnej) 

 

16.30 [16.30 [16.30 [16.30 [����    45 min] 45 min] 45 min] 45 min] Życie codzienneŻycie codzienneŻycie codzienneŻycie codzienne w okupowanym przez Rosjan Tarnowie (1914/1915) w okupowanym przez Rosjan Tarnowie (1914/1915) w okupowanym przez Rosjan Tarnowie (1914/1915) w okupowanym przez Rosjan Tarnowie (1914/1915)    ––––    
wykład historyka Wacława Szczepanikawykład historyka Wacława Szczepanikawykład historyka Wacława Szczepanikawykład historyka Wacława Szczepanika    

INFORMACJE: W wyniku operacji prowadzonych na początku I wojny światowej przez armię 

carskiej Rosji i połączone siły wojsk Monarchii Austro-Węgierskiej i Cesarstwa Niemieckiego, 

Tarnów na pół roku znalazł się pod okupacją rosyjską. Rosjanie zajęli miasto w rezultacie 

zwycięskiej ofensywy zakończonej dopiero na przedpolach Krakowa. Odwrotowi „własnej” (tj. 

austro-węgierskiej) armii oraz ewakuacji instytucji i władz cywilnych towarzyszyły panika i 

chaos. W toku dalszych działań wojennych i kontrataku państw centralnych, linia frontu 

cofnęła się na wschód i ustabilizowała w okolicy Tarnowa. Miasto i jego mieszkańcy 

doświadczyli specyfiki życia na bezpośrednim zapleczu linii frontu. Obywatele Tarnowa 

zmagali się z problemami aprowizacyjnymi, obostrzeniami wprowadzonymi przez rosyjskie 

władze wojskowe, wybrykami żołnierzy rosyjskich, chorobami zakaźnymi oraz ostrzałem 

„własnej” ciężkiej artylerii. Po odzyskaniu miasta przez Austriaków, po ofensywie w maju 1915 

r., do końca wojny nie udało się naprawić wszystkich poniesionych szkód. 

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK (przy ul. Wodnej) 



 

 

 

18 MAJA 2014 
Obiekt udostObiekt udostObiekt udostObiekt udostępnioępnioępnioępniony dony dony dony do zwiedzania  zwiedzania  zwiedzania  zwiedzania wywywywyłącznie z przewodnikiemłącznie z przewodnikiemłącznie z przewodnikiemłącznie z przewodnikiem....    

Obiekt nie jest Obiekt nie jest Obiekt nie jest Obiekt nie jest udostudostudostudostęęęępnionypnionypnionypniony    do zwiedzania dla grup zorganizowanych (pow. 15 osób).do zwiedzania dla grup zorganizowanych (pow. 15 osób).do zwiedzania dla grup zorganizowanych (pow. 15 osób).do zwiedzania dla grup zorganizowanych (pow. 15 osób).    

    

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00 [���� 45 min] oprowadzanie po Białym Domu  45 min] oprowadzanie po Białym Domu  45 min] oprowadzanie po Białym Domu  45 min] oprowadzanie po Białym Domu 

przez gospodarzaprzez gospodarzaprzez gospodarzaprzez gospodarza    ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ!  lub  lub  lub  lub             
INFORMACJE: Po obiekcie oprowadzają: konserwatorka sztuki Barbara Dworaczyńska, archeolog 

Eligiusz Dworaczyński oraz prezes Tarnowskich Wodociągów dr Tadeusz Rzepecki i hydrogeolog 

dr Grzegorz Wojtal. 

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK (przy ul. Wodnej) 

 

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 [10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 [10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 [10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 [���� 2,5 godz.] objazd po kompleksie wodociągó 2,5 godz.] objazd po kompleksie wodociągó 2,5 godz.] objazd po kompleksie wodociągó 2,5 godz.] objazd po kompleksie wodociągówwww    

ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ!  lub  lub  lub  lub             
TRASA: Biały Dom → zbiornik wody pitnej w Krzyżu → hala pomp w Świerczkowie    

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK (przy ul. Wodnej) 

 

 

 


