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Na kulturalnej mapie Polski Tarnów zajmuje szczególne miej-
sce. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej, Festiwal 
Muzyki Kameralnej „Bravo Maestro” czy cykl letnich koncertów 
„Muzyczne Spotkania u Paderewskiego” na trwałe wpisały się do 
kalendarzy zarówno polskich jak i zagranicznych melomanów. 

Tarnowska Nagroda Filmowa (drugi co do wielkości, po gdyń-
skim, festiwal filmowy w Polsce) należy do sztandarowych imprez 
w Tarnowie. 

Natomiast najważniejszą imprezą teatralną jest „Talia” – Ogól-
nopolski Festiwal Komedii. Każdego roku, jesienią, Tarnów staje się 
polską „Stolicą Komedii”. 

Przegląd sztuk komediowych z kraju i zagranicy zszedł z desek 
tarnowskiego teatru, wdarł się do pubów i kawiarenek pozostawia-
jąc na ulicach liczne grono osób roześmianych.

Innymi ważnymi imprezami, które ściągają do Tarnowa rzesze 
turystów są: „Zde(a)rzenia” (święto miasta, obchodzone na począt-
ku wakacji), lipcowe jazzowe a w sierpniu bluesowe koncerty na 
tarnowskim rynku, wrześniowy Grand Festiwal oraz listopadowy 
Jazz Contest. 

Koncerty muzyki klezmerskiej pod bimą oraz okolicznościowe 
spektakle to „Dni Pamięci Żydów Tarnowskich - “Galicjaner Sztetl”, 
organizowane co roku dla uczczenia pamięci 10 tysięcy mieszkań-
ców miasta narodowości żydowskiej, wymordowanych przez hitle-
rowców w 1��� r. w pobliskim lesie Buczyna.

W Tarnowie prężnie działają instytucje kultury. Galeria Miejska 
BWA, która siedzibę ma w neogotyckim pałacyku w  Parku Strzele-
ckim, zajmuje się prezentacją sztuki współczesnej: klasyki polskiej 
sztuki współczesnej, najciekawszych zjawisk sztuki polskiej ostat-
nich lat oraz tarnowskiego środowiska artystów. Każdego roku 
Galeria jest organizatorem ponad �0 wystaw nie tylko w Polsce ale 
i za granicą. W dzielnicy Mościce działa Centrum Sztuki Mościce, 
które dysponuje największą w regionie salą widowiskową oraz 
� salowym kinem. Przy centrum od ponad �0 lat działa Zespół 
Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”. Natomiast działające przy katedr-
ze chóry dziewczęcy „Puellae Orantes” i chłopięcy „Pueri Cantores 
Tarnovienses” są laureatami kilkudziesięciu konkursów ogólnopol-
skich i międzynarodowych. Kilkanaście kilometrów od Tarnowa  
w Lusławicach Krzysztof Penderecki – wybitny polski kompozytor  

i dyrygent założył Europejskie Centrum Muzyki, które rozwija ta-
lenty muzyczne najzdolniejszych młodych instrumentalistów, wo-
kalistów oraz dyrygentów z całego świata poprzez tzw. Kursy Mi-
strzowskie. Ponadto w mieście działa najstarsze w Polsce, założone  
w 1��� roku Muzeum  Diecezjalne oraz Muzeum Okręgowe z kilko-
ma oddziałami w mieście i regionie.

Instytucje kultury w Tarnowie 
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Objaśnienie piktogramów



1�



1�



Wydawca:  
Tarnowskie Centrum Informacji ****
Rynek �, ��-100 Tarnów
tel.: + �� 1� ��� �0 �0, fax: + �� 1� ��� �0 ��
Wydanie XIII - Tarnów �01�
e-mail: centrum@it.tarnow.pl  
www.it.tarnow.pl
www.tarnow.travel


