
„Biją słoneczne godziny w Jędrzejowie i mnie, i tobie, i innym biją zegarowie…” 

Władysław Broniewski 

 

Powiat jędrzejowski utrzymuje z własnego budżetu ważną placówkę 

kultury – Muzeum im. Przypkowskich, z unikatową kolekcją zegarów 

słonecznych – trzecią co do wielkości na świecie (po Planetarium w Chicago 

i Science Museum w Oxfordzie). 

 

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie posiada  największą w Europie i trzecią co do 

wielkości na świecie pod względem liczebności i wartości eksponatów kolekcję zegarów 

słonecznych. Powstało w oparciu o prywatną kolekcję lekarza z Jędrzejowa Feliksa 

Przypkowskiego, który od 1895 gromadził zabytkowe zegary słoneczne, a także literaturę i 

inne materiały poświęcone gnomonice, następnie znacząco rozbudowaną przez jego syna 

Tadeusza Przypkowskiego. W 1962 Przypkowscy przekazali kolekcję państwu. 

W muzeum znajdują się: biblioteka starodruków, obszerne zbiory ekslibrisu i grafiki, 

dawnej gastronomii, farmacji i fotografii, a także eksponaty związane z Legionami 

Polskimi. 

 
 

 

Oprócz bieżącego utrzymania tej instytucji samorząd powiatu stara się inwestować w 

zabytkową materię obiektów muzealnych, aby zachować to dziedzictwo dla przyszłych 

pokoleń. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99drzej%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Przypkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Przypkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1895
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gnomonika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Przypkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1962


 

 
 

 

Po kapitalnym remoncie i modernizacji Pawilonu Wystawowego (2009), zainwestowaliśmy 

w  modernizację głównej ekspozycji muzeum oraz w odrestaurowanie wyjątkowego ogrodu, 

który w 2014 roku po ponad 30 latach zamknięcia został ponownie otwarty dla 

zwiedzających. 

 

 

Modernizacja głównej ekspozycji Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie 

 

Modernizacja głównej ekspozycji jędrzejowskiego muzeum była możliwa dzięki uzyskaniu 

dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tys. zł. Wkład 

własny w wysokości 30 tys. zł pochodził z budżetu Powiatu Jędrzejowskiego. Muzeum 

zgłosiło wniosek do konkursu organizowanego przez ministerstwo i ten konkurs wygrało w 

2012 roku.  



W ramach modernizacji sala wystawowa została wyposażona w nowoczesne, spełniające 

najwyższe standardy, gabloty ekspozycyjne z podświetleniem. Wymieniono instalację 

elektryczną, zamontowano też nawilżacze powietrza i monitoring.  

Ekspozycja zyskała też nową, oryginalną aranżację – wnętrze pomalowano w odcieniach 

ciemnych błękitów, ściany zdobią złote wizerunki znaków Zodiaku i konstelacji, namalowane 

przez lokalnych artystów: Artura Smerkowskiego i Roberta Włodarczyka, według XVII-

wiecznych rycin z atlasu nieba Jana Heweliusza. Na suficie znajdują się wyobrażenia Drogi 

Mlecznej oraz Układu Słonecznego – według Mikołaja Kopernika.  

 

Na zdjęciu: otwarcie zmodernizowanej ekspozycji. Od lewej: prof. dr hab. Małgorzata 

Omilanowska – wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Maciej 

Przypkowski – dyrektor jędrzejowskiego muzeum, Edmund Kaczmarek – starosta 

jędrzejowski. 

 

 
 

 

 

 



Ogród Czasu odzyskał blask 

 

 
 

Przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie można zwiedzać zrewitalizowany Ogród 

Czasu. Warta prawie milion złotych inwestycja była w 70 procentach sfinansowana przez 

Lokalną Grupę Rybacką Jędrzejowska Ryba, a w pozostałej części przez Powiat 

Jędrzejowski. 

Ogród powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku. Ówczesny dyrektor muzeum Tadeusz 

Przypkowski opracował jego koncepcję wspólnie z prof. Gerardem Ciołkiem, wybitnym 

historykiem sztuki ogrodowej i architektem.  

Pawilon wystawowy i mur zdobią dekoracje w technice sgraffito: znaki zodiaku oraz 

symbole planet i żywiołów. Dekoracje zaprojektował i wykonał Tadeusz Przypkowski.  

Atrakcją są schody wodne. Obecnie zmodyfikowano obieg wody i jest on zamknięty. 

Najstarszym elementem ogrodu jest kryta gontem altana. Powstała w 1712 roku na tyłach 

kamienicy, w której była apteka, jako suszarnia ziół. W altanie urządzono wystawę na temat 

rybactwa w powiecie jędrzejowskim. 

 
 

 

 

 

 



Serce kompozycji to lapidarium z 12 zegarami słonecznymi, czyli Ogród Czasu. 

Najstarszy zegar słoneczny w ogrodzie pochodzi z 1777 roku. Niegdyś stał w warszawskich 

Łazienkach. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nowym elementem ogrodu jest pergola. Tutaj odbywają się koncerty, imprezy plenerowe 

oraz lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży.  

 
 

Ogród można zwiedzać w godzinach pracy muzeum, czyli w sezonie letnim od wtorku do 

niedzieli w godz. 8-17, a w sezonie zimowym o godzinę krócej. 

 
ZAPRASZAMY! 

 

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie 

pl. Kościuszki 7-8, 28-300 Jędrzejów 

 

Szerokość geograficzna: 50.6389445 



Długość geograficzna: 20.3044672 

 

W sezonie zimowym – czynne od wtorku do niedzieli w godz. 8-16, w sezonie letnim – od wtorku 

do niedzieli w godz. 8-17. Ostatnie wejście godzinę przed zamknięciem. 

 

 

Kontakt: 

Telefon: 041 386 24 45 

Telefon: 041 386 11 56 

Fax: 041 386 54 89 

email: muzeumprzypkowskich@o2.pl 

www.muzeum.jedrzejow.pl 
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