
 
 

Nazwa zakładu: 
 

"TARNAWA" ZABAWKI Z DREWNA I RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE MARIUSZ 
TARNAWA 

Dane teleadresowe: ul. Rzemieślnicza 6 
43-365 Wilkowice 
woj. śląskie 
tel: +48 33  817 13 19 
e-mail: biuro@tarnawa.pl 
Internet: www.tarnawa.pl 

Historia powstania: Firma "TARNAWA" została założona w 1934 roku przez Antoniego 
Tarnawę, jako zakład wytwórczy galanterii drzewnej, rękodzieła 
artystycznego i sprzętu sportowego.  
Mieczysław Tarnawa, kontynuator dzieła ojca, za swą działalność 
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na Ogólnopolskich Wystawach 
Rzemiosła i Tygodniach Kultury Beskidzkiej, otrzymał w roku 1978, 
nadany przez Ministra Kultury i Sztuki, tytuł Mistrza Rzemiosła 
Artystycznego. Rodzinną tradycję kultywuje już czwarte pokolenie- 
Mariusz Tarnawa- wnuk Mieczysława. Firma wytwarza zabawki dla dzieci 
oraz artykuły dekoracyjne z drewna w malowniczych Beskidach. Od 
ponad 25 lat prowadzi też samodzielną działalność eksportową, bierze 
udział w targach na terenie Polski, Niemiec, Austrii i Szwajcarii.  

Specyfika działalności 
(opis produktu/usługi): 

Firma wytwarza zabawki dla dzieci oraz artykuły dekoracyjne z drewna, 
mające niepowtarzalny charakter. Produkcja zabawek opiera się o stare 
technologie tokarskie, a inspiracjami są sztuka ludowa oraz natura. 
Wyroby są ekologiczne, ręcznie robione, rozwijają zmysły i są tak 
trwałe, że mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Są 
wykonane z naturalnych materiałów, co daje pewność, że dzieci 
dotykają zabawek wolnych od szkodliwych substancji. Dzięki 
starannemu wykończeniu i dokładnemu wyszlifowaniu zabawki są 
przyjemne w dotyku, by sprawiać radość i zapewnić bezpieczeństwo 
dzieciom. 
W swojej ofercie firma posiada pojazdy z klocków, które umożliwiają 
konstruowanie różnego rodzaju budowli. Zabawki do pchania oraz 
ciągnięcia umilą pierwsze kroki, a również spacery każdemu dziecku. 
Natomiast zręczność, refleks oraz koordynację pociechy mogą rozwijać 
dzięki zabawkom edukacyjnym i zręcznościowym.  
Firma dokłada wszelkich starań, aby jej produkty były najwyższej 
jakości, dlatego też wszystkie wytwarzane zabawki, odpowiadają 
standardom UE (znak CE) oraz wymogom bezpieczeństwa zabawek 
(atest EN 71 na podstawie dyrektywy 2009/48/WE). Używane są tylko 
najbezpieczniejsze, nietoksyczne farby, bejce, oleje oraz lakiery, które 
również spełniają normy EN 71. Produkty pochodzą z najlepszej klasy 
drewna liściastego, które pochodzi od dostawców prowadzących 
gospodarkę leśną zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.   
Zabawki Tarnawa nie są produkowane taśmowo, to małe dzieła sztuki;) 

 

 


