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1. Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z tygodniowym wyprze-
dzeniem od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-14.30. 

2. Zamawiając lekcję należy określić: temat lekcji, termin zajęć, liczbę uczestników  
(w przypadku warsztatów grupa nie powinna przekraczać 25 osób), rodzaj szkoły, nazwisko 
nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefon kontaktowy.

3. Nie prowadzimy zajęć z grupami, które wcześniej nie umówiły się na zajęcia.

4. W przypadku rezygnacji z zamówionych zajęć prosimy o informację najpóźniej dzień 
wcześniej przed ustalonymi zajęciami.

5. Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.

6. Opłatę za lekcję uiścić należy przed rozpoczęciem zajęć w kasie mieszczącej się w bu-
dynku Muzeum.

7. Wysokość opłaty za zajęcia określona jest Zarządzeniem Dyrektora Muzeum.

8. Wstęp dla opiekunów jest bezpłatny.

9. Należy przybyć do Muzeum punktualnie na ustaloną godzinę.

10. Spóźnienie przekraczające 15 minut może skutkować odwołaniem zajęć.

11. Nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć przed ustaloną godziną.

12. Okrycie wierzchnie, torby, plecaki należy zostawić w szatni, przed rozpoczęciem zajęć.

13. Zajęcia prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum oraz zaproszo-
nych gości.

14. Uczestnicy wykonują polecenia pracownika Muzeum prowadzącego lekcję oraz pra-
cowników obsługi.

15. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum 
i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć. Oddalenie się opiekuna od 
grupy może skutkować odwołaniem zajęć. 

16. Obsługa Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.

17. Muzeum ma prawo do prezentowania zdjęć i filmów z wizerunkami osób biorących udział 
w zajęciach, robionych podczas warsztatów i lekcji w celu promowania zajęć i oferty muzeum.

18. Podczas zajęć obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych.

lekcji i warsztatów muzealny
Regulamin
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1. Sposób prowadzenia dostosowany jest do wieku uczestników, ich zaintere-
sowań oraz - w przypadku grup szkolnych - do programu nauczania.
2. Nastawiamy się na stymulowanie kreatywnego myślenia, przekazywanie 
wiedzy w sposób przystępny, nowoczesny oraz interesujący.
3. Nasze zajęcia opieramy na dostępnej nam bazie źródeł, w tym zbiorze 
eksponatów zgromadzonych w Muzeum. Istnieje możliwość zamówienia lekcji 
lub warsztatów muzealnych również dla innych grup, nie tylko szkolnych.

W ramach „Spotkań przy ar-
macie” organizowane są różne 
prelekcje i wykłady, związane 
zarówno z przeszłością regionu, 
jak i najnowszymi odkryciami 
naukowymi dotyczącymi Kęt 
i okolicy. To okazja do wzboga-
cenia wiedzy. Wstęp wolny.

Zwiedzanie wystaw stałych z przewodnikiem to wspaniala podróż w czasie 
w oparciu o materialne dziedzictwo kulturowe.

Wystawy są poświęcone konkretnym tematom, również związanym z roczni-
cami historycznymi.

Lekcje i warsztaty muzealne

Ekspozycja stała

Spotkania przy armacie

Wystawy czasowe

Muzeum dla szkół
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Życie codzienne w dawnej wsi w okolicach Kęt
Podróż w przeszłość, podczas której uczestnicy zajęć będą mogli poznać 
życie codzienne mieszkańców wsi z okolic Kęt. Jak zmieniały się przedmioty 
codziennego użytku, obowiązki związane z pozyskiwaniem żywności oraz 
uzależnienie życia od pór roku. Prowadząca: Justyna Majerska-Sznajder.

Życie codzienne w dawnej wsi w okolicach Kęt
Podróż w przeszłość, podczas której uczestnicy zajęć będą mogli poznać 
życie codzienne mieszkańców wsi z okolic Kęt. Jak zmieniały się przedmioty 
codziennego użytku, obowiązki związane z pozyskiwaniem żywności oraz 
uzależnienie życia od pór roku. Prowadząca: Justyna Majerska-Sznajder.

Święty Jan Kanty - profesor z Kęt
Przybliżenie tła historycznego czasów, w których żył i pracował profesor z Kęt 
oraz jego życia. Uczestnicy poznają też legendy związane z patronem studen-
tów i uczniów oraz miasta Kęty. Prowadzacy: dr Andrzej Małysa.

Dla przedszkoli

Dla szkół podstawowych

Lekcje muzealne

Czas jednej jednostki lekcyjnej: 45-60 minut
Cena za  jednostkę lekcyjną – 30 zł/całą grupę
Forma prowadzenia zajęć: wykład lub pogadanka z pokazem 
multimedialnym z wykorzystaniem związanych tematycznie części 
ekspozycji znajdującej się w muzeum lub miejsc poza muzeum.
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Życie codzienne w dawnej wsi w okolicach Kęt
Podróż w przeszłość, podczas której uczestnicy zajęć będą mogli poznać 
życie codzienne mieszkańców wsi z okolic Kęt. Jak zmieniały się przedmioty 
codziennego użytku, obowiązki związane z pozyskiwaniem żywności oraz 
uzależnienie życia od pór roku. Prowadząca: Justyna Majerska-Sznajder.

Dla klas VII SP, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Święty Jan Kanty - profesor z Kęt
Przybliżenie tła historycznego czasów, w których żył i pracował profesor z Kęt 
oraz jego życia. Uczestnicy poznają też legendy związane z patronem studen-
tów i uczniów oraz miasta Kęty. Prowadzacy: dr Andrzej Małysa.

Jak powstało średniowieczne miasto?
Lekcja poświęcona jest tematyce powstawania miast w epoce średniowiecza. 
Na przykładzie miasta Kęty uczestnicy przekonają się, jak wyglądało wyzna-
czenie planu miasta, struktura rynku i otaczających go ulic oraz proces rozbu-
dowy miasta. Prowadząca: Renata Bożek.
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Legiony Józefa Piłsudskiego w Kętach
Przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego, szlaku bojowego Legionów. W lekcji 
mówimy o zakwaterowaniu I Brygady Legionów na terenie Kęt zimą 1915 r. Część 
lekcji poświęcona jest kęckim legionistom. Prowadzący: dr Andrzej Małysa.

Kęty w czasie II wojny światowej
Temat lekcji obejmuje zagadnienia życia Kęczan pod okupacją hitlerowską, 
w tym przebieg kampanii wrześniowej, represje hitlerowskie, działanie ruchu 
oporu w okolicy, oraz wyzwolenie Kęt przez żołnierzy Armii Czerwonej 28 
stycznia 1945 roku. Prowadzący: dr Andrzej Małysa.

Znani z Kęt
Przybliżenie uczniom wybitnych postaci wywodzących się z Kęt, między inny-
mi: Jana Kantego, Ambrożego Grabowskiego, Stanisława Krzyżanowskiego, 
Antoniego Szczerbowskiego, przedstawienie dziedzin ich aktywności, omó-
wienie w jaki sposób ich życie oraz działalność miały miejsce na „wypromowa-
nie” Kęt. Prowadzący: dr Andrzej Małysa.

Franciszkanie w Kętach
Przedstawienie dziejów zakonu franciszkanów, przybliżenie postaci św. 
Franciszka z Asyżu. Prezentacja historii kęckiego klasztoru na tle historii Kęt. 
Poruszenie aspektów z zakresu sztuki na przykładzie ujęcia klasztoru ojców 
franciszkanów. Prowadzący: dr Andrzej Małysa.

Tajemnice baroku. Kościół św. Jana Kantego w Kętach
Uczestnicy zwiedzając kosciół Jana Kantego poznają fundatorów kęckiej 
świątyni, architekturę kościoła, będącego barokową „perłą” okolicy. Krótkie 
przybliżenie postaci Jana Kantego, jego życia, dorobku naukowego, pośmiert-
nego kultu. Prowadzący: dr Andrzej Małysa.

Organizujemy wycieczki po Kętach z oprowadzaniem dla różnych grup wiekowych.
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Warsztaty muzealne

Czas jednej jednostki lekcyjnej: 90 minut (z wyj. warsztatów
„Utkany świat” – 90-120 minut),
Zajęcia w grupach maks. 25-osobowych.
Forma: pierwsza część - merytoryczne wprowadzenie w temat (pre-
zentacja multimedialna) , druga - warsztaty aktywizujące.

Dla przedszkoli

Stroje regionalne w Kętach i okolicy
Jak dawniej się ubierano? Co to jest strój regionalny? Ile kosztował, jak go 
przechowywano i jak dbano o jego czystość? Jak wyglądał modny strój? Przed-
stawienie i omówienie stroju laskiego, wilamowskiego, krakowskiego i góral-
skiegowystępującego w gminie Kęty oraz na terenach sąsiednich. Po wcześniej-
szym uzgodnieniu możliwość przymierzenia repliki stroju. Prowadząca: Justyna 
Majerska-Sznajder, cena: 4 zł/os.

Zabawki naszych dziadków
Podczas zajęć uczestnicy poznają wiele zabawek i zabaw naszych dziadków 
oraz dowiedzą się, jak dawniej wyglądało dzieciństwo. Jak organizowano 
czas dziecku? Skąd pozyskiwano zabawki i jak je wykonywano? Podczas zajęć 
odpowiemy na te i inne pytania, a ponadto dzeci wezmą udział w zabawie 
i wykonają zabawkę. Prowadząca: Justyna Majerska-Sznajder, cena: 4 zł/os.

Moja pierwsza wizyta w muzeum
Spotkanie jest zapoznaniem się z muzeum oraz jego rolą. Dzieci poznają muzeum 
od „środka”. Dowiedzą się, co kryją ekspozycje muzealne? Czy każdy może zostać 
muzealnikiem? Czy warto zostać kolekcjonerem? Uczestnicy pracują na kartach 
pracy, tworząc własne kolekcje i wystawy. Prowadząca: Renata Bożek, cena: 4 zł/os.



8

Stroje regionalne w Kętach i okolicy
Jak dawniej się ubierano? Co to jest strój regionalny? Ile kosztował, jak go 
przechowywano i jak dbano o jego czystość? Jak wyglądał modny strój? Przed-
stawienie i omówienie stroju laskiego występującego w gminie Kęty oraz na 
terenach sąsiednich. Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwość przymierzenia 
repliki stroju. Prowadząca: Justyna Majerska-Sznajder, cena: 4 zł/os.

Słowa dawniej zapisane. Historia pisma
Człowiek od zarania dziejów szukał sposobu zapisywania różnych informacji. 
Historię tych procesów będzie można prześledzić w czasie prezentacji slajdów, 
towarzyszącej warsztatom. W drugiej części uczestnicy warsztatów będą mogli 
spróbować pisania rylcem na tabliczkach techniką pisma klinowego, zapisu na 
„pergaminowym” zwoju za pomocą hieroglifów, gęsim piórem na tabliczkach 
łupkowych i woskowych. Prowadząca: Renata Bożek.

Dlaczego Rynek jest kwadratowy? Jak powstawało miasto Kęty...
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają historię budowania miasta w śre-
dniowieczu oraz życie ówczesnych mieszczan. Dowiedzą się między innymi, 
skąd się wzięła nazwa miasta, dlaczego rynek jest kwadratowy, dlaczego 
niektóre kamieniczki są bardzo wąskie. W trakcie zajęć wyświetlona zostanie 
prezentacja pokazująca kolejne etapy rozwoju miasta. W drugiej części dzieci 
zostaną podzielone na grupy i wykonają własne makiety małego miasteczka. 
Prowadząca: Renata Bożek, cena: 4 zł/os.

Dla szkół podstawowych

Zabawki naszych dziadków
Podczas zajęć uczestnicy poznają wiele zabawek i zabaw naszych dziadków 
oraz dowiedzą się, jak dawniej wyglądało dzieciństwo. Jak organizowano 
czas dziecku? Skąd pozyskiwano zabawki i jak je wykonywano? Podczas zajęć 
odpowiemy na te i inne pytania, a ponadto dzeci wezmą udział w zabawie 
i wykonają zabawkę. Prowadząca: Justyna Majerska-Sznajder, cena: 4 zł/os.
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Rycerze czy rabusie?
Zajęcia zorganizowane są w formie zabawy, pozwalają zapoznać się dzieciom 
m.in. z zasadami dobrych obyczajów wywodzących się z kultury rycerskiej ta-
kich jak: braterstwo, staranie o dobre imię, odwaga, wierność, hojność, dbałość 
o wygląd. Odkryte zostaną także tajniki rzemiosła rycerskiego. Uczestnicy będą 
wymyślac herb według wskazówek heraldycznych. Dodatkową atrakcją będzie 
przymierzenie elementów zbroi, hełmu garnczkowego i kolczugi z kapturem. 
Prowadząca: Renata Bożek, cena: 6 zł/os.

Gdzie mieszkały muzy? Rola i funkcjonowanie muzeum
Zajęcia poświęcone są zagadnieniom związanym z muzealnictwem i kolekcjo-
nerstwem. Przedstawiona też zostaje historia kęckich zbiorów muzealnych. Na-
stępnie w formie warsztatów uczestnicy będą badać przedmioty i opracowywać 
je pod kątem kolekcji muzealnej. Prowadząca: Renata Bożek. cena: 4 zł/os.

Na szkle malowane
W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się, kto malował na szkle ? Kto to jest 
twórca ludowy ? Co najczęściej było malowane i dlaczego? Podczas warsztatów 
uczestnicy poznają zasady malowania na szkle oraz stworzą swoje prace wg 
szablonów lub własnej inwencji twórczej. Prowadząca: Justyna Majerska-Sznaj-
der, cena: 4 zł/os.

Kęccy szewcy bez butów
Jak Kęty szewstwem stały, tajniki zawodu i produkcji obuwia – o tym będą mogli 
przekonać się uczestnicy na własnej skórze, wykonując w czasie warsztatów 
samodzielnie własne pantofle z filcu, które zabierają ze sobą. Bo w naszym 
muzeum kapci się już nie stosuje… Ale to już inna para kaloszy... Prowadząca: 
Justyna Majerska-Sznajder, cena: 6 zł/os.

Moja pierwsza wizyta w muzeum
Spotkanie jest zapoznaniem się z muzeum oraz jego rolą. Dzieci poznają muzeum 
od „środka”. Dowiedzą się, co kryją ekspozycje muzealne? Czy każdy może zostać 
muzealnikiem? Czy warto zostać kolekcjonerem? Uczestnicy pracują na kartach 
pracy, tworząc własne kolekcje i wystawy. Prowadząca: Renata Bożek, cena: 4 zł/os.
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Skąd przybyliśmy? - warsztaty genealogoiczne
Warsztaty genealogiczne mogą stanowić zachętę do rozpoczęcia poszukiwań 
informacji o przeszłości i swoich przodkach. W trakcie zajęć będzie można za-
poznać się z ważnymi pojęciami z dziedziny genealogii, rodzajami źródeł oraz 
tajnikami pozyskiwania danych w pracy historyków. Uczestnicy poznają zasady 
tworzenia imion i nazwisk oraz tworzenia tablic genealogicznych. Prowadząca: 
Renata Bożek, cena: 4 zł/os.

Kęty: w kręgu tajemnic
Ludzie od wieków posługiwali się zna-
kami i symbolami. Ale czy miały one 
dla wszystkich takie same znaczenie? 
W trakcie warsztatów odpowiemy na 
pytania dlaczego ludzie używają sym-
boli, jak się one kształtowały w odnie-
sieniu do danych rzeczy? Zastanowi-
my się nad znakami, które towarzyszą 
nam w codzienności oraz przestrzeni 
architektonicznej Kęt. Prowadząca: dr 
Marta Tylza-Janosz, cena: 4 zł/os.

Utkany świat. Tkactwo tradycyjne i artystyczne
Zajęcia warsztatowe ukazują etapy przygotowawcze oraz proces produkcji 
tkanin. Każdy uczestnik, po otrzymaniu krosna zmierzy się z ręcznym tkaniem 
własnego chodniczka, który następnie może zabrać, aby służył mu w domu. 
Prowadzący: Justyna Majerska-Sznajder, cena: 6 zł/os.

Dla klas VII SP, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych



Gdzie mieszkały muzy? Rola i funkcjonowanie muzeum
Zajęcia poświęcone są zagadnieniom związanym z muzealnictwem i kolekcjo-
nerstwem. Przedstawiona też zostaje historia kęckich zbiorów muzealnych. Na-
stępnie w formie warsztatów uczestnicy będą badać przedmioty i opracowywać 
je pod kątem kolekcji muzealnej. Prowadząca: Renata Bożek. cena: 4 zł/os.

Warsztaty świąteczne
Organizowane w okolicach świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Warszta-
ty plastyczne związane z symboliką świąteczną, zdobieniem pisanek, bombek, 
etc. O możliwościach zapisu na te zajęcia będziemy informować na bieżąco za 
pośrednictwem naszej strony internetowej: www.muzeum.kety.pl. 

Kółko filmowe: KinoHistoria
W roku szkolnym 2016/17 planujemy uruchomić kółko filmowe, w którym 
będziemy prezentować filmy historyczne i dyskotować na ich temat. Szczegóły 
podamy na naszej stronie internetowych i w mediach społecznościowych.

11

Ponadto oferujemy:



Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
Rynek 16, 32-652 Kęty  I  tel. 33 845 31 07

muzeum@muzeum.kety.pl  I  www.muzeum.kety.pl
www.facebook.com/muzeumkety  I  www.twitter.com/muzeumkety

Godziny otwarcia dla zwiedzających:
Poniedziałek - dzień wewnętrzny

Wtorek, środa, piątek - 10.00-15.00
czwartek - 12.00-17.00
niedziela - 12.00-16.00

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość prowadzenia zajęć w innych godzinach, 
po wcześniejszym uzgodnieniu


