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OFERTA EDUKACYJNA

Muzeum Miasta Jaworzna poprzez lekcje muzealne, 
warsztaty, wycieczki przybliża dzieje naszego miasta. 
Nasza oferta, zawsze jest dostosowywana do wieku 
uczestników, przedstawia się następująco:

Lekcje muzealne – to forma zajęć, prowadzonych 
przez pracowników Muzeum według ich autorskich 
scenariuszy, łączących w przestrzeni ekspozycyjnej 
naukę z zabawą. Przyjemna atmosfera oraz nowoczesna 
metodyka, uwzględniająca wykorzystanie pokazów 
multimedialnych, gier dydaktycznych, form nauczania 
interaktywnego, sprawia, że treść zajęć jest łatwiej 
przyswajana. Lekcje muzealne dają niezwykłą szansę 
kontaktu z żywą historią – eksponatami, fragmentami 
ekspozycji, interesującymi gośćmi. Uczą praktycznego 

wykorzystania zdobytej już wiedzy. Lekcje muzealne są 
dostosowane do wieku uczestników. Nasze propozycje 

przygotowaliśmy w oparciu o bogate zbiory naszego 
Muzeum oraz podstawy programowe dla przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
dlatego będą doskonałym uzupełnieniem szkolnej edukacji. 
Gwarantują dużą dawkę wiedzy z zakresu lokalnej historii, 
kultury i sztuki, ukazanej na szerokim tle porównawczym 
historii Polski i historii powszechnej, by uczynić toczące się 
tu procesy bardziej zrozumiałymi.

Warsztaty – umożliwiają uczniom zastosowanie zdobytej 
wiedzy w praktyce. Interdyscyplinarność i interaktywność 
połączona z formą bezstresowej zabawy ułatwiają 
poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności. 
Szeroki wachlarz technik plastycznych i rzemieślniczych 
uprzyjemni czas spędzony w Muzeum. Dodatkowo 
muzealnicy, oprowadzając po pracowniach, magazynach 
i ekspozycjach, pokażą jak od kuchni wygląda praca 
w Muzeum. Udział w warsztatach umożliwi bezpośredni 
kontakt z eksponatami muzealnymi.

Wycieczki – w trakcie spacerów po Jaworznie, uczestnicy 
dowiedzą się więcej o historii ludzi, zabytków i kamienic, 
które ich otaczają. 

Oferta przedstawiona w katalogu zawiera podstawowe 
tematy zajęć. Realizujemy także propozycje indywidualne.



WARSZTATY Stałe 

Budowanie z klocków MaPLe.
Przedszkole, szkoła podstawowa.

Zajęcia przewidują swobodne budowanie budynków 
związanych z historią Jaworzna. Maple to tradycyjne 
drewniane klocki, wykonane z szlachetnego Klonu. 
Wyjątkowo trwałe, lekkie, naturalne, bez lakierów czy 
farb. Identyczny kształt i rozmiar każdego klocka sprawiają, 
że jeden zgubiony element już nigdy nie zepsuje zabawy. 
Maple rozwijają wyobraźnię, zmysł przestrzenny, zdolności 
konstrukcyjne, umiejętność planowania oraz koordynacji. 
Przede wszystkim jednak zapewnia wspaniałą rozrywkę 
w gronie najbliższych, umilając czas i dostarczają mnóstwa 
radości. Klocki to jedna z nielicznych zabawek, która nigdy 
się nie nudzi i zapewnia frajdę dla dzieci w każdym wieku. 

Mali kustosze. Warsztaty z dziedziny muzealnictwa.
Przedszkole, szkoła podstawowa. 
Prowadząca – Iwona Brandys.

Spojrzenie do wewnątrz zawsze było największa siłą 
muzeów: kolekcjonerstwo, studia przedmiotu, opisy, 
konserwacja, wystawiennictwo. Poza tym nic nie zastąpi 
przyjemności dotknięcia przedmiotu, bezpośredniego 
odczucia jego materii. 
Poprzez poznawanie zaplecza muzealnego, pracowni, 
magazynów oraz uczestniczenie przy tworzeniu ekspozycji, 
dzieci i młodzież mają okazję poznać specyfikę pracy 
w placówce muzealnej. Uczestnicy mają za zadanie 
zapoznać się z historią eksponatów i technikami ich 
wykonania. Poznają znaczenia słowa kustosz, lub czym jest 
rekonstrukcja, kopia, autentyk, wystawa stała, wystawa 
czasowa itp. Uczestnicy pracują przy inwentaryzacji zbiorów, 
opisują przedmiot, mierzą, określają stan jego zachowania.

Pióro czy klawiatura?
Szkoła podstawowa.
Prowadząca – Elżbieta Trojan.

Znajomość pisma jest dzisiaj dostępna dla każdego. 
Pisanie, posługiwanie się alfabetem, wystukiwanie liter na 
klawiaturze jest dla nas czymś powszechnym i oczywistym. 
Jednak to, że dzisiaj posługujemy się alfabetem jest efektem 
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długiego rozwoju pisma. Na zajęciach prześledzimy jego 
rozwój rozpoczynając od pisma obrazkowego. Uczniowie 
poznają narzędzia i materiały pisarskie, jakich używano 
przez wieki, dowiedzą się jak powstał papier, papirus czy 
pergamin. W drugiej części spotkania dzieci podejmą próbę 
samodzielnego pisania piórem gęsim oraz stalówką. Każdy 
uczeń otrzyma narzędzia pisarskie i przygotowane szablony. 

Kto ty jesteś? Polak mały.
Szkoła podstawowa.
Prowadząca – Elżbieta Trojan.

Zajęcia mają na celu przybliżenie symboli narodowych: flagi 
państwowej, godła oraz hymnu. Do zajęć wprowadzone 
zostaną również zagadnienia związane z miejscem 
zamieszkania „naszą małą ojczyzną” – Jaworznem. Druga 
część zajęć to warsztaty plastyczne, których tematem jest 
wizerunek orła. Materiały plastyczne zapewnia muzeum.

Rody, herby, herbarze – zagadnienia z heraldyki.
Szkoła podstawowa.
Prowadząca – Barbara Stanek.

W trakcie zajęć dzieci poznają odpowiedzi na pytania: co to 
jest herb, skąd się wziął i jak się go opisuje. Uwieńczeniem 
spotkania będzie stworzenie przez uczniów własnego herbu 
według obowiązujących zasad heraldycznych.

Wycinanka żydowska. 
Szkoła podstawowa.
Prowadząca – Barbara Stanek.

Warsztaty poprzedzone będą krótką prelekcją zapoznającą 
młodych uczestników z tematyką żydowską. Prelekcja ma 
miejsce przy muzealnej ekspozycji judaików. Druga część 
odbywa się w sali lekcyjnej. Podczas warsztatów uczestnicy 
zapoznają się z historią wycinanki, zobaczą jej różnorodność 
i ciekawą symbolikę. W części praktycznej po zapoznaniu 
się z techniką wykonania wycinanki będą mogli samodzielnie 
zaprojektować i wykonać swoją pracę lub też skorzystać 
z przygotowanych wzorów. 

Jaworzniccy twórcy.
Szkoła podstawowa.
Prowadząca – Iwona Brandys.
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Prelekcja poświęcona życiu i twórczości artystów 
związanych z jaworznickim środowiskiem twórców 
nieprofesjonalnych np. Olga Dziunikowska, Amalia Fidyk, Jan 
Ryszard Drąg, Karol Adamczyk i inni.



WARSZTATY CZASOWE

Jaworznickie tradycje i legendy górnicze.
Szkoła podstawowa.
Prowadząca – Elżbieta Trojan.

Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądały dawniej jaworznickie 
kopalnie, gdzie się znajdowały, jakich narzędzi używali górnicy, 
jak zmieniał się wygląd munduru górniczego. Przedstawimy 
zwyczaje górnicze, obchody górniczego święta – Barbórki, 
postać Skarbnika i opowiemy legendy związane z pracą 
w kopalni. (Prezentacja multimedialna oraz omówienie 
wybranych eksponatów zgromadzonych na wystawie stałej). 
W drugiej części zajęć uczniowie samodzielnie wykonają 
papierowe czako, czyli wysoką czapkę – nieodzowny 
element galowego munduru górniczego. Wszystkie materiały 
plastyczne zapewnia muzeum.

Skok przez skórę. 
Szkoła podstawowa.
Prowadzący – Adrian Rams.

Są to zajęcia odtwarzające wiedzę o jednej z najciekawszych, 
choć zapomnianych już tradycji górniczych obchodzonych 
na terenie Jaworzna. Zwyczaj ten polegał na przyjmowaniu 
nowicjuszy do stanu górniczego przez „Stare Strzechy”. 
Podczas zajęć uczestnicy poznają zarys dziejów 
jaworznickiego górnictwa (w oparciu o ekspozycję stałą). 
Wykonają również skok przez lisią skórę, która była 
elementem wyposażenia dawnego górnika. Skok stanowił 
symbol przejścia młodych, niedoświadczonych górników, 
zwanych „Młodymi Lisami”, do stanu górniczego. Każdy 
z uczestników zajęć otrzyma dyplom przyjęcia.

Spotkania z kulturą ludową.
Szkoła podstawowa.
Prowadząca – Iwona Brandys.

Spotkania ze sztuką ludową odbywają się w czasie 
przedświątecznym: przed świętami Bożego Narodzenia 
i Świętami Wielkanocnymi. Ich celem jest upowszechnianie 
plastyki obrzędowej i sztuki ludowej z regionu krakowskiego 
z uwzględniem form i tradycji znanych w jaworznickim 
środowisku kulturowym.
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Pod gołym niebem — plenery malarskie inspirowane 
architekturą i krajobrazem Jaworzna.
Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa.
Prowadząca – Iwona Brandys.

Przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkolnej chcącej 
rozwijać swoje umiejętności plastyczne. Celem plenerów jest 
utrwalanie krajobrazowego charakteru miasta zmieniającego 
się w różnych porach roku. Zatem spotkania odbywają się 
cykliczne w formie spotkań wiosennych, letnich, jesiennych, 
zimowych.

Zabawa z gliną
Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa.

Na zajęciach najmłodsi poznają podstawowe techniki 
formowania wyrobów z gliny, wałeczki, płaty gliny, a także 
będą miały okazję zrobić domek, rybki, maskę lub miseczkę 
i wykonać własną pracę. Po wypaleniu w piecu ceramicznym, 
prace dzieci stają się trwałą pamiątką na lata.
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LEKCJE MUZEALNE
SZKOłY PODStaWOWe

tajemnice jaworznickich domów.
Prowadząca – Iwona Brandys.

Poznamy dawne drewniane zabudowania miasta, 
wyposażenie budynku wiejskiego, obowiązujące na tym 
terenie formy zdobienia (np. skrzyń posagowych) oraz tajniki 
wykonywania pająków bożonarodzeniowych. 

Święta żydowskie.
Prowadząca – Barbara Stanek.

Prelekcja przybliżająca najważniejsze święta żydowskie. 
Uczestnicy zapoznają się z kalendarzem świąt oraz ze 
zwyczajami towarzyszącymi ich obchodom.

tradycje domu żydowskiego. Od narodzin aż po 
śmierć.
Prowadząca – Barbara Stanek.

Prelekcja przybliżająca zasady związane z cyklem życia 
tradycyjnej żydowskiej rodziny. Podczas spotkania uczestnicy 
zapoznają się ze zwyczajami i obrzędami religijnymi, jakie 
towarzyszą członkom rodziny żydowskiej począwszy od 
narodzin, poprzez wejście w dorosłość aż po śmierć.

Jaworzno, którego nie znasz – historia miasta.
Prowadząca – Elżbieta Trojan.

Przedstawienie najważniejszych wydarzeń i postaci 
z historii Jaworzna. Lekcji towarzyszyć będzie prezentacja 
multimedialna przedstawiająca dokumenty, fotografie 
i pocztówki pochodzące ze zbiorów muzeum. Uczestnicy 
będą mieli możliwość porównać jak zmieniła się zabudowa 
miasta.

Jaworznicki kirkut.
Prowadząca – Barbara Stanek.

Pochodzący z XIX wieku jaworznicki cmentarz żydowski, 
na którym znajduje się ponad trzysta ocalałych nagrobków 



należy do najcenniejszych zabytków Jaworzna. W trakcie 
zajęć słuchacze zapoznają się z historią obiektu, typami 
nagrobków – macew oraz interpretacją bogatej symboliki 
jaka znajduje się na macewach.

Kto ty jesteś? Polak mały.
Prowadząca – Elżbieta Trojan.

Zajęcia mają na celu przybliżenie symboli narodowych: flagi 
państwowej, godła oraz hymnu. Do zajęć wprowadzone 
zostaną również zagadnienia związane z Jaworznem „naszą 
małą ojczyzną”.

Dzieje jaworznickiej parafii.
Prowadząca – Barbara Stanek.

Przedstawienie początków kościoła w Jaworznie i jego 
rozwoju poprzez wyodrębnienie się z macierzy nowych 
parafii.

Święci i ich atrybuty, kościoły i kapliczki.
Prowadząca – Iwona Brandys.
 
Prawie każde miasto ma swoje zabytki architektury, 
malarstwa i rzeźby, które wiążą się z kultem świętych. 
Omówienie tych zabytków stanie się doskonałym sposobem 
na przybliżenie tematyki związanej ze sztuką sakralną (ikona, 
drzeworyt, witraż, oleodruk, „świątek”). Poznamy historie 
życia i atrybuty świętych czczonych w naszym mieście 
(św. Wojciech, św. Barbara). Zapoznamy się z ikonografią 
wizerunków Matki Bożej Passawskiej i Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy.

Jak ubierano się w Jaworznie.
Prowadząca – Iwona Brandys.

Strój od zawsze towarzyszył człowiekowi. Uczestnicy 
będą poznawać różne jego funkcje: stroju jako kostiumu, 
odzieży odświętnej, codziennej itp. Nauczą się 
rozpoznawać podstawowe elementy ubioru ludowego 
i miejskiego dawnych mieszkańców miasta. W trakcie lekcji 
zaprezentowane zostaną lokalne odmiany kroju i haftu.

Obóz dwóch totalitaryzmów.
Prowadzący – Adrian Rams.
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Utworzenie w 1943 r. w Jaworznie obozu Neu-Dachs – 
filii KL Auschwitz-Birkenau – wydatnie wpłynęło na losy 
dotąd spokojnego, przemysłowego miasteczka. Koniec 
II wojny światowej nie położył kresu istnienia obozu. Został 
on przejęty przez komunistów, do 1950 r. funkcjonował 
Centralny Obóz Pracy, a w latach 1951–1956 zamieniono 
go w Progresywne Więzienie dla Młodocianych Więźniów 
Politycznych. Działający w latach 1943–1956 obóz był 
najdłużej funkcjonującym tego typu miejscem w Polsce. 
Lekcja pomoże zrozumieć przyczyny jego utworzenia, 
poznać warunki życia więźniów oraz wskaże istniejące 
do dziś zabudowania obozowe. Podczas lekcji istnieje 
możliwość prezentacji filmu dokumentalnego pt. „Obóz 
dwóch totalitaryzmów”. Lekcja odbędzie się przy 
wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.

Galeny i galmanów nieprzebrane góry: górnictwo 
kruszcowe w Jaworznie.
Prowadzący – Adrian Rams.

Przypominając sobie historię poszukiwaczy złota na dzikim 
zachodzie znajdujemy zaskakująco wiele podobieństw do 
początków osadnictwa na terenie dzisiejszego Jaworzna, 
którego katalizatorem było poszukiwanie i eksploatacja 
drogocennego kruszcu – srebra. Początki górnictwa 
kruszcowego sięgają schyłku XII w. i o kilkaset lat 
wyprzedzają górnictwo węgla kamiennego. Lekcja przybliży 
techniczne aspekty wydobycia, wskaże miejsca eksploatacji 
oraz pozostałości po górnictwie kruszcowym widoczne 
w nazwach miejscowych oraz ukształtowaniu terenu. Lekcja 
odbędzie się przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.
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LEKCJE MUZEALNE
SZKOłY PONaDPODStaWOWe

Jak powstawało Jaworzno. Od średniowiecznych osad 
do współczesnego miasta. 
Prowadzący – Adrian Rams

Dzisiejsze Jaworzno składa się z 22 dzielnic i osiedli, 
które scalono w jednolity organizm miejski dopiero 
w drugiej połowie XX w. Pozostałościami po tym jest 
charakterystyczny układ urbanistyczny (duże odległości 
pomiędzy poszczególnymi dzielnicami i tereny niezasiedlone) 
oraz poczucie lokalnej odrębności u starszych mieszkańców. 
Jaworzno uzyskało prawa miejskie dopiero w 1901 roku, 
ale 6 dzielnic ma korzenie średniowieczne. Na spotkaniu 
prześledzimy dzieje najstarszych osad, okoliczności 
powstawania nowych oraz proces tworzenia współczesnego 
Jaworzna. Lekcja odbędzie się przy wykorzystaniu 
prezentacji multimedialnej. 

Losy jaworznickich żydów w latach okupacji 
hitlerowskiej 1939–1942. 
Prowadząca – Barbara Stanek

Spotkanie rozpocznie się projekcją filmu o jaworznickiej 
społeczności żydowskiej pt.: Pozostały po nich fotografie… 
(ok. 30 min.) W drugiej części spotkania odbędzie się 
prelekcja z pogadanką nt. zagłady jaworznickich żydów 
i holokaustu. 
(całość ok. 90 minut)

tradycje domu żydowskiego. Od narodzin aż po 
śmierć. Prowadząca – Barbara Stanek

Prelekcja przybliżająca zasady związane z cyklem życia 
tradycyjnej żydowskiej rodziny. Podczas spotkania uczestnicy 
zapoznają się ze zwyczajami i obrzędami religijnymi, jakie 
towarzyszą członkom rodziny żydowskiej począwszy od 
narodzin, poprzez wejście w dorosłość aż po śmierć.

Jaworznicki kirkut. 
Prowadząca – Barbara Stanek

Pochodzący z XIX wieku jaworznicki cmentarz żydowski, 
na którym znajduje się ponad trzysta ocalałych nagrobków 
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należy do najcenniejszych zabytków Jaworzna. W trakcie 
zajęć słuchacze zapoznają się z historią obiektu, typami 
nagrobków – macew oraz interpretacją bogatej symboliki 
jaka znajduje się na macewach.

W saloniku dziewiętnastowiecznym i w domu 
robotnika.
Prowadząca – Iwona Brandys

W trakcie lekcji uczestnicy zapoznają się z pojęciami 
z zakresu architektury. Będą poznawać historyczną 
zabudowę naszego miasta oraz jej zróżnicowanie, funkcje 
budynków takich jak willa lub dom w kolonii robotniczej. 
Nauczą się rozpoznawać detale architektoniczne oraz 
poznają różnice w wyposażeniu wnętrz, dekoracji 
i dodatkowo bibelotów wykonanych w różnych technikach 
rzemieślniczych).

Od Madonny Cranacha po „Chrystusa Frasobliwego”
Prowadząca – Iwona Brandys

Jaworznickie przykłady sztuki sakralnej i religijnej od 
średniowiecza do XX wieku. Lekcja dotyczy ciekawych 
aspektów ikonografii chrześcijańskiej w przestrzeni 
jaworznickich zabytków.

Jaworzniccy twórcy amatorzy w orbicie przemysłu.
Prowadząca – Iwona Brandys

Omówienie sylwetek twórców amatorów działających 
w latach 1945-1990. Artyści współtworzyli lokalną 
społeczność i wpłynęli na charakter dzisiejszej kultury miasta. 
Podstawy terminologiczne i opis podłoża historyczno-
socjologicznego opisywanych twórców.

Od Wyspiańskiego do Drabika.
Prowadząca – Iwona Brandys

Historia Polskiej scenografii w pigułce na tle twórczości 
scenograficznej Wincentego Drabika.

Strój, kostium, wzornictwo ludowe.
Prowadząca – Iwona Brandys

Podstawy wiedzy o jaworznickim stroju ludowym 

11



w przestrzeni przemysłowego miasta. Zmiany pokoleniowe, 
przetwarzanie i rekonstruowanie wzoru.

Ruch oporu w Jaworznie w latach II wojny światowej 
(1939–1945). Prowadzący – Adrian Rams

Celem lekcji jest przedstawienie struktury i działalności 
jaworznickich organizacji konspiracyjnych na tle toczących 
się wydarzeń II wojny światowej oraz kształtowanie 
postaw patriotycznych wśród młodzieży poprzez ukazanie 
bohaterskich czynów konspiratorów. Lekcja odbędzie się 
przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.

Jeden z „Nielicznych” – historia życia Karola Pniaka.
Prowadzący – Adrian Rams

Celem lekcji jest przybliżenie życiorysu asa lotnictwa 
polskiego mjr. pil. Karola Pniaka. Prześledzimy jego 
szlak bojowy począwszy od kampanii wrześniowej 1939 
r., poprzez bitwę o Anglię – za udział, w której został 
odznaczony przez brytyjską królową – oraz walki w Afryce. 
Zwrócimy także uwagę na smutny los bohatera po 
zakończeniu II wojny światowej i powrocie do Polski. Lekcja 
odbędzie się przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.

Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu 
i epoce nowożytnej. 
Prowadzący – Adrian Rams

Przedstawienie historii śląsko-małopolskiego pogranicza 
i panujących tu stosunków własnościowych będzie 
przyczynkiem do dyskusji o specyfice życia na pograniczu, 
przenikaniu się wpływów kulturalnych, nawiązywaniu 
kontaktów gospodarczych oraz powstawaniu stereotypów 
o najbliższych sąsiadach. Lekcja odbędzie się przy 
wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.

Obóz dwóch totalitaryzmów.
Prowadzący – Adrian Rams

Zapraszamy do zwiedzenia z przewodnikiem terenu byłego 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i komunistycznego 
obozu pracy, znajdującego się na Osiedlu Stałym. 
Wycieczka z przewodnikiem będzie szansą do poznania 
miejsca i historii obozu Neu-Dachs, filii KL Auschwitz-
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Birkenau, który powstał w 1943 r. Po funkcjonującym 
do 1956 r. komunistycznym Centralnym Obozie Pracy 
i Progresywnym Więzieniu dla Młodocianych Więźniów 
Politycznych pozostała infrastruktura wykorzystywana do 
dzisiaj. Działający w latach 1943–1956 obóz był najdłużej 
funkcjonującym tego typu miejscem w Polsce, które 
odbiło swe piętno na historii całego miasta. Lekcja pomoże 
zrozumieć przyczyny jego utworzenia oraz poznać warunki 
życia więźniów.

WYCIeCZKI – LeKCJe W teReNIe

Zapraszamy do wspólnych wycieczek, które mają na celu 
zapoznanie uczestników z dziedzictwem kulturowym 
Jaworzna, jego architekturą, ważnymi historycznie miejscami 
i wydarzeniami oraz przemianami urbanistycznymi, które 
zaszły w ciągu dwóch ostatnich stuleci.

Cmentarz żydowski.
Prowadząca – Barbara Stanek

W ramach kultywowania pamięci o jaworznickiej mniejszości 
żydowskiej zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem 
usytuowanego w dzielnicy Podłęże cmentarza żydowskiego, 
gdzie znajdują się groby wielu rabinów, kapłanów, cadyków 
oraz zwykłych ludzi tworzących przez niemal dwieście lat 
żydowski krajobraz Jaworzna. Ów pochodzący z XIX wieku 
obiekt, na którym znajduje się ponad trzysta ocalałych 
nagrobków należy do najcenniejszych zabytków Jaworzna. 
W trakcie spaceru uczestnicy będą mogli zapoznać się 
z historią obiektu (w tym najstarszych nagrobków) oraz 
z ciekawą interpretacją symboli widniejących na nagrobkach.

Obóz dwóch totalitaryzmów.
Prowadzący – Adrian Rams

Zapraszamy do zwiedzenia z przewodnikiem terenu byłego 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i komunistycznego 
obozu pracy, znajdującego się na Osiedlu Stałym. 
Wycieczka z przewodnikiem będzie szansą do poznania 
miejsca i historii obozu Neu-Dachs, filii KL Auschwitz-
Birkenau, który powstał w 1943 r. Po funkcjonującym 
do 1956 r. komunistycznym Centralnym Obozie Pracy 
i Progresywnym Więzieniu dla Młodocianych Więźniów 
Politycznych pozostała infrastruktura wykorzystywana do 
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dzisiaj. Działający w latach 1943–1956 obóz był najdłużej 
funkcjonującym tego typu miejscem w Polsce, które 
odbiło swe piętno na historii całego miasta. Lekcja pomoże 
zrozumieć przyczyny jego utworzenia oraz poznać warunki 
życia więźniów. 

Święci i ich atrybuty, kościoły i kapliczki. 
Prowadzący – Iwona Brandys

Prawie każde miasto ma swoje zabytki architektury, 
malarstwa i rzeźby, które wiążą się z kultem świętych. 
Omówienie tych zabytków stanie się doskonałym sposobem 
na przybliżenie tematyki związanej ze sztuką sakralną (ikona, 
drzeworyt, witraż, oleodruk, „świątek”). Poznamy historie 
życia i atrybuty świętych czczonych w naszym mieście 
(św. Wojciech, św. Barbara). Zapoznamy się z ikonografią 
wizerunków Matki Bożej Passawskiej i Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy.

Jaworznickie zabytki sztuki sakralnej.
Prowadzący – Iwona Brandys

Będziemy poznawać najciekawsze zabytki sztuki sakralnej. 
Uczestnicy zapoznają się z pojęciami: sacrum i profanum, 
z łacińskim nazewnictwem, symboliką przestrzeni sakralnej, 
stylami i ikonografią. Dowiedzą się np. czym jest epitafium, 

LaBORatORIuM WIeDZY O hIStORII I SZtuCe 
ReGIONu. 
Prowadząca – Iwona Brandys

Prelekcje i wyjazdy fakultatywne do najważniejszych 
ośrodków kulturalnych regionu (muzea, galerie, centra 
sztuki nowoczesnej, teatry, ciekawe zabytki). Zajęcia mają 
za zadnie pogłębić wiedzę  na temat życia kulturalnego 
regionu oraz przygotować młode pokolenie do umiejętnego 
czerpania i interpretowania zjawisk kulturalnych – mogą 
być dobrym przygotowaniem dla osób planujących maturę 
z historii sztuki.

Kontakt:
e-mail: iwona.brandys@muzeum.jaw.pl
tel.: +48 (32) 6181-952.
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KONKuRS hIStORYCZNY „Z DZIeJóW MOJeGO 
MIaSta”. 
Prowadząca – Elżbieta Trojan

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Głównym celem konkursu jest rozwijanie 
zainteresowań dzieci i młodzieży historią Jaworzna 
i dorobkiem minionych pokoleń oraz kształtowanie 
świadomości obywatelskiej i historycznej poprzez poznanie 
przeszłości „małej ojczyzny”. Konkurs corocznie odbywa się 
w miesiącu marcu.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie 
internetowej www.muzeum.jaw.pl lub kontaktując się z panią 
Elżbietą Trojan:
e-mail: elzbieta.trojan@muzeum.jaw.pl
tel.: (32) 6181-953.
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MuZeaLNe KINO

Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. 
Film dokumentalny, który ukazuje przyczyny powstania 
i funkcjonowanie obozu, który działał w Jaworznie w latach 
1943–1956. Jaworznicki obóz to miejsce symbolicznego 
spotkania nazizmu i komunizmu. Tragiczna historia tego 
miejsca kończy się w 1956 r. W filmie prezentowane są 
unikatowe dokumenty i fotografie oraz fragmenty wywiadów 
z byłym więźniami. Film powstał w 2014 r. 
Czas trwania: 30 minut

Wincenty Drabik. 
80. rocznica śmierci wielkiego scenografa.
Animacja o życiu i twórczości Wincentego Drabika — 
jaworznianina oraz wielkiego polskiego scenografa. 
Czas trwania: 17 minut

Amalia
Film o życiu i twórczości Amalii Fidyk — jaworznianki 
urodzonej w 1922 roku, która była jedną z najciekawszych 
i najczęściej  
wystawianych miejscowych twórczyń. 
Czas trwania: 30 minut

Cementownia Szczakowa
Film przedstawiający historię cementowni w Szczakowej.
Czas trwania: 16 minut

Pozostały po nich fotografie…
Film o życiu i zagładzie jaworznickich Żydów w latach
1939–1942. 
Czas trwania: 35 minut

Obóz dwóch totalitaryzmów.
Film przedstawia historię podobozu Auschwitz-Birkenau 
— Arbeitslager Neu-Dachs, który 15 czerwca 1943, został 
utworzony przez Niemców na terenie Jaworzna. 
Czas trwania: 48 minut

Jaworznicka szopka kolędnicza.
Film ukazujący jaworznicki obrzęd kolędowania z szopką, 
oparty na materiałach i eksponatach pochodzących ze 
zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna.
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Gorset krakowski z terenu Jaworzna — animacja.
Film ukazujący dzieje ubioru damskiego na terenie Jaworzna.

Zdzisław Krudzielski. Pozytywista czy romantyk?
Reportaż poświęcony Zdzisławowi Krudzielskiemu, 
dawnemu dyrektorowi Cementowni Szczakowa.
Czas trwania: 20 minut

Obiekty górnicze i hutnicze na starych mapach oraz 
sposoby eksploatacji węgla na przykładzie Jaworzna.
Czas trwania: 15 minut

Życie w okupowanym mieście. Jaworzno 1939–1945
Czas trwania: 35 minut
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WYDaWNICtWa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych 
wydawnictw. Publikacje można nabyć bezpośrednio 
w budynku Muzeum Miasta Jaworzna przy ulicy 
Pocztowej 5 w Jaworznie lub poprzez złożenie 
zamówienia na adres e-mail: info@muzeum.jaw.pl.

lp. tytuł wydawnictwa  cena w polskich złotych
1 Saga rodziny Paulów 17
2 Katalog – Najdawniejsze dzieje górnictwa 

węglowego
0

3 Jaworzno interdyscyplinarnie Tom 2. 28
4 Obóz dwóch totalitaryzmów Tom 1. 15
5 Obóz dwóch totalitaryzmów Tom 3. 0
6 Dobrze używałeś kapłaństwa mój bracie 25
7 Moje korzenie 47
8 Historia Jaworzna do 1795 roku 25
9 Historia Jaworzna w XIX wieku 25
10 Jaworzno minione, wydanie 2. 20
11 Byczyna – dokumenty, mapy, wspomnienia 0
12 110 lat Jaworzna na fotografii 17
13 Szczakowa na starej pocztówce i fotografii 30
14 170 lat kolei krakowsko-górnośląskiej 10
15 Nieodwracalność czasu wydanie 2. 15
16 Rozmyślania z Mufką 15
17 Pamięć i źródła o Janie Pierzchale 0
18 Z Jaworzna do Kinszasy 15
19 Historia szkolnej edukacji 18
20 Jesienne liście wspomnień 15
21 Zeszyty historyczne 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 5
22 Długoszyn – zarys dziejów od średniowiecza do 

końca okresu staropolskiego
21

23 Gapa – Lotniczy magazyn historyczny numery 8, 9 25
24 Artyści z pogranicza 40
25 Twórcy jaworznickiego przemysłu w niepodległej 

Polsce
0

26 75. rocznica zakończenia II wojny światowej, 
likwidacji obozu Neu-Dachs i utworzenia 
Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie

0

27 Długoszyn na starej fotografii 50
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INFORMaCJa O MuZeuM

Godziny otwarcia:
poniedziałek – muzeum nieczynne
wtorek–piątek: 9.00 –16.00

Ceny biletów:
bilet normalny 10 zł
bilet ulgowy 6 zł
bilet rodzinny 15 zł*
bilet grupowy (od 10 osób) 6 zł normalny, 4 zł ulgowy / osoba
bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 50% ceny** 
czwartki w muzeum wstęp bezpłatny***
przewodnik 25 zł
lekcja muzealna 50 zł od grupy zorganizowanej
opłata za całoroczne warsztaty muzealne 8 zł / osoba
warsztaty okolicznościowe 15 zł / osoba
* uprawnia do wejścia dwóch osób dorosłych 

z co najmniej jednym dzieckiem
** po okazaniu karty
*** zwolnienie z opłat dotyczy biletów wstępu i nie dotyczy 

usługi przewodnika

Muzeum Miasta Jaworzna dołączyło do patronów programu 
Jaworznicka Rodzina Wielodzietna. Projekt ma pomóc 
w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku 
rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową takich 
rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży 
z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do 
dóbr kultury i sportu. W związku z akcją muzeum oferuje 
50% rabat na bilety wstępu oraz 50% rabat na zajęcia 
organizowane w placówce. 

Warsztaty, wycieczki i lekcje muzealne należy umawiać 
tydzień przed planowanymi zajęciami pod:
nr telefonu: +48 (32) 6181-950 lub 728-883-473.
lub email: info@muzeum.jaw.pl. 
Prosimy o wcześniejsze poinformowanie o rezygnacji z zajęć.

Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Miasta Jaworzna
ul. Pocztowa 5
www.muzeum.jaw.pl
www.facebook.com/muzeumjaworzna
www.instagram.com/muzeum_jaworzno




