
 

 

 

 

 

 
Muzeum Zagłębia w Będzinie 

 
Oferta edukacyjna 
wraz z cennikiem 

 

UWAGA 
Lekcja teoretyczna i terenowa - grupa do 30 osób, 

warsztaty - grupa do 25 osób (chyba, że w cenniku podano inaczej), 
lekcja w szkole - liczebność grupy zgodna z liczbą uczniów w klasie. 

PROWADZĄCY TYP LEKCJI TEMAT LEKCJI CENA LEKCJI 

Lekcja prowadzona przez pracownika muzeum w szkole:                                                                     
cena danej lekcji + 20 zł opłata dodatkowa za dojazd 

 
Dział Archeologii  

 
Aleksandra 

Rogaczewska                 
(tel. 32 267 77 07, 

w. 26) 

teoretyczna Ziemia księgą przeszłości 
60,00 zł                      
za grupę 

teoretyczna 
Wprowadzenie                    

w zagadnienia archeologii 
60,00 zł  
za grupę 

terenowa 

Średniowieczny Będzin – 
rozwój terytorialny               

i historyczny                          
z podkreśleniem tematyki 

obronności 

80,00 zł  
za grupę 

teoretyczna 

Jak wytwarzano narzędzia 
krzemienne                                 

w poszczególnych 
okresach epoki kamienia 

60,00 zł  
za grupę 

teoretyczna Siemonia w pradziejach 
60,00 zł  
za grupę 

teoretyczna 

Osady ludności kultury 
łużyckiej na podstawie 

znalezisk z Góry 
Zamkowej w Będzinie 

60,00 zł  
za grupę 



 

teoretyczna 

Wielkie cmentarzyska 
ludności kultury łużyckiej              
z epoki późnego brązu                           

i wczesnego żelaza 

60,00 zł  
za grupę 

warsztaty 
Życie codzienne                    

w osadach ludności kultury 
łużyckiej 

6,00 zł  
za osobę 

warsztaty 

Wytwarzanie biżuterii 
brązowej na wzór ozdób 
ludności kultury łużyckiej              

z końca epoki brązu i 
początków żelaza 

10,00 zł  
za osobę 

teoretyczna 

Początki 
średniowiecznego Będzina 

w świetle źródeł 
archeologicznych 

60,00 zł  
za grupę 

teoretyczna 

Osady 
wczesnośredniowieczne 

przy starym szlaku 
handlowym Kraków- 
Wrocław na terenie 

dzisiejszego Zagłębia 

60,00 zł  
za grupę 

teoretyczna 
(możliwość 

przedstawienia               
w szkole) 

Gród Będziński                     
w średniowieczu 

60,00 zł  
za grupę  

(+ 20,00 zł opłata 
za dojazd) 

warsztaty 

Tłok pieczętny prezbitera 
Lucjana z Giełba na tle 

zabytków z epoki tradycji 
ołowiarskich olkusko - 

sławkowskiego regionu 
wydobycia rud 

4,00 zł za osobę 
(grupa do 30 osób) 

teoretyczna 
Średniowieczne 

ołowiarstwo w rejonie 
sławsko - olkuskim 

60,00 zł  
za grupę  

(grupa do 30 osób) 

teoretyczna 
(możliwość 

przedstawienia               
w szkole) 

Kultura łużycka na terenie 
dzisiejszego Zagłębia 

60,00 zł  
za grupę  

(+ 20,00 zł opłata 
za dojazd) 



 

teoretyczna 
(możliwość 

przedstawienia                  
w szkole) 

Zawód: Archeolog 

60,00 zł  
za grupę  

(+ 20,00 zł  
opłata za dojazd) 

 
Dział Edukacji  

 
Agnieszka Milka                             

(tel. 32 267 77 07, 
w. 28) 

warsztaty W izbie zagłębiowskiej 
80,00 zł  
za grupę 

terenowa 

Zamek będziński               
jako przykład 

średniowiecznej budowli 
obronnej 

80,00 zł  
za grupę 

terenowa Legendy będzińskie 
80,00 zł  
za grupę 

warsztaty Coś tu nie gra 
10,00 zł  

za osobę  
(grupa do 30 osób) 

warsztaty 
W poszukiwaniu 

eksponatów 

10,00 zł  
za osobę  

(grupa do 30 osób) 

warsztaty 
Z wizytą                                 

u Mieroszewskich 
80,00 zł  
za grupę 

warsztaty 

„Zamek – warownia 
obronna” (istnieje 

możliwość 
przeprowadzenia zajęć   
dla osób niewidomych               

i słabowidzących w grupie 
do 15 osób, 

Współprowadzenie                 
z Działem Archeologii) 

10,00 zł za osobę 
(grupa do 25 osób) 

Dział Fotografii 
 

Adam Sygacz                       
(tel. 32 267 77 07, 

w. 24) 
 

Małgorzata Stępień  
(tel. 32 267 77 07, 

w. 28) 

warsztaty 
Animacja poklatkowa - 

kreatywne wykorzystanie 
aparatu fotograficznego 

8,00 zł  
za osobę 

warsztaty 
Fotokolaże  

czyli aparat i Ja –  
naucz się fotografować 

8,00 zł  
za osobę 

Dział Plastyczno- 
Wystawienniczy  

 

warsztaty Na szkle malowane I 
5,00 zł  

za osobę 

warsztaty Na szkle malowane II 
7,00 zł  

za osobę 



 

Bartosz Gawlik                   
(tel. 32 267 77 07, 

w. 22) 

warsztaty Malowanie na porcelanie 
9,00 zł  

za osobę 

warsztaty 
Malowanie na szkle                 

i porcelanie 
12,00 zł  

za osobę 

warsztaty Wielkanocne zdobienia 
10,00 zł  

za osobę 

warsztaty 
Bożonarodzeniowe ozdoby 

świąteczne 
10,00 zł  

za osobę 

warsztaty Z wiejskiego podwórka I 
6,00 zł  

za osobę 

warsztaty Z wiejskiego podwórka II 
12,00 zł  

za osobę 

 
Dział Promocji                 
i Marketingu 

 
Joanna Kobryń 

Aleksandra Skorek     
(tel. 32 267 77 07, 

w. 29) 

warsztaty 

Magiczne kadry 
fotograficzne (plus 

prezentacja multimedialna 
o historii fotografii) 

6 zł  
za osobę  

(grupa do 20 osób) 

warsztaty 

Pocztówka z Będzina lub 
kartka okolicznościowa 

(wykonanie techniką 
scrapbookingu starej 

pocztówki miasta lub kartki 
okolicznościowej                  

np. z okazji świąt Wielkiej 
Nocy, Dnia Matki itp.) 

10,00 zł  
za osobę  

(grupa do 20 osób) 

warsztaty 

Drewniane zakładki 
(malowidła na 

drewnianych zakładkach 
do książek) 

12,00 zł  
za osobę  

(grupa do 20 osób) 

warsztaty 
Wyplatanie koszyków                 
z papierowej wikliny 

8,00 zł  
za osobę 

warsztaty 

Twój pomysł na super 
reklamę. Pierwsze "kroki" 

w świecie muzealnej 
promocji 

5,00 zł  
za osobę  

(grupa do 30 osób) 



 

 
Dział Sztuki  

 
Małgorzata Hałasik  
(tel. 32 267 77 07 

w. 26) 

warsztaty 
Historia komiksu                         

i królewskie opowieści 

60,00 zł 
 za grupę  

do 20 osób 

warsztaty 
Historia komiksu                         

i królewskie opowieści 

70,00 zł  
za grupę od 21  

do 30 osób 

warsztaty 
Tradycje wielkanocne              

na świecie 
10,00 zł  

za osobę 

warsztaty Bal u Ludwiki 1 
40,00 zł  
za grupę  

do 20 osób 

warsztaty Bal u Ludwiki 2 
60,00 zł  

za grupę od 21  
do 30 osób 

terenowa 
„Od Pałacu do dworu 

kolejowego” 

150 zł  
(za grupę  

do 30 osób) 

terenowa + 
warsztaty 

„Od Pałacu do dworu 
kolejowego” 

150 zł  
(za grupę  

do 30 osób)  
+ 5 zł od 

osoby za warsztaty 

warsztaty 
„Kto i jak leczy zabytki              

w muzeum?” 

8 zł  
od osoby  

(grupa do 20 
osób) 

warsztaty 
„Kto i jak leczy zabytki               

w muzeum?” 

10 zł  
od osoby  

(grupa powyżej 
20 osób) 

warsztaty 
"Tajemnice 

dziewiętnastowiecznych 
fotografii" 

4,00zł  
za osobę 

warsztaty 
"Anioł wiedział                            

i powiedział, a to było tak" 

5 zł  
od osoby  

(grupa max.  
30 osób) 

teoretyczna 

"Porozmawiajmy                         
o polskich banknotach 
czyli małych dziełach 

sztuki" 

5 zł  
od osoby 

warsztaty 
"Od Odkrytki                                 

i Korespondentki                      
do Pocztówki świątecznej" 

6 zł  
od osoby (grupa 
max. 30 osób) 



 

 warsztaty „Moja waza z Delft” 
10 zł                    

od osoby (grupa 
max. do 25 osób) 

 


