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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil z
Karpackimi Zbójami w Żywcu – stolicy zbójnictwa karpackiego,
na niepowtarzalnych spotkaniach muzealnych dla dzieci
i młodzieży w zamku Komorowskich w Żywcu.
Stary Zamek w Żywcu znajduje się na miejscu średniowiecznego zamku, który został zniszczony w 1477 roku w wyniku akcji militarnej wojsk króla
Kazimierza Jagiellończyka przeciwko Komorowskim herbu Korczak, opisanej przez Jana Długosza. Przebudowa zamku nastąpiła w latach 1485-1500;
dalsza rozbudowa miała miejsce w 1567 roku i była prowadzona przez Komorowskich. Staraniem Jana Spytka Komorowskiego zbudowano wtedy
arkadowy renesansowy dziedziniec, który zachował się w swym pierwotnym układzie do dnia dzisiejszego.

Fot. Zamek Komorowskich w Żywcu.
Od 2005 r. Stary Zamek jest siedzibą Muzeum Miejskiego w Żywcu. W ramach wystaw stałych muzeum, oglądać można m.in. ekspozycję
etnograficzną, stanowiącą uzupełnienie Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego. Idea powstania muzeum w Żywcu sięga lat 20.
XX wieku. Wśród zbiorów muzeum znajdują się następujące stałe ekspozycje:






historyczne, obejmujące archeologię i historię Żywca oraz tamtejszego sądownictwa,
etnograficzne, obejmujące kulturę ludową Żywiecczyzny,
przyrodnicze,
sztuki sakralnej,
rzeźb i medali autorstwa Stanisława Sikory.

Karpackie Zbóje wraz z Muzeum Miejskim w Żywcu przygotowały ofertę edukacyjną dla
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 8.00 – 16.00

Karpackie

Zbóje oferują możliwość
oraz warsztatów muzealnych i rodzinnych.

zamówienia:

spotkań

muzealnych,

lekcji

muzealnych

SPOTKANIA MUZEALNE – 10 zł brutto / os
Karpackie Zbóje proponują nową ofertę edukacyjną – spotkania muzealne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponad gimnazjalnych. Nowa oferta łączy w sobie krótki wykład (pogadankę), oczywiście dostosowaną do wieku uczestników, oraz mini warsztaty
plastyczne i praktyczne. Cena spotkania wynosi 10 zł. od ucznia, czas trwania od 40 do 60 minut. Proponujemy także dodatkowo możliwość wykupienia
poczęstunku dla ucznia (napój i drożdżówka) w cenie 4 zł.

Tematy spotkań historycznych:
1. HISTORIA HERBU MIASTA ŻYWIEC (oprowadzanie po ekspozycji „Historia i tradycje Żywca” oraz mini warsztaty do wyboru – kolorujemy herb
żywiecki, wykonujemy herb w wybranej technice (wypukłodruk, monotypia) lub projektujemy swój herb).

Fot. Herb miasta Żywiec.
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2. I TY MOŻESZ ZOSTAĆ KRONIKARZEM (pogadanka na temat żywieckiego kronikarza – Andrzeja Komonieckiego, możliwość zobaczenia oryginału
„Dziejopisu Żywieckiego” oraz mini warsztaty piśmiennicze (uczniowie piszą stalówkami na czerpanym papierze fragment tytułu „Dziejopisu
Żywieckiego”).

Fot. Andrzej Komoniecki i jego kronika.

3. ŻYWIECKI PARK MA 300 LAT (pogadanka o parku z pokazem multimedialnym lub wycieczka po parku oraz mini warsztaty plastyczne – wykonanie
zabytku z parku lub ilustracji do historii żywieckiego parku w wybranej technice: wypukłodruk, monotypia, odbijanie z matrycy (tzw. „wałeczkowanie”).

Fot. Park w Żywcu.

4.ZABYTKI ŻYWCA (pogadanka o historii miasta lub krótka wycieczka po mieście oraz mini warsztaty plastyczne – najciekawszy zabytek z Żywca
wykonany w wybranej technice: wypukłodruk, monotypia, odbijanie z matrycy (tzw. „wałeczkowanie”).

Fot. Zabytki Żywca.

5. ZOSTAŃ MECENASEM SZTUKI – MADONNA Z POZIOMKĄ, NAJSTARSZY ŻYWIECKI OBRAZ (pogadanka na temat najstarszej sztuki sakralnej
na nowej wystawie „Sztuka sakralna Żywiecczyzny” oraz mini warsztaty plastyczne – wykonanie odbitki z matrycy najważniejszego symbolu obrazu poziomki. Uwaga: biletem wstępu na zajęcia jest kartka-cegiełka z wizerunkiem Madonny z poziomką.)

Fot. Obraz: Madonna z Poziomką.
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6.POZNAJ SWOJEGO PATRONA (pogadanka na temat historii świętych patronów (m.in. św. św. Jana Chrzciciela, Andrzeja, Piotra, Mikołaja, Barbary,
Katarzyny, Tekli) na nowej wystawie „Sztuka sakralna Żywiecczyzny” oraz mini warsztaty, na których dzieci malują świętych z atrybutami).

Fot. Św. Barbara, św. Andrzej, św. Jan Chrzciciel.

Tematy spotkań etnograficznych:
SPOTKANIA ETNOGRAFICZNE – 10 zł brutto / os
1.ZABAWKI NASZYCH PRZODKÓW Tradycje zabawkarstwa ludowego na Żywiecczyźnie. Malowanie drewnianych ptaszków lub koników.

Fot. Drewniane zabawki z Żywiecczyzny.

2.ZDOBNICTWO ŚWIĄTECZNE Tradycje zdobnictwa ludowego. Wykonywanie dawnych ozdób świątecznych z bibuły, słomy, papieru i opłatków
(zakres do uzgodnienia).

Fot. Ozdoby bibułkowe.

3.CZY SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA? Stroje regionalne i ich symbolika. Spotkanie z prezentacją oraz przymierzaniem ubiorów ludowych.

Fot. Detale stroju górali żywieckich.
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Tematy spotkań archeologicznych:
SPOTKANIA ARCHEOLOGICZNE – 10 zł brutto / os
PAPIER Technologia i wykonywanie papieru.
PAPIER RĘCZNIE CZERPANY (opis warsztatów)
Zajęcia mają na celu szeroko popularyzować dzieje papieru, techniki jego wytwarzania, a także różne sposoby wykorzystania tego materiału.
Oprócz praktycznych doświadczeń w produkcji papieru uczestnicy odkryją tajemnice starożytnych i współczesnych metod wytwarzania
papieru. Praktyczne warsztaty z czerpania papieru poprzedzone są prezentacją multimedialną dotyczącą historii piśmiennictwa, materiałów jakimi
się posługiwano oraz zapoznaniem się z rodzajami pisma od hieroglificznego, przez pismo węzełkowe Inków aż po średniowieczne manuskrypty.
Zajęcia realizowane są na zasadach pracy własnej uczestników, co ułatwia przyswojenie wielu nowych wiadomości oraz umiejętności, każdy
własnoręcznie przygotuje masę papierniczą a potem będzie miał okazję sprawdzenia swoich sił w produkcji papieru czerpanego. Atrakcją jest również
część praktyczna pisma - iluminacji piórem oraz tuszem, gdzie każdy może poczuć się średniowiecznym kaligrafem. Proponowane przez nas lekcje
muzealne mogą stać się doskonałym uzupełnieniem programu nauczania historii, sztuki czy techniki. Taka forma miedzy przedmiotowej edukacji
doskonale pobudza wyobraźnię do kreatywnego myślenia, rozwija zdolności manualne i artystyczne. Deklarujemy możliwość dostosowania się do
Państwa oczekiwań i propozycji. ok.20 osób niezależnie od wieku. Spotkania trwają ok. 90 minut.
Fot. Warsztaty wykonywania papieru.

Lekcje muzealne
LEKCJE MUZEALNE – 8 zł brutto / os
OFERTA EDUKACYJNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
TEMATY LEKCJI
 Moja pierwsza wizyta w muzeum;
 Historia i legendy miasta Żywca;
 Poznajemy zabytki naszego miasta;
 Jak kiedyś ubierano się w mieście Żywcu a jak na wsi?
 Jak mieszkano na wsi?
 Jak wyglądały zabawki naszych dziadków?
 Zwyczaje kolędnicze;
 Tradycje Świąt Wielkanocnych.

Fot. Lekcje muzealne z dziećmi w Żywcu.
Deklarujemy możliwość dostosowania się do Państwa oczekiwań i propozycji tematów spotkań muzealnych związanych z zainteresowaniami dzieci.
Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne i mailowe. Spotkania muzealne trwają około 30 minut.
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OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
TEMATY SPOTKAŃ
LEKCJE MUZEALNE – 8 zł brutto / os
 Biblioteka Muzeum Miejskiego i jej zbiory;
 Kultura łużycka i puchowska w świetle wykopalisk archeologicznych na Grojcu;
 Właściciele Żywca i ich rezydencje;
 Żywiec w epoce średniowiecza – styl gotycki;
 Rzemiosło miasta Żywca od XVI do XIX w.;
 Żywiec w epoce renesansu;
Fot. Strój mieszczański.
 Historia fałszywej monety bitej na zamku w Żywcu;
 Obrona Żywiecczyzny w czasie Potopu Szwedzkiego;
 Andrzej Komoniecki – wójt, burmistrz, kronikarz, autor „Dziejopisu Żywieckiego”;
 Żywiec w epoce baroku;
 Żywieccy Habsburgowie;
 Zabytki miasta Żywca;
 Sztuka sakralna Żywiecczyzny;
 Historia mieszczańskiego stroju żywieckiego.

Fot. Oferta edukacyjna w Żywcu dla dzieci i młodzieży.
Deklarujemy możliwość dostosowania się do Państwa oczekiwań i propozycji. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne i mailowe.
Spotkania trwają 45 – 60 minut.
SPOTKANIA MUZEALNE ZWIĄZANE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W REGIONIE
TEMATY SPOTKAŃ
LEKCJE MUZEALNE – 8 zł brutto / os
 Osadnictwo i pasterstwo;
 Rzemiosło ludowe: meblarstwo, kowalstwo, garncarstwo, zabawkarstwo;
 Gwara;
 Zwyczaje kolędnicze na Żywiecczyźnie;
 Zwyczaje Świąt Wielkanocnych;
 Rodzina tradycyjna;
 Stroje regionalne;
 Żywiecka sztuka ludowa;
 Od ziarna do chleba;
 Wesele żywieckie;
 Historia zabawkarstwa na Żywiecczyźnie;
 Zdobnictwo bibułowe.

Fot. Oferta edukacyjna
w Żywcu dla dzieci
i młodzieży.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne i mailowe. Spotkania muzealne trwają 45 – 60 minut.
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WARSZTATY MUZEALNE GRUPOWE (DO 15 OSÓB)
NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ
Technologia i wykonywanie przedmiotów z ceramiki / Glina (Cena: 15 zł/1,5 h)
Zapraszamy na zajęcia z przetwarzania i obróbki gliny. Uczestnicy zajęć poznają techniki obróbki tego surowca. Rozpoczynając od najstarszych technik
wygniatania i wałeczkowej, poprzez obtaczanie i toczenie kończąc na odlewaniu lub wyciskaniu w formach. Zajęcia mają na celu wprowadzenie
w tajniki ginącego już zawodu garncarza, poznanie jego narzędzi oraz materiałów którymi się posługiwał. Dodatkowo uczestnicy mają możliwość
zapoznania się z oryginalnymi przedmiotami pochodzącymi z wykopalisk na naszym terenie, które stanowią wzorce wykonywanych w trakcie zajęć
naczyń i przedmiotów. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymują na własność przedmioty, które wykonali własnoręcznie. Dodatkowo
wychodząc naprzeciw indywidualnych potrzeb istnieje możliwość ukierunkowania zajęć np. pod kątem wytwarzania ozdób choinkowych,
wytwarzania pamiątek lub przedmiotów codziennego użytku. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę, którą człowiek przyswajał sobie przez kilka
tysięcy lat. Deklarujemy możliwość dostosowania się do Państwa oczekiwań i propozycji. Maksymalna liczba uczestników: 15 osób niezależnie
od wieku.

Fot.Oferta edukacyjna
w Żywcu dla dzieci
i młodzieży.

„WITRAŻE – ŚWIATŁEM MALOWANE”
Technologia i wykonywanie przedmiotów ze szkła – budowa witraży / Witraż (Cena: 30 zł/os. 4h)
Zajęcia mają na celu szeroko popularyzować dzieje witrażownictwa, techniki ich wytwarzania, a także różne sposoby wykorzystania szkła jako
materiału podlegającego obróbce. Oprócz praktycznych doświadczeń w powstawaniu witraży uczestnicy odkryją tajemnice historycznych metod
wytwarzania przedmiotów ze szkła. Praktyczne warsztaty poprzedzone są omówieniem możliwości wykorzystania surowca szklanego oraz zasad
postępowania z przedmiotami szklanymi. Zajęcia realizowane są na zasadach pracy własnej uczestników, co ułatwia przyswojenie wielu nowych
wiadomości oraz umiejętności, każdy własnoręcznie wykonuje własnoręcznie zaprojektowany witraż.

Fot. Oferta edukacyjna w Żywcu dla dzieci i młodzieży.
Są rzeczy, obok których nie sposób przejść obojętnie. Proponujemy Ci okno z widokiem na Twoją wyobraźnię. Witraże – obrazy
malowane słońcem…
WARSZTATY RODZINNE
 Świat dziecka dawniej a dziś / Rodzinne tworzenie tradycyjnych zabawek ludowych (Cena: 20 zł dorośli, 15 zł dziecko)
 Glina / Technologia i wykonywanie przedmiotów z ceramiki (Cena: 20 zł/1,5 h)
 Witraż / Technologia i wykonywanie przedmiotów ze szkła – budowa witraży (Cena: 40 zł/4h)

Fot. Oferta edukacyjna w Żywcu dla dzieci i młodzieży.
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Rezerwacja zajęć edukacyjnych oraz zwiedzania Muzeum w Żywcu
Wszystkie usługi i bilety wstępów do zwiedzanych obiektów na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie
z usługi przewodnickiej i zarezerwowanie odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać
w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila:
marketing@zbojnickie.pl
Cennik
CENY BILETÓW (wszystkie wystawy)

normalny

ulgowy

rodzinny
(od 3 osób)

grupowy
(od 10 osób)

20 zł

14 zł

45 zł
(rodzice i dzieci
od 7 do 16 lat)

15 zł
(od osoby)

Historia i Tradycja Miasta Żywca
Kultura Ludowa Żywiecczyzny
Konfessaty Czyli Sądy,
Wyroki i Tortury w Żywcu
Ptaki i Ssaki Żywiecczyzny
Archeologiczna

CENY BILETÓW (poszczególne wystawy)
Wystawa Czasowa

normalny

ulgowy

rodzinny
(od 3 osób)

grupowy
(od 10 osób)

-

-

-

-

Sztuka Sakralna Żywiecczyzny

7 zł

-

-

-

Historia i Tradycja Miasta Żywca

11 zł

-

-

-

Kultura Ludowa Żywiecczyzny

8 zł

-

-

-

Ptaki i Ssaki Żywiecczyzny

4 zł

-

-

-

Archeologiczna

4 zł

-

-

-

Konfessaty Czyli Sądy,
Wyroki i Tortury w Żywcu

4 zł

-

-

-

Park Miniatur

7 zł

-

-

-

Od Komorowskich do Habsburgów

5 zł

Spotkania muzealne (w trakcie roku szkolnego)

5 zł

-

-

-

Bicie monety

4 zł

-

-

-

PRZEWODNIK PO WYSTAWACH
Historia i Tradycja Miasta Żywca

35 zł

Kultura Ludowa Żywiecczyzny

35 zł

Park Miniatur

35zł

Zwiedzanie z przewodnikiem w soboty, niedziele i dni świąteczne tylko po wcześniejszej rezerwacji.
tel. 33 861 21 24 w. 29

60 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem w języku angielskim w soboty, niedziele i dni świąteczne
tylko po wcześniejszej rezerwacji. tel. 609 789 879

90 zł

OPROWADZANIE GRUP PO MIEŚCIE
Trasa nr 1
Stary Zamek, Pałac Habsgurgów, Domek Chiński, Park

60 zł (do 30 osób)

Trasa nr 2
Stary Zamek, Pałac Habsburgów, Domek Ciński, Park, Kościół Św. Krzyża,
Kościół Parafialny, Rynek, Ratusz, Dzwonnica

90 zł (do 30 osób)

Dane do przelewu:
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
34-300 ŻYWIEC
Ul. Jana III Sobieskiego 7
NIP: 553 – 230 – 63 – 40
REGON: 240 745 145
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688

Zapraszamy na spotkania muzealne, lekcje muzealne oraz warsztaty muzealne i rodzinne do Żywca!
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630
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