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W
  roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy Państwa na zajęcia z  za-
kresu historii Polski, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, a tak-
że wiedzy o kulturze, socjologii, czy też na warsztaty multisenso-

ryczne. Historyczne wnętrza zamku, barokowe sale, ekspozycja obrazów 
z Muzeum Narodowego we Wrocławiu i wystawa archiwalnych zdjęć rodzi-
ny Hochbergów to trzon naszej oferty. 

Dzięki najnowszej propozycji zajęć edukacyjnych Zamku Książ dzieci 
i młodzież poznają historię oraz architekturę zamku, a także zdobędą wie-
dzę o regionie. Nasza oferta została przygotowana w oparciu o aktualną 
podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Istnieje możliwość poprowadzenia zajęć w języku angielskim, niemieckim, 
włoskim. W przypadku prowadzenia zajęć w języku obcym obowiązuje 
dopłata 5 zł od osoby. Więcej informacji można uzyskać pod numerem 
telefonu 74 66 43 872, 74 66 43 834.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

REZERWACJA ZAJĘĆ
•  Oferta edukacyjna obowiązuje od września 2019 r. 
 do końca czerwca 2020 r. 

•  Zajęcia można rezerwować telefonicznie:
 74 66 43 872, 74 66 43 834
 lub mailowo: info@ksiaz.walbrzych.pl

•  Zapisy na zajęcia Baśniowy Książ pod numerem telefonu 693 771 391.

•  Prosimy o rezerwację zajęć z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

MIEJSCE
•  Zajęcia odbywają się w salach edukacyjnych i warsztatowych Zamku Książ  
 wyposażonych w sprzęt niezbędny do realizacji projekcji historycznych   
 oraz zajęć manualnych.

• Zajęcia w terenie odbywają się na obszarze tarasów  
 oraz przyzamkowego, zabytkowego parku. 

TERMIN
• Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 
 9:00-16:00. Istnieje możliwość poprowadzenia zajęć i warsztatów  
 w sobotę lub niedzielę, po uprzednim kontakcie telefonicznym  
 i sprawdzeniu dostępności oferty.

LICZBA UCZESTNIKÓW
•  Nasze zajęcia prowadzimy dla grup minimum 15-osobowych,  
 a maksymalnie 35-osobowych. Istnieje jednak możliwość poprowadzenia  
 zajęć dla większych grup - po uprzednim kontakcie telefonicznym. 

•  Gwarantujemy darmowy wstęp na zajęcia dla jednego opiekuna  
 na 10 uczestników oraz dla pilota/przewodnika grupy.
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Zajęcia multisensoryczne 
Zamek zmysłów
przedszkola, klasy I-III szkoły podstawowej
 
Słowa kluczowe: 
zmysły, sensoryka, zamek, historia 

Podczas aktywnego zwiedzania dzieci od-
kryją Zamek Książ na nowo poprzez zmy-
sły. Będą poznawały zapachy z historycz-
nej zamkowej kuchni, odkrywały dźwięki 
ukryte w książańskich salach, a także po-
przez dotyk sprawdzą, z jakich materiałów 
jest zbudowany Książ. 

90 min 29 zł/os.

Księżniczki 
i rycerze na zamku
przedszkola, klasy I-III szkoły podstawowej

Słowa kluczowe: 
legendy, zwiedzanie, historia, zamek, 
księżna Daisy

Dzieci poznają legendy związane z historią 
Książa, zobaczą archiwalne zdjęcia i cieka-
wostki z okresu średniowiecza. Następnie 
udadzą się na spacer po najpiękniejszych 
salach zamku, gdzie posłuchają opowieści 
o dawnym życiu jego mieszkańców, w tym 
ostatniej pani na zamku – księżnej Daisy.

60 min 25 zł/os.
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Zbudujmy sobie zamek

przedszkola, klasy I-VI szkoły podstawowej

Słowa kluczowe: 
historia, zamek, pałac, legendy 

Czym różni się zamek od pałacu? Która sala w  Książu jest najcenniejsza i  dlaczego?  
Co to jest architektura? Dzieci poznają odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych 
z historią oraz budową Zamku Książ, a po zwiedzaniu zaprojektują swój zamek. W salach 
edukacyjnych ozdobią zarys Książa i wykorzystując materiały plastyczne stworzą swój 
wymarzony zamek. 

90 min

29 zł/os.
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Astrolog czy detektyw 
zamkowy
klasy I-VI szkoły podstawowej

Słowa kluczowe: 
zwiedzanie, zamek, barok, mitologia, 
historia

To aktywne zwiedzanie, gdzie w scenariusz 
wpleciono treści z programów nauczania 
języka polskiego i historii oraz elementy 
wiedzy o sztuce i kulturze. Dzieci poznają 
mity i legendy, odkryją elementy zdobień 
w okresie baroku, a także odszukają znaki 
zodiaku wśród dekoracji Sali Maksymiliana. 
Następnie dzieci udadzą się do sali warszta-
towej, gdzie odbędą się zajęcia plastyczne 
nawiązujące do tematyki zamku.

Baśniowy Książ
przedszkola, klasy I-VI 
szkoły podstawowej

Słowa kluczowe: 
zwiedzanie, legendy, mitologia, 
poszukiwania

Baśniowe zwiedzanie to podróż do zam-
kowej krainy baśni i  legend. Podczas ak-
tywnej, edukacyjnej „podróży w  czasie” 
dzieci spotykają średniowieczną księżną 
Annę, z którą przemierzają zamkowe dzie-
je. Wędrując tajemniczymi piwnicami i salo-
nami, mali podróżnicy szukają zaginionego 
skarbu i  magicznej Książęcej Skały. Gry 
i  zagadki na trasie poszerzają ich wiedzę 
o zamku, rozwijają kreatywność i pozwala-
ją odkryć potęgę wyobraźni.

90 min 29 zł/os. 90 min 29 zł/os.
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Ja tworzę historię
klasy IV-VI szkoły podstawowej

Słowa kluczowe: 
zwiedzanie, historia, komiks

Opowieści o życiu mieszkańców zamku 
to lekcja historii z Książem w tle. Podczas 
zwiedzania zamku młodzież dowie się, jakie 
były dzieje najsłynniejszej rodziny na Książu 
– rodu Hochbergów. Następnie uda się do 
sali, w której obejrzy prezentację archiwal-
nych fotografii, by na koniec samodzielnie 
stworzyć komiks z wykorzystaniem goto-
wych kopii historycznych zdjęć dotyczących 
Zamku Książ. 

Zamkowe tajemnice 
klasy IV-VIII szkoły podstawowej,  
szkoła średnia

Słowa kluczowe: 
historia, zwiedzanie, tajemnice

Zamek Książ skrywa wciąż niewyjaśnione 
historie, m.in. takie, jak hipotezy dotyczą-
ce przeznaczenia wojennych podziemi, 
czy pochówku Księżnej Daisy. Podczas 
zwiedzanie młodzież pozna historię zam-
ku z  różnych okresów, zobaczy tunel na 
poziomie tarasów zamkowych, a także od-
kryje najstarszą, piastowską część Książa 
przebudowaną podczas II wojny światowej.

90 min 29 zł/os.90 min 29 zł/os.
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Podziemny Książ 
klasy IV-VIII szkoły podstawowej, szkoła średnia

Słowa kluczowe: 
historia, zamek, II wojna światowa, podziemia

Na poziomie -50 metrów pod zamkiem przedstawiamy historię Książa 
z  okresu II wojny światowej. Historyczne podziemia, plany dotyczące 
Książa w  ramach realizacji nazistowskiego projektu „Riese”, a  do tego 
multimedialna ścieżka zwiedzania i opowieści o przebudowach Książa.

60 min 24 zł/os.

7



ZAJĘCIA DODATKOWE 
– ARCHITEKTURA, PARK, FOTOGRAFIA

Książ - kompleks 
zamkowo-parkowy

szkoła podstawowa, szkoła średnia
 
Zwiedzanie zamku połączone ze zwiedza-
niem przyzamkowego parku i tarasów.

90 min 29 zł/os.

Klisze historii
klasy VI-VIII szkoły podstawowej, 
szkoła średnia

Zajęcia z  fotografem na wystawie zdjęć 
zamkowych z  początku XX w. pt. „Książ 
od kuchni” i warsztaty z podstaw fotografii 
w  dawnej kuchni zamkowej na V. piętrze 
(niedostępnej na co dzień).

100 min 35 zł/os.

Książ jako połączenie 
wielu stylów architektury
 
klasy VI-VIII szkoły podstawowej, 
szkoła średnia

Młodzież obejrzy prezentację dotyczącą 
wybranych stylów w  architekturze wraz 
z ich omówieniem. Następnie odbędzie się 
zwiedzanie połączone z  odnajdywaniem 
poznanych stylów w  zamku. Zwiedzanie 
obejmie także wejście na niedostępne 
na co dzień dla turystów V. piętro, gdzie 
uczestnicy zaplanują swoje koncepcje wy-
korzystania tego miejsca.

100 min 35 zł/os.

Sztuka w zamku
klasy VI-VIII szkoły podstawowej, 
szkoła średnia

Zwiedzanie wystawy Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu pt. „Metamorfozy 
Zamku Książ” i warsztaty kaligrafii, gdzie 
młodzież praktycznie pozna sztukę arty-
stycznego pisania.

90 min 35 zł/os.
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WYDARZENIA SPECJALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

09-10/2019 WSZYSTKIE KOLORY ZAMKU 
Babie lato i pejzaż jesiennych barw to doskonały czas na odkrywanie uroków zamku 
wśród lasów Książańskiego Parku Krajobrazowego. Razem wybierzemy się w niezwykłą 
i niecodzienną podróż śladem kolorów najbarwniejszej pory roku.  

Obowiązują wcześniejsze zapisy grup. 
Dla turystów indywidualnych oferta obowiązuje w weekendy.

27/10/2019 DUCHY I ZJAWY ZAMKU KSIĄŻ 
Październik kończymy specjalną edycją nocnego zwiedzania, pełnego strasznych przygód. 
Odważnych śmiałków zapraszamy po zmierzchu do zamku na najstraszniejszą noc w roku. 

Oferta dla turystów indywidualnych. 

12/2019 
BAŚNIOWY KSIĄŻ 
ŚW. MIKOŁAJA 
 
W grudniu Zamek Książ jest pełen ma-
gicznej, świątecznej aury. W tym czasie 
zapraszamy dzieci na wyjątkowe zwiedza-
nie. Podczas spaceru po komnatach i ko-
rytarzach dzieci w towarzystwie Śnieżynki 
będą szukać zagubionego św. Mikołaja. 
Będzie mnóstwo słodkości, zabaw i kon-
kursów przy muzyce.

Obowiązują wcześniejsze zapisy grup. 
Każde „mikołajkowe” zwiedzanie dosto-
sowujemy do wieku uczestników. 
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03-04/2020 ZAMEK PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 
 
Przed Wielkanocą czas na wiosenne szaleństwa dla najmłodszych w zaczarowanym 
Zamku Książ! Pisankowa trasa wiedzie przez tajemnicze korytarze i komnaty pełne histo-
rii, zagadek i legend z zamku po drugiej stronie lustra, gdzie króluje wyobraźnia! Księż-
niczka Wiosna i Szalony Kapelusznik zabiorą dzieci do magicznego świata, gdzie zatrzy-
mał się… CZAS … i tylko rozwiązanie zamkowej zagadki pozwoli GO znów uruchomić, 
wskazując drogę do wielkanocnego skarbu.

Obowiązują wcześniejsze zapisy grup. 
Każde wiosenne zwiedzanie dostosowujemy do wieku uczestników. 

1/06/2020 ZAMEK DZIECI 
 
Dzień dziecka w Zamku Książ to celebracja dziecięcych uśmiechów i radości. 
Ponownie zaprosimy do wspólnej zabawy, wypełnionej atrakcjami i przygodami. 

Oferta dla turystów indywidualnych. 
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O OGRODACH
Wokół zamku rozciąga się 13 pięknych tarasów. Pierwsze z nich, jako ogrody użytkowe, 
założone zostały już w XVI wieku. W epoce baroku powstały kolejne tarasy ozdobne. Swój 
ostateczny kształt tarasy wokół Książa otrzymały na początku XX wieku. Zamkowe tarasy 
ogrodowe ulokowane są na różnych poziomach. Każdy z nich ma swoją nazwę. Dziś ich 
ozdobą są zabytkowe fontanny, stare rzeźby i historyczne nasadzenia odmiany róży, nazwa-
nej na cześć ostatniej właścicielki Książa z rodu Hochbergów różą Księżnej Pszczyńskiej.

11/2019 – 3/2020 OGRODY ŚWIATŁA
 
Nasze tarasy zmienią się tej zimy nie do poznania. Już niedługo rozbłysną tysiącem 
świateł. Po raz pierwszy w historii zamkowe tarasy będą mienić się od spektakularnych 
dekoracji, które tchną życie w niezwykłą architekturę tej przestrzeni. Dajcie się porwać 
magii „Ogrodów świateł”.

Obowiązują wcześniejsze zapisy grup. 
Oferta także dla osób indywidualnych.

Szczegóły na temat powyższych wydarzeń pojawią się na stronie 
www.ksiaz.walbrzych.pl przed wydarzeniami.

NOWOŚ
Ć

11

www.ksiaz.walbrzych.pl



30/04-3/05/2020 FESTIWAL KWIATÓW I SZTUKI  
 
Największe wydarzenie florystyczne na Dolnym Śląsku! Barokowe sale i zamkowe ko-
rytarze zostaną wypełnione kwiatowymi kompozycjami. W programie m.in. animacje dla 
najmłodszych, pokazy florystyczne, wykłady, kwietne damy. 

NASZE FESTIWALE
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8-9/08/2020 DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL TAJEMNIC  
 
To wydarzenie dla poszukiwaczy skarbów, odkrywców tajemnic i  pasjonatów historii. 
W jednym miejscu przez cały weekend można podziwiać walki zbrojne, ciekawe wysta-
wy czasowe i wysłuchać niezwykłych historii. Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji 
w strefie dzieci, które zaskoczą każdego małego pasjonatę historii i dobrej zabawy. 

URODZINY W KSIĄŻU  
 
Zamek to miejsce, gdzie dzieci mogą 
świętować swoje urodziny w  iście książę-
cym stylu. Zabawa połączona ze zwiedza-
niem, a do tego mnóstwo zabaw, animacji 
i wszystko w niezwykłej zamkowej scenerii. 
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Zamek Książ w Wałbrzychu

ul. Piastów Śląskich 1

58-306 Wałbrzych

www.ksiaz.walbrzych.pl
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