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Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia to największa 
atrakcja turystyki poprzemysłowej w Polsce, mieszcząca 
się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia 
(wcześniej KWK Thorez). Ten doskonale zachowany kom-
pleks to skarbnica wiedzy o historii i kulturze górnictwa 
węglowego, jak również o przemyśle ceramicznym na 
Dolnym Śląsku. 

W strukturach Starej Kopalni działa:

Muzeum Przemysłu i Techniki
Organizowane są warsztaty oraz lekcje muzealne dla dzieci 
i młodzieży na każdym szczeblu edukacji z zakresu górnic-
twa, nauki o przemyśle i technice, geologii i archeologii.

edukacja@starakopalnia.pl
74 667 09 12

Centrum Ceramiki Unikatowej
Warsztaty obejmują zajęcia związane z tworzeniem ma-
łej formy rzeźbiarskiej z masy ceramicznej, jak również 
z odlewaniem, zdobieniem i toczeniem na kole garn-
carskim. Zajęcia prowadzone są przez wykwali-
f ikowanych artystów ceramików, z odpowiednim 
przygotowaniem pedagogicznym.
 
ceramika@starakopalnia.pl
ceramika1@starakopalnia.pl
74 667 09 20 / 74 667 09 21
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Galeria Sztuki Współczesnej 
Oferuje oprowadzenie po aktualnych wystawach 
z udziałem kuratora lub opiekuna ekspozycji, warsztaty 
i spotkania dyskusyjne prowadzone przez artystów, za-
jęcia lekcyjne inspirowane wystawami, dopasowane 
do Państwa potrzeb.

galeria@starakopalnia.pl
74 667 09 22

Zajęcia realizowane są przy pomocy zróżnicowanych środ-
ków dydaktycznych, dopasowanych do wieku uczestników. 
Część zajęć została przygotowana w oparciu o aktualną 
podstawę programową kształcenia ogólnego Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.

LEGENDA

zajęcia muzealne

gry terenowe

warsztaty ceramiczne i graficzne 

oferta specjalna

wydarzenia edukacyjne 
w roku szkolnym 2018/2019
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Zajęcia
Muzealne
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Kopalnia zmysłów, warsztaty 
multisensoryczne

przedszkole
czas trwania zajęć: 1 – 1,5 godz.
koszt: 15 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 30 os. 

Zajęcia oparte na wielozmysłowym poznaniu otoczenia ko-
palni poprzez wykorzystanie zasobów chodnika podziem-
nego pozwalają dzieciom doświadczać ukierunkowanej 
stymulacji zmysłu dotyku, wzroku i słuchu w autentycznym 
otoczeniu. Następnie uczestnicy zajęć zostaną wprowadze-
ni w górniczy labirynt, gdzie słuchając legend i opowiadań 
górniczych stworzą prace plastyczne za wykorzystaniem 
węgla do rysowania.
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Szychta Fuksów – pierwsza 
zmiana młodych górników

czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt: 15 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 30 os.

Cykl quizów, zagadek, i gier zespołowych, dzięki którym 
dzieci poznają aspekty pracy górnika oraz powiązane z nią 
bogate tradycje i zagadkowe tajemnice Lisiej kopalni. Za-
jęcia obejmują przejście chodnikiem podziemnym łącznie 
z wykonaniem lekkich prac górniczych oraz zwiedzanie bu-
dynku warsztatów mechanicznych.
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Ginące zawody

czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt: 15 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 30 os.

Prezentacja multimedialna bogata w ikonografię wprowa-
dzi uczestników w świat średniowiecznych i nowożytnych 
miast, miasteczek, osad, w których prace swe wykonywali 
liczni rzemieślnicy, a specjalne warsztaty pozwolą znaleźć 
na terenie obiektu Starej Kopalni przedmioty i miejsca zwią-
zane z dawnymi zawodami. Uczestnicy pracując w małych 
grupach rozwiązują zagadki i samodzielnie wykonują drobne 
czynności związane z ginącymi zawodami.
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Cechy rzemieślnicze, 
gmerki i znaki firmowe

klasy VII i ponadpodstawowe
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt zajęć uzależniony od formy odbioru prac 
końcowych: 
odbiór osobisty: 15 zł/os.
przesyłka kurierska: 17 zł/os.
prace są gotowe do odbioru po wypale biskwitowym (ok. 
3 tygodnie) 
liczebność grupy: min. 10 max 30 os.

Uczestnicy poprzez prezentację multimedialną przeniosą 
się w epokę rzemieślników, poznają sposoby funkcjonowa-
nia cechów oraz sposoby tworzenia gmerków i znaków fir-
mowych. Uczniowie dowiedzą się również, jak w dzisiejszych 
czasach projektuje się kreatywne loga i znaki firmowe. Czę-
ścią praktyczną będzie sporządzenie własnego graficznego 
znaku firmowego, wykonanego w glinie.
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Górą i dołem – 
zajęcia kartograficzne

klasy VII i ponadpodstawowe
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt: 15 zł/os. 

Uczestnicy określają położenie geograficzne Wałbrzycha, 
szukają atutów bliskości górskiej okolicy. Następnie z wie-
ży widokowej wykorzystując mapę geograficzną znajdują 
na panoramie miasta poszczególne szczyty i charakte-
rystyczne punkty terenowe. Uczniowie poznają również 
typy dokumentów kartograficznych używanych w kopalni. 
Zwieńczeniem zajęć jest praca w części podziemnej, pod-
czas której należy przygotować własną mapę.
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Czarne skarby – 
czyli jak powstał węgiel?

przedszkole i klasy I-III
czas trwania zajęć: 1-1,5 godz.
koszt: 15 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 30 os.

Uczestnicy zajęć przeniosą się w czasy sprzed 300 milio-
nów lat, gdy powstawał wałbrzyski skarb – węgiel. Prezen-
tacja oparta o ilustracje przedstawiające prehistoryczne 
czasy będzie inspiracją do stworzenia prac plastycznych 
z wykorzystaniem węgla i pasteli. Zwieńczeniem zajęć bę-
dzie przejście chodnikiem podziemnym oraz zapoznanie się 
z Geogródkiem skalnym.
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Dzieje życia na Ziemi 
zapisane w skamieniałościach

klasy I-IV
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt: 20 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 24 os.

Podczas zajęć uczestnicy poznają, czym są skamieniałości 
zwierzęce i roślinne, uczą się je rozpoznawać. Przybliża 
im się również podstawowe metody badawcze pozosta-
łości po czasach dawno minionych, by sami spróbowali 
odpowiedzieć na pytanie, na ile różnił się świat setki lat 
temu od tego, który znamy dzisiaj. W części warsztatowej 
uczestnicy pracować będą ze skamieniałościami w Cen-
trum Ceramiki Unikatowej, które po zajęciach zabiorą ze 
sobą.
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W poszukiwaniu kwiatu paproci

klasy I-VI
czas trwania zajęć: 2 godz.
koszt zajęć uzależniony od formy odbioru prac końcowych:
odbiór osobisty: 20 zł/os.
przesyłka kurierska: 22 zł/os.
prace są gotowe do odbioru po wypale biskwitowym (ok. 
3 tygodnie)
liczebność grupy: min. 10 max 24 os.

Zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej części 
uczestnicy w towarzystwie pracownika Starej Kopalni udają 
się na wyprawę badawczą na hałdę w poszukiwaniu skamie-
lin oraz roślin. Po powrocie, w ramach warsztatów (30 min.) 
odbijają dowolne motywy roślinne w płatach gliny, tworząc 
autorskie skamieliny. Po wypaleniu i podtlenkowaniu pła-
skorzeźb przez pracowników Centrum Ceramiki Unikatowej 
będą one gotowe do odbioru w ustalonym terminie.
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Skarb ziemi wałbrzyskiej – 
opowieść o powstawaniu węgla

klasy IV-VII
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt: 15 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 30 os.

Zajęcia zabierają uczestników w niezwykłą podróż do Wał-
brzycha sprzed trzystu milionów lat, kiedy dopiero tworzył 
się jego największy skarb epoki przemysłowej – węgiel. 
Uczniowie mają możliwość znalezienia odpowiedzi na py-
tanie: jak tworzyło się czarne złoto i co wpłynęło na tak 
doskonałą jakość występującego tu surowca? Ponadto 
uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z historią kształto-
wania się powierzchni Ziemi w rejonie Wałbrzycha za wy-
korzystaniem Geogródka skalnego.
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Zostań archeologiem

klasy IV-VII
czas trwania zajęć: 1,5 godz.
koszt: 15 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 30 os.

Młodzi adepci archeologii rozpoczynają pod czujnym okiem 
opiekuna własne badania, poszukując w specjalnie przygo-
towanych formach części glinianych naczyń. Poznają przy 
tym, jak istotna jest w zawodzie archeologa praca zespoło-
wa, bowiem tylko wspólnie mogą złożyć w całość poszcze-
gólne elementy i odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę 
znaleźli.
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Gry 
terenowe
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Gdzie Skarbnik ukrył 
swój skarb?

klasy I-III
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt: 15 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 30 os.

Uczestnicy podzieleni na dwie grupy otrzymują fotogra-
fie maszyn, które muszą odnaleźć w budynku warsztatów 
mechanicznych. W niektórych z maszyn kryją się pyta-
nia/zadania z zakresu wiedzy o górnictwie, które należy 
rozwiązać. Jednak głównym zadaniem uczestników jest 
znaleźć wszystkie ukryte elementy układanki, które po 
ułożeniu w całość wskażą im miejsce gdzie znajduje się 
ukryty skarb ducha kopalni – Skarbnika. Tylko odnalezienie 
i prawidłowe ułożenie wszystkich elementów układanki 
pozwoli dotrzeć do skarbu Skarbnika. Gra terenowa nie 
obejmuje zwiedzania podziemi. 
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Na tropie skarbu

klasy IV-VII
czas trwania zajęć: 1-1,5 godz.
koszt: 15 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 30 os.

Gra terenowa polega na poruszaniu się po przestrze-
niach kopalni kierując się mapą i zagadkami znalezionymi 
w określonych miejscach, które pozwalają na zdobycie, 
a potem utrwalenie wiedzy o górnictwie. Tylko poprzez 
aktywną współpracę uczestnicy docierają do mety gry i 
odnajdują skarb. Gra terenowa nie obejmuje zwiedzania 
podziemi.
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W górniczym labiryncie

klasy IV-VII
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt: 15 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 25 os.

Górniczy labirynt to miejsce, w którym archiwalne obrazy 
i opowieści górnicze przełożone zostały na język sztuki, 
za sprawą stworzenia unoszącej się w powietrzu instala-
cji artystycznej. Gra odbywająca się w labiryncie polegać 
będzie przede wszystkim na zagłębieniu się w tajnikach 
przeszłości, sztuk wizualnych, ale też w dźwiękach i świa-
tłach, a tylko prawidłowe rozwiązania zagadek doprowadzą 
uczestników do mety gry.
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Portret Starej Kopalni – gra 
terenowa

klasy VII i ponadpodstawowe
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt: 15 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 30 os.

Uczestnicy gry pracując w małych grupach starają się odna-
leźć na terenie Starej Kopalni miejsca, budynki, urządzenia, 
których elementy architektoniczne otrzymają na fotogra-
fiach. W miejscach ze zdjęć kryją się zagadki dotyczące ich 
historii i przeznaczenia. Uczestnicy dotrą do mety gry na 
której czeka rozwiązanie zagadek tylko wtedy, jeżeli prawi-
dłowo dopasują miejsca do ich historii.
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Warsztaty 
ceramiczne 
i graficzne
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W świecie bajek

przedszkola i klasy I-III
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt zajęć uzależniony od formy odbioru prac 
końcowych:
odbiór osobisty: 15 zł/os.
przesyłka kurierska: 17 zł/os.
prace są gotowe do odbioru po wypale biskwitowym 
(ok. 3 tygodnie)
liczebność grupy: min. 10 max 24 os.

Dzieci w pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej poznają 
legendy o początku wydobycia węgla w Wałbrzychu, a na-
stępnie samodzielnie wykonają małe figurki inspirowane 
postaciami, bądź wydarzeniami z zasłyszanych legend.
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Gipsowe malowanki

przedszkole klasy I-III
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt: 15 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 24 os.

Podczas zajęć w Centrum Ceramiki Unikatowej dzieci otrzy-
mują odlane z gipsu foremki (tematycznie nawiązujące do 
zainteresowań dzieci, pór roku bądź świąt). Za pomocą farb 
akrylowych malują przestrzenne odlewy tworząc unikatowe 
pamiątki. Pomalowane wyroby są gotowe do zabrania zaraz 
po warsztatach.

Warsztaty zdobnicze

klasy IV-VII i ponadpodstawowe
czas trwania zajęć: 30 min.
koszt: 15 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 24 os.

Uczestnicy warsztatów poznają techniki zdobnicze, a na-
stępnie samodzielnie ozdabiają farbami na zimno porcela-
nowe filiżanki lub talerze, które później stają się unikalną 
pamiątką po wizycie w Centrum Ceramiki Unikatowej Starej 
Kopalni.
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Górnik w składzie ceramiki

klasy IV-VII
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt zajęć uzależniony od formy odbioru prac 
końcowych: 
odbiór osobisty: 15 zł/os.
przesyłka kurierska: 17 zł/os.
prace są gotowe do odbioru po wypale biskwitowym 
(ok. 3 tygodnie)
liczebność grupy: min. 10 max 24 os.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z pracą cerami-
ka, poznają proces technologiczny wytwarzania ceramiki 
unikatowej, a także zaprojektują i wykonają samodzielnie 
pracę według własnej inspiracji.
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Kalkomania

klasy IV-VII i ponadpodstawowe
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt zajęć uzależniony od formy odbioru prac 
końcowych: odbiór osobisty: 20 zł/os.
przesyłka kurierska: 22 zł/os.
liczebność grupy: min. 10 max 24 os.

Uczestnicy poznają jedną z technik zdobienia wyrobów por-
celanowych jaką jest kalkomania. Samodzielnie projektu-
ją a następnie wycinają niepowtarzalną kompozycję którą 
nanoszą na porcelanowe talerze lub kubki. Po warsztatach 
porcelanowe wyroby będą wypalone w celu utrwalenia kalki, 
gotowe prace są do odebrania w ciągu 2 dni roboczych.
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Pracownia ceramika

ponadpodstawowe
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt zajęć uzależniony od formy odbioru prac 
końcowych: odbiór osobisty: 15 zł/os.
przesyłka kurierska: 17 zł/os.
prace są gotowe do odbioru po wypale biskwitowym 
(ok. 3 tygodnie)
liczebność grupy: min. 10 max 24 os.

Praca ceramika od teorii do praktyki. Uczestnicy poznają 
wszystkie etapy tworzenia porcelany użytkowej. Obser-
wując prowadzącego, powtarzają czynności związane 
z odlewaniem. Po wyciągnięciu wyrobu z formy dowiedzą 
się, w jaki sposób należy przeprowadzić retusz odlanego 
przedmiotu.
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Linoryt 

ponadpodstawowe
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt: 20 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 24 os.

Warsztaty przeznaczone są dla początkujących oraz tych, 
którzy nigdy wcześniej nie zajmowali się grafiką. Na zaję-
ciach uczestnicy poznają  proces wykonania odbitki graficz-
nej w technice linorytu, samodzielnie zaprojektują, wykona-
ją oraz odbiją na prasie drukarskiej swoją pracę. Unikatowa 
grafika jest gotowa do zabrania po zajęciach.
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Kopalniany pejzaż industrialny

klasy VII i ponadpodstawowe
czas trwania zajęć: 1 godz.
koszt: 15 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 24 os.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technikami gra-
ficznymi przenoszenia rysunku na szkło. Zadanie polega 
na wyryciu, narysowaniu lub odciśnięciu różnych elemen-
tów wpisujących się w temat industrialny we wcześniej 
przygotowanym płacie gliny. Na glinę uczestnicy naniosą 
farbę akrylową w różnych kolorach, następnie odcisną ją 
w szkle o wymiarach 18 x 13 cm. Po wyschnięciu farby 
na szkle, całość zostanie pomalowana na czarno, w celu 
podkreślenia powstałego rysunku. Unikatowy obrazek jest 
gotowy do zabrania po zajęciach.
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Oferta
specjalna
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Gra miejska #gWArki

klasy IV i powyżej
czas trwania zajęć: 2,5 godz.
koszt: 20 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 25 os.

Gra miejska #gWArki o charakterze poznawczym pole-
ga na odnalezieniu i dotarciu do zaznaczonych na mapie 
punktów, w których zlokalizowane są rzeźby górników. 
Gra rozpoczyna się na terenie Starej Kopalni, skąd gru-
pa samodzielnie wyrusza na wędrówkę po śródmieściu 
Wałbrzycha w poszukiwaniu gwarków. Podczas wycieczki 
terenowej poznać można historię górnictwa, dzieje miasta 
oraz anegdoty o wyjątkowych, zabytkowych i historycznie 
istotnych miejscach w Wałbrzychu, a wszystkie odnalezio-
ne gwarki pozwolą na dotarcie do punktu końcowego gry.
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„Bajtel w kopalni” - czyli Stara 
Kopalnia dla Maluchów

termin: każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca czas 
trwania zajęć: 30-45 min.
koszt: 10 zł/os. 
liczebność grupy: min. 10 max 35 os.
udogodnienia: przewijak, podjazdy dla wózków, windy, 
kącik dla dzieci

„Bajtel w kopalni’ to edukacyjna kampania oparta na mię-
dzyinstytucjonalnej akcji #muzealniaki przeznaczona dla 
dzieci najmłodszych w przedziale 0-2 lata oraz dla ich ro-
dziców. Dzieci poznają otaczający je świat poprzez dotyk, 
słuch i wzrok odbierając bodźce zewnętrzne poprzez te wła-
śnie zmysły. Muzeum jest również świetnym miejscem do 
raczkowania, dotykania, wspinania się czy słuchania prze-
różnych dźwięków, dzięki czemu przestrzenie muzealne są 
otwarte dla każdego małego odkrywcy. Poprzez właśnie te 
metody najmłodsi turyści mają niepowtarzalną okazję od-
kryć Starą Kopalnię, jej zakamarki, i przestrzenie, a zróżni-
cowane metody prowadzenia zajęć, elementy warsztatowe 
pozwolą w ciekawy sposób spędzić czas rodzicom ze swoimi 
małymi pociechami. 

Zajęcia wymagają wcześniejszej awizacji telefonicznej lub mailowej: 
Tel.: 74 667 09 12 / e-mail: edukacja@starakopalnia.pl
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Wydarzenia 
edukacyjne 

w roku szkolnym 
2018/2019

Bardzo prosimy o śledzenie naszej strony 
internetowej www.starakopalnia.pl, na 

której w zakładce aktualności pojawiać się 
będą szczegółowe informacje o poniższych 

wydarzeniach
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Kawiarnia naukowa

Stara Kopalnia to także nauka w ciekawej formie. Chcemy, 
by Kawiarnia Sztygarówka stała się synonimem miejsca 
spotkań naukowych, przestrzenią pełną debat, ciekawych 
dyskusji i prezentacji. Raz w miesiącu od marca 2018 r. 
odbywa się w niej Górniczy Uniwersytet Otwarty oraz Ka-
wiarenka naukowa z wystąpieniami eksperta, naukowca 
bądź praktyka z dziedzin takich jak górnictwo, historia 
techniki i przemysłu, geologia czy archeologia. Tak, jak 
różnorodne są zbiory Muzeum Przemysłu i Techniki PWSK, 
tak bogate są nasze debaty. Eksperci prowadzą zarówno 
sesje dla każdego zainteresowanego widza po południu, 
jak też specjalną sesję dla szkół w godzinach przedpołu-
dniowych. Zapraszamy uczniów, studentów wraz z opieku-
nami/nauczycielami. Terminy i tematy kolejnych Kawiarni 
naukowych są ogłaszane na naszej stronie internetowej 
w zakładce wydarzenia. Wstęp jest bezpłatny. 

Bardzo prosimy szkoły chętne do wzięcia udziału w wyda-
rzeniu o kontakt mailowy:edukacja@starakopalnia.pl lub 
telefoniczny: 74 667 09 12. Ilość miejsc jest ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń.
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Europejskie Dni Dziedzictwa 2018
Jak co roku Stara Kopalnia proponuje cykl bezpłatnych 
warsztatów i spotkań z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Wynalazczość Wielkiej Emigracji – dr hab. Stanisław Janu-
szewski opowie o swoich badaniach naukowych, odkrywając 
m.in. mało znaną historię generałów i oficerów Powstania 
Listopadowego, którzy po klęsce militarnej, na wygnaniu, 
zajęli się studiami inżynierskimi i patentami wynalazków. 
Wynalazków, które po dziś dzień rozbudzają wyobraźnię, 
takich jak tramwaj balonowy. Prelekcja będzie równocześnie 
kolejną odsłoną kawiarni naukowej w Starej Kopalni.

10.09.2018 r. 
godz. 17:00 Cafe Sztygarówka

Warsztaty Droga do niepodległości – wynalazki i budowle 
techniczne zaprojektowane przez Polaków w okresie zabo-
rów – w trakcie godzinnych zajęć młodzi ludzie dowiedzą 
się jakie były największe wynalazki Polaków na emigracji. 
Zajęcia podsumowane zostaną grą

11.09.2018
godz. 10:00 – 11:00 młodzież gimnazjalna i liceum

11.09.2018
godz. 11:30 – 12:30 dzieci klas szkoły podstawowej
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Warsztaty  h istor i i  mówionej  –  N iepodległość 
wielonarodowa – ze wspomnień kresowiaków i Francuzów 
– warsztaty ze świadkami historii: Borysławiakami oraz 
potomkami górników z Francji i Belgii, którzy do Polski 
przybyli w 1945 r.

14.09.2018
godz. 9:00 – 10:00 oraz godz. 10:30 – 11:30

Warsztaty plastyczno – ceramiczne - Symbole narodu 
polskiego – zajęcia rozpocznie wstęp na temat różnych 
symboli narodowych: czym są, gdzie możemy je spotkać, 
co oznaczają niektóre z nich, takie jak rodło? Następnie 
dzieci wykonają techniką linorytu w Centrum Ceramiki 
Unikatowej Starej Kopalni wybrane z symboli.

14.09.2018
godz. 9:00 – 10:00; 10:30 – 11:30;

17.09.2018
godz. 9:00 – 10:00; 10:30 – 11:30.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń: 
edukacja@starakopalnia.pl; tel. 74 667 09 12.
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Dolnośląski Festiwal Architektury 
2018: miasto przemysłowe

oferta bezpłatna,
zgłoszenia: edukacja@starakopalnia.pl 

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, jako współorgani-
zator ósmej edycji DoFA, przygotowało szereg warsztatów, 
spotkań i zajęć, w których będą mogły wziąć udział również 
niewielkie grupy szkolne. 

Spacery historyczne

Spacery historyczne -  czyli opowieść o niezwykłych miej-
scach i architekturze w strukturach współczesnego mia-
sta. Zapraszamy grupy od 10 do 30 osób po wcześniejszej 
rezerwacji:

30.09.2018 r. (niedziela), godz. 12:00- Śladami zaginionej 
architektury i infrastruktury przemysłowej czyli od Białego 
Kamienia po Stary Zdrój

01.10.2018 r. (poniedziałek), godz. 17:00- Fabryki porcelany 
i ich wyroby – szlakiem białego złota (spacer i prezentacja)

03.10.2018 r. (środa), godz. 17:00- Małe zakłady wydobyw-
cze - szlakiem czarnego złota



39

Warsztaty rewitalizacji 
Warsztaty rewitalizacji obszarów poprzemysłowych prze-
prowadzą pracownicy Muzeum Przemysłu i Techniki dla 4 
zróżnicowanych grup wiekowych: dzieci (7 – 12 lat), mło-
dzieży (12 – 18 lat), studentów (18 – 30 lat) i wszystkich do-
rosłych osób zainteresowanych. Autorskie zajęcia mają na 
celu rozwijać wyobraźnię i kreatywność, ale też poszerzyć 
wiedzę na temat zabytkowej poprzemysłowej architektury 
miast, sposobów jej zagospodarowania, możliwości ada-
ptacyjnych, czy ścieżki postępowania. Podstawową wiedzę 
i bazę przykładów uczestnicy odnajdują w pierwszej czę-
ści zajęć, wzbogaconej prezentacją multimedialną. Drugi 
etap to wspólna praca warsztatowa w niewielkich grupach 
nad wybranymi obszarami miasta, tworzenie koncepcji jej 
ponownego zagospodarowania i funkcjonowania. W finale 
każda z grup prezentuje swoją wersję rewitalizacji, która 
jest omawiana na forum. 

Szklany czas – wędrówki 
krajobrazem

Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego od maja 2018 r. realizujemy innowacyjny pro-
jekt kulturalno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży, którego 
głównym celem jest zaznajomienie młodego pokolenia 
z pojęciem krajobrazu kulturowego i industrialnego oraz 
jego przemianami na przestrzeni wieków.
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Pomogą nam w tym rysunki Friedricha Bernharda Wernera, 
który w początkach XVIII w. wykonał setki wedut, czyli pejza-
ży miejskich, nie tylko miast śląskich, lecz też ówczesnych 
stolic europejskich.

Proponujemy szereg rozwijających zajęć i warsztatów, któ-
rych efektem będzie wystawa, stworzona wspólnie i pod 
okiem artystów.

1.Wrzesień 2018: spacery historyczne szlakami krajobrazu: 
maksymalnie 2 godzinne spacery terenowe z historykami i 
dawnymi górnikami, ukazujące krajobraz industrialny, zaś 
na podstawie archiwalnych zdjęć oraz rysunków F.B.Wer-
nera – jego przemiany.

2.Wrzesień – październik 2018: spotkania naukowe i popu-
laryzatorskie – z 2 artystami oraz 2 historykami/ historyka-
mi sztuki: wokół Wernera, jego rysunków, wedut, litografii; 
o technikach plastycznych wyrażających krajobrazy Wernera 
i nie tylko; o krajobrazach industrialnych.

3.Wrzesień – październik 2018: warsztaty artystyczne dla 
stałej grupy uczestników. Dzieci i młodzież techniką si-
todruku, linorytu, litografii oraz innymi, w tym w szkle – 
wykonywać będą współczesne weduty swoich okolic, na-
wiązujące do minionych widoków tych miejsc. Warsztaty 
wieńczyć będzie wystawa oraz seria warsztatów poznaw-
czych w oparciu o nią, na które zaprosimy dopiero jesienią 
2018 r. Powstanie też katalog wystawy, podstrona interne-
towa projektu. 
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Informacji udzielają koordynatorzy: Wioletta Wrona–
Gaj, tel. 74 667 09 16, kierownik.mpit@starakopalnia.pl, 

Piotr Micek, tel. 74 667 09 20, ccu@starakopalnia.pl 

1-4.12.2018 - Festiwal Tradycji 
Górniczych Barbórka

W ramach Festiwalu co roku przygotowywany jest spe-
cjalny Barbórkowy Program Edukacyjny, adresowany do 
uczniów szkół każdego szczebla. Uczniów szkół podsta-
wowych zapraszamy do udziału w Szkolnej Biesiadzie Gór-
niczej, uczniów wszystkich szczebli do zabawy z rodzicami 
i rówieśnikami w trakcie Szychty Rodzinnej.

Ferie zimowe 2019
Młody Mistrz Ceramiki

Zapraszamy do udziału w pięciodniowych zajęciach w Cen-
trum Ceramiki Unikatowej. Podczas warsztatów uczestnicy 
poznają techniki pracy ceramika, odkrywając w sobie nowe 
pasje oraz pogłębiając swoje umiejętności twórcze i pla-
styczne. Na zajęcia obowiązują zapisy. Oferta adresowana 
do uczniów szkół każdego szczebla.
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Grudzień 2018 
Ukryta fabryka św. Mikołaja

Oferta adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
wczesnoszkolnym. Przed świętami Bożego Narodzenia za-
praszamy na świąteczną edycję zwiedzania Starej Kopalni. 
Łączymy zabawę z nauką – dzieci odkrywając historię Starej 
Kopalni odnajdują na trasie zwiedzania ukryte skarby.

1.06.2019
Górniczy Dzień Dziecka

Podczas warsztatów uczestnicy poznają techniki pracy cera-
mika odkrywając w sobie nowe pasje oraz pogłębiając swoje 
umiejętności twórcze i plastyczne. Oprócz tego na dzieci 
w dniu ich święta czeka mnóstwo atrakcji i zabaw z anima-
torami oraz szczególnych warsztatów z muzealnikami. Na 
zajęcia obowiązują zapisy. Oferta adresowana do uczniów 
szkół każdego szczebla.
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DEUS EX MACHINA  / Adam Abel /  
11 stycznia - 31 marca 2019

DEUS EX MACHINA to wystawa instalacji multimedialnej 
będącej interesującym eksperymentem ożywiania cera-
micznych obiektów rzeźbiarskich poprzez włączanie w ich 
obszar animacji komputerowych i projekcji wideo. 

Prezentowane realizacje w swoim kształcie nawiązu-
ją do modularnych, animalistycznych maszyn o trans-
formujących się układach. Ukryte życie rzeźb ujaw-
nia się widzowi w zaskakujący i nieoczekiwany sposób 
(deus ex machina) za sprawą różnorodnych animacji sy-
mulujących ich ruch.
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30 września – 20 grudnia 
wernisaż  30 września – wstęp wolny
Bilety: 5zł normalny,
3 zł ulgowy, opiekun grupy - wstęp wolny

Planowana w Wałbrzychu wystawa Ślady Istnienia, to spe-
cjalna odsłona wystawy retrospektywnej Ślady Istnienia, 
w hołdzie dla Magdaleny Abakanowicz (1930-2017), zorgani-
zowanej we Wrocławiu (od czerwca do sierpnia 2017), tuż po 
jej śmierci, jako hołd dla jednej z najwybitniejszych artystek 
awangardowych Europy Wschodniej XX wieku.

Od września do grudnia 2018 roku w Centrum Nauki i Sztu-
ki Stara Kopalnia w Wałbrzychu zaprezentowanych zosta-
nie ponad 100 rzeźb i rysunków stanowiących symboliczny 
przekrój twórczości Magdaleny Abakanowicz, pochodzących 
z jej prywatnych zbiorów.

Niezwykły duet kuratorski Mariusza Hermansdorfera oraz 
Marii Rus Bojan da doskonałą podstawę do wnikliwego spoj-
rzenia na tę wyjątkową postać świata sztuki, ale też odkrycia 
Magdaleny Abakanowicz, jako kobiety, artystki, jako Polki.





Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych

Dział Edukacji
(74) 667 09 12

edukacja@starakopalnia.pl


