OFERTA

EDUKACYJNA
2017 / 2018

STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU

PRZEDSZKOLE

min

10

max

35

60 min
10 zł



min

10

max

35

60 min
10 zł



Centrum Nauki
i 35Sztuki Stara
10
Kopalnia
60 min

min

max

10 zł

Największa atrakcja turystyki poprzemysłowej w Polsce, mieszcząca się na terenie daw
nej Kopalni Węgla Kamiennego Julia (wcześniej KWK Thorez). W doskonale zachowanym
kompleksie poprzemysłowym zawiera się
wiedza o historii i kulturze górnictwa węglowego, jak również przemyśle ceramicznym na
Dolnym
min Śląsku.
max
10

35

W strukturach
Centrum Nauki i Sztuki Stara
60 min
Kopalnia działa Muzeum Przemysłu i Techniki, Centrum
10 zł Ceramiki Unikatowej oraz Galeria
Sztuki Współczesnej.
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PRZEDSZKOLE

Stara Kopalnia oferuje warsztaty, lekcje muzealne oraz zajęcia ceramiczne dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Zajęcia realizowane są przy pomocy zróżnicowanych
narzędzi dydaktycznych, odpowiednich dla różnych poziomów edukacji.

min

max

10

35

60 min

Część zajęć została przygotowana w oparciu o aktualną podstawę programową kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

10 zł



min

max

10

Liczebność grupy

35

60 min

PRZEDSZKOLE

Czas trwania
Koszt

10 zł



KLASY I-III

Zajęcia w plenerze
Zajęcia z elementami prac manualnych
Zajęcia z prezentacją multimedialną
Zajęcia stanowią uzupełnienie zwiedzania
i wymagają wcześniejszej wycieczki
z przewodnikiem dodatkowo płatnej

DZIAŁ EDUKACJI
tel. 74 667 09 12
edukacja@starakopalnia.pl

KLASY IV-VII

min

max

10

35

60 min

GIMNAZJUM

10 zł



PONADGIMNAZJALNE

min

10

max

35

60 min
10 zł
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PRZEDSZKOLE

min

10

max

35

60 min
10 zł



min

10

max

35

60 min
10 zł


Kopalnia zmysŁów
warsztaty multisensoryczne
min

10

max

25

60 min
15 zł



Zajęcia oparte na wielozmysłowym doświadczaniu otoczenia kopalni (muzyczne
oraz plastyczne z elementami taktylnymi). Zajęcia z wykorzystaniem zasobów kopalni (chodnika podziemnego, paneli dźwiękowych w Maszynowni Dźwięku oraz
przy użyciu węgla do rysowania) pozwalają dzieciom doświadczać ukierunkowanej stymulacji zmysłu dotyku, wzroku i słuchu w autentycznym otoczeniu.

Górnicze legendy
min

10

max

20

60 min
10 zł

Uczestnicy zajęć, podczas krótkiej wycieczki po terenie Starej Kopalni poznają
legendy związane z górnictwem i kopalnią. Następnie uczestniczą w twórczych
zajęciach plastycznych i samodzielnie tworzą prace zainspirowane postaciami
lub wydarzeniami z zasłyszanych legend.
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PRZEDSZKOLE

min

10

max

35

60 min
10 zł



min

10

max

35

60 min
10 zł


WARSZTATY CERAMICZNE
W Świecie bajek
min

Dzieci w pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej poznają legendy o początku wydobycia węgla w Wałbrzychu, a następnie samodzielnie wykonują małe figurki
inspirowane postaciami, bądź wydarzeniami z zasłyszanych legend. Prace są gotowe do odbioru po wypale biskwitowym (ok. 3 tygodnie)
Wysyłka gotowych prac przesyłką kurierską jest dodatkowo płatna.

10

max

24

60 min
15 zł


WARSZTATY CERAMICZNE
Gipsowe malowanki
min

10

Podczas zajęć w Centrum Ceramiki Unikatowej dzieci otrzymują 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.

max

25

60 min
15 zł
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KLASY I-III
Szychta fuksów – pierwsza zmiana
młodych górników
min

10

max

35

60 min
10 zł

Cykl quizów, zagadek oraz gier zespołowych, który pozwala dzieciom poznać
aspekty pracy górnika oraz powiązane z nią bogate tradycje i zagadkowe tajemnice Lisiej kopalni.



min

10

max

35

60 min
10 zł



min

10

max

35

60 min
10 zł


Muzealnik – to brzmi dumnie!
min

10

max

35

60 min
10 zł

Uczestnicy zostają wprowadzeni w tajniki pracy muzealnika i dowiadują się, czym
jest muzeum i co można w nim zobaczyć. W ramach zajęć zwiedzają maszynownię oraz lampownię. W tym ostatnim miejscu wcielą się w muzealnika, opracowując podstawową dokumentację dla wybranych obiektów.
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KLASY I-III
Dzieje życia na Ziemi zapisane
w skamieniałościach
min

10

Podczas zajęć uczestnicy poznają, czym są skamieniałości zwierzęce i roślinne,
uczą się je rozpoznawać. Przybliża im się również podstawowe metody badawcze
pozostałości po czasach dawno minionych, by sami spróbowali odpowiedzieć na
pytanie, na ile różnił się świat setki tysięcy lat temu od tego, który znamy dzisiaj.

max

35

60 min
10 zł


W poszukiwaniu
kwiatu paproci
Zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej części (120 min) w towarzystwie pracownika
Starej Kopalni uczestnicy udają się na wyprawę badawczą na hałdę w poszukiwaniu skamielin oraz roślin. Po powrocie, w ramach warsztatów (30 min) odbijają dowolne motywy roślinne
w płatach gliny, tworząc autorskie skamieliny. Po wypaleniu i podtlenkowaniu płaskorzeźb przez
pracowników Centrum Ceramiki Unikatowej będą one gotowe do odbioru w ustalonym terminie.
Wysyłka gotowych prac przesyłką kurierską jest dodatkowo płatna.
Przejazd uczestników ze Starej Kopalni oraz z powrotem odbywa się transportem uczestników lub komunikacją miejską (bilet nie jest wliczony w cenę zajęć).

min

10

max

25

150 min
20 zł



WARSZTATY CERAMICZNE
Górnik w składzie porcelany
min

W pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej dzieci poznają legendy o początku wydobycia węgla w Wałbrzychu, a następnie samodzielnie wykonują małe figurki
inspirowane postaciami, bądź wydarzeniami z zasłyszanych legend. Prace są gotowe do odbioru po wypale biskwitowym (ok. 3 tygodnie)

10

max

24

60 min
15 zł

Wysyłka gotowych prac przesyłką kurierską jest dodatkowo płatna.



WARSZTATY CERAMICZNE
Gipsowe malowanki
min

10

Podczas zajęć w Centrum Ceramiki Unikatowej dzieci otrzymują 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.

max

24

60 min
15 zł


7
OFERTA EDUKACYJNA

KLASY IV-VII
Gdzie Skarbek ukrył swój skarb?
gra terenowa
min

10

max

35

60 min
15 zł

Gra ruchowa oparta na systemie prawda – fałsz, w której uczestnicy zadają sobie
nawzajem pytania dotyczące pracy górnika i przesuwają się po wyrysowanych polach aż do pola skarbu ukrytego przez ducha kopalni.


W poszukiwaniu
kwiatu paproci
min

10

max

35

60 min
10 zł



Podczas zajęć uczestnicy poznają czym są skamieniałości zwierzęce
i roślinne, ucząc się je rozpoznawać. Przybliża im się również podstawowe metody badawcze pozostałości po czasach dawno minionych, by
sami spróbowali odpowiedzieć na pytanie na ile różnił się świat setki
tysięcy lat temu od tego, którego znamy dzisiaj.

Zostań archeologiem
min

10

max

35

90 min
15 zł



Młodzi adepci archeologii, pod czujnym okiem opiekuna rozpoczynają własne badania, poszukując w specjalnie przygotowanych formach części elementów glinianych naczyń. Poznają przy tym, jak istotna w zawodzie archeologa jest praca
zespołowa, bowiem tylko wspólnie mogą złożyć w całość poszczególne elementy
i odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę znaleźli. Uczestnicy zajęć zastanawiają się, jak odkryty przedmiot mógł wyglądać w czasach swojej świetności,
a następnie na kartkach papieru rekonstruują dekoracje tych przedmiotów na
podstawie własnych inspiracji.

Skarb ziemi wałbrzyskiej
Opowieść o powstawaniu węgla
min

10

max

35

60 min
10 zł

Zajęcia zabierają uczestników w niezwykłą podróż do Wałbrzycha sprzed trzystu
milionów lat, kiedy dopiero tworzył się jego największy skarb epoki przemysłowej
– węgiel. Uczniowie mają możliwość szukania odpowiedzi na pytanie: jak tworzyło
się czarne złoto i co wpłynęło na tak doskonałą jakość występującego tu surowca.
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KLASY IV-VII
Ginące zawody
min

Prezentacja multimedialna bogata w ikonografię wprowadzi uczestników w świat
średniowiecznych i nowożytnych miast, miasteczek, osad, w których prace swe
wykonywali liczni rzemieślnicy. Dziś większość z tych zawodów brzmi archaicznie. Kowal, nosiwoda, szkutnik, bednarz. Specjalne warsztaty pozwolą uczestnikom odnaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego część niezwykle ważnych zawodów
zniknęła oraz czy warto jest dziś być specjalistą w ginącym zawodzie.

10

max

35

60 min
15 zł



W poszukiwaniu
kwiatu paproci
min

Podczas zajęć uczestnicy poznają czym są skamieniałości zwierzęce
i roślinne, ucząc się je rozpoznawać. Przybliża im się również podstawowe metody badawcze pozostałości po czasach dawno minionych, by
sami spróbowali odpowiedzieć na pytanie na ile różnił się świat setki
tysięcy lat temu od tego, którego znamy dzisiaj.

10

max

35

60 min
10 zł



WARSZTATY CERAMICZNE
Warsztaty zdobnicze
min

10

Uczestnicy warsztatów poznają techniki zdobnicze, a następnie samodzielnie
ozdabiają farbami naszkliwnymi porcelanowe filiżanki, które później stają się
unikalną pamiątką po wizycie w Centrum Ceramiki Unikatowej Starej Kopalni.

max

24

30 min
15 zł


WARSZTATY CERAMICZNE
Górnik w składzie ceramiki
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z pracą ceramika, poznają proces technologiczny wytwarzania ceramiki unikatowej, a także zaprojektują i wykonają samodzielnie pracę według własnej inspiracji.
Prace są gotowe do odbioru po wypale biskwitowym (ok. 3 tygodnie)
Wysyłka gotowych prac przesyłką kurierską jest dodatkowo płatna.

9
OFERTA EDUKACYJNA

min

10

max

24

60 min
15 zł



GIMNAZJUM
Cechy rzemieślnicze,
gmerki, znaki firmowe
min

10

max

35

60 min
15 zł



Uczestnicy będą wprowadzeni w epokę rzemieślników, poznają sposoby funkcjonowania cechów oraz sposoby tworzenia gmerków i znaków firmowych. Uczniowie dowiedzą się również,
jak w dzisiejszych czasach projektuje się kreatywne loga i znaki firmowe. Część praktyczna
prowadzona jest w Centrum Ceramiki Unikatowej, gdzie uczestnicy sporządzą własne graficzne znaki firmowe, wykonane w glinie.
• Podstawowy koszt zajęć to 10 zł/os. Istnieje możliwość wypalenia przygotowanych przez
uczniów prac ceramicznych. Koszt zajęć z uwzględnieniem wypalenia prac – 15 zł/os.
• Wysyłka gotowych prac przesyłką kurierską jest dodatkowo płatna.
• Proces technologiczny zakłada do 3 tygodni oczekiwania na gotowy wyrób.

Górą i dołem
zajęcia kartograficzne
min

10

max

35

60 min
15 zł



Uczestnicy określają położenie geograficzne Wałbrzycha, szukają atutów bliskości górskiej okolicy. Następnie z wieży widokowej wykorzystując mapę geograficzną, znajdują na panoramie miasta poszczególne szczyty i charakterystyczne
punkty terenowe. Uczniowie poznają również typy dokumentów kartograficznych
używanych w kopalni. Zwieńczeniem zajęć jest praca w części podziemnej, podczas której należy przygotować własną mapę.

Szlakiem tajemnicy
Złotego Pociągu
min

10

max

35

60 min
10 zł



Region wałbrzyski kryje w sobie wiele tajemnic. Wielu badaczy sugeruje, że właśnie tutaj ukryte zostały przez nazistów dobra i kosztowności, których nikomu
nie udało się dotąd odnaleźć. Gdzie może być ukryta Bursztynowa Komnata? Co
kryją w sobie podziemia Zamku Książ i kompleksu Riese? Lekcja pozwala lepiej
zrozumieć sens gorączki, jaka ogarnęła region przy okazji wiadomości o znalezieniu legendarnego złotego pociągu, który jest tylko jedną z wielu tajemnic, jakimi osnute są też wałbrzyskie kopalnie. Zajęcia wzbogacone są o prezentację
multimedialną zawierającą unikalne zdjęcia archiwalne.

Zabytkowe dziedzictwo
przemysłowego Wałbrzycha
min

10

max

35

60 min
10 zł



W oparciu o mapy i materiał ikonograficzny uczniowie poznają historię miasta
w kontekście rozwoju przemysłowego i rewolucji przemysłowej. Tym samym pewnej weryfikacji podlega ich wiedza szkolna. Czy wiedzą, jakie gałęzie przemysłowe
rozwijały się w Wałbrzychu? Czy potrafią wskazać na mapach, gdzie się znajdowały i dlaczego właśnie tam? Czy rozumieją różnicę pomiędzy zabytkiem a zabytkiem
przemysłowym? Podsumowanie zajęć stanowi dyskusja na temat tego, czy warto
i jak dbać o zabytki przemysłowe w krajobrazie nowoczesnego miasta.
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GIMNAZJUM
WARSZTATY CERAMICZNE
Pracownia ceramika
Praca ceramika od teorii do praktyki. Uczestnicy poznają wszystkie etapy tworzenia porcelany użytkowej. Obserwując prowadzącego, powtarzają czynności związane z odlewaniem. Po wyciągnięciu wyrobu z formy dowiedzą się, w jaki sposób
należy przeprowadzić retusz odlanego przedmiotu.
Prace są gotowe do odbioru po ok. 3 tygodniach.

min

10

max

24

60 min
15 zł



Wysyłka gotowych prac przesyłką kurierską jest dodatkowo płatna.

min

10

max

35

60 min
10 zł



min

10

max

35

60 min
10 zł


WARSZTATY CERAMICZNE
Kopalniany pejzaż industrialny
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technikami graficznymi przenoszenia rysunku na szkło. Zadanie polega na wyryciu, narysowaniu lub odciśnięciu różnych
elementów 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 24 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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min

10

max

24

60 min
15 zł



PONADGIMNAZJALNE
Portret Starej Kopalni
gra terenowa
min

10

max

35

60 min
10 zł



Uczestnicy gry, pracując w małych grupach starają się odnaleźć na terenie Starej
Kopalni miejsca, budynki, urządzenia, których elementy architektoniczne otrzymają na fotografiach. W miejscach ze zdjęć kryją się zagadki dotyczące ich historii i przeznaczenia. Tylko prawidłowe dopasowanie miejsc do ich historii pozwoli
dotrzeć do mety gry, na której czeka rozwiązanie zagadek.

Warsztaty rewitalizacji
min

10

max

35

60 min
15 zł



Zadaniem grup jest zagospodarowanie terenu przykładowego lub faktycznie istniejącego obiektu przemysłowego. Młodzież wprowadzona jest w charakterystykę
rewitalizacji: znaczenia słowa, sposobów realizacji i najważniejszych jej punktów,
o których nie mogą zapomnieć przy swoich koncepcjach. Na dużych planszach
od myślników wypisują swoje pomysły, ilustrując dodatkowo prace rysunkami. Po
części warsztatowej następuje prezentacja każdej z prac i jej omówienie na forum.
Krótka historia jak ERIH znalazł swą Julię - czym jest
Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego i jakA jest
jego rola w ratowaniu dziedzictwa przemysłowego.

min

10

max

35

60 min
10 zł



ERIH, czyli European Route of Industrial Heritage to potężna sieć łącząca ponad 850
obiektów dziedzictwa przemysłowego z całej Europy. W roku 2015 do jego punktów
kotwicznych dołączyła Stara Kopalnia. Na zajęciach uczniowie będą mogli nie tylko
zwiedzić odrestaurowany kompleks dawnej kopalni, będący częścią Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego Europy, ale przede wszystkim zastanowić się, dlaczego tak
ważne dla naszej tożsamości jest zachowanie krajobrazów poindustrialnych oraz
na czym polega specyfika innych punktów kotwicznych ERIH-a w całej Europie.

Skały i minerały
Ich typy i występowanie
min

10

max

35

60 min
10 zł

Uczestnicy poznają definicje skał i minerałów oraz ich podział na grupy genetyczne: skały osadowe, magmowe czy metamorficzne. Każda z nich zostaje szczegółowo omówiona, a całość zajęć zostaje uzupełniona o elementy warsztatowe.
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PONADGIMNAZJALNE
WARSZTATY CERAMICZNE
Warsztaty zdobnicze
min

10

Uczestnicy warsztatów poznają techniki zdobnicze, a następnie samodzielnie
ozdabiają farbami naszkliwnymi porcelanowe filiżanki, które później stają się
unikalną pamiątką po wizycie w Centrum Ceramiki Unikatowej Starej Kopalni.

max

24

30 min
15 zł



WARSZTATY CERAMICZNE
Kopalniany pejzaż industrialny
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technikami graficznymi przenoszenia rysunku na szkło. Zadanie polega na wyryciu, narysowaniu lub odciśnięciu różnych
elementów 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 24 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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min

10

max

24

60 min
15 zł



#gWArki

Gra terenowa

Górnik z orkiestry

Górnik wiertniczy

Wałbrzych to miasto o górniczej tradycji,
z którym wiąże się wiele intrygujących historii. Place i skwery, zabytkowe kamienice, najważniejsze miejskie budynki oraz
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia,
czyli miejsce, gdzie wszystko się zaczęło…
Miejsce, które opowiada historię miasta,
gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością, obecnie pełniące funkcje kulturalne,
muzealne i artystyczne. W Centrum Ceramiki Unikatowej Starej Kopalni powstały
niezwykłe miniaturowe rzeźby górników,
które można spotkać w Wałbrzychu.
Zapraszamy do udziału w grze terenowej
#gWArki – podczas wycieczki terenowej
poznacie Państwo historię górnictwa,
dzieje miasta oraz anegdoty z wyjątkowych zabytkowych oraz historycznie istotnych miejsc w Wałbrzychu.

od klasy I do
ponadgimnazjalnej

Górnik sztygar
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2h

15 zł

#gWArki

#gWArki
Górnik mierniczy

Górnik w łaźni

Górnik w galowym mundurze

Górnik ratownik

Górnicy dyspozytorzy

Górnicy dołowi
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EXPLORE WAŁBRZYCH

EXPLORE WAŁBRZYCH
Zapraszamy do odwiedzenia dwóch największych atrakcji Wałbrzycha
w jeden dzień. Gwarantujemy dzień pełen wrażeń, dobrej zabawy i nauki.
Nasza oferta łączona to zwiedzanie, warsztaty i lekcje muzealne.

STARA KOPALNIA:
Warsztaty CERAMICZNE
min

10

max

35

60 min
20 zł

Uczestnicy rzeźbiąc w glinie, tworzą negatyw ostatecznego obrazka, który następnie zalewają gipsem. Po związaniu gipsu obrazek będzie gotowy do wyjęcia
z gliny i zabrania ze sobą. Podczas zajęć przewidziane jest również oprowadzenie
po Centrum Ceramiki Unikatowej.


STARA KOPALNIA:
Muzealnik – to brzmi dumnie!
min

10

max

35

60 min
10 zł

Uczestnicy zostają wprowadzeni w tajniki pracy muzealnika i dowiadują się, czym
jest muzeum i co można w nim zobaczyć. W ramach zajęć zwiedzają maszynownię oraz lampownię. W tym ostatnim miejscu wcielą się w muzealnika, opracowując podstawową dokumentację dla wybranych obiektów.


STARA KOPALNIA:
Czy da się mieszkać w kopalni?
min

10

max

25

90 min
10 zł



Co to jest rewitalizacja, czym różni się od adaptacji? Uczestnicy poznają różne
przykłady rozwiązań mieszkaniowych na terenach poprzemysłowych, głównie
w przestrzeniach dawnych kopalni. Zarówno te dobre jak złe. Po prezentacji
wprowadzającej uczniowie udają się na wieżę widokową, część zajęć prowadzona
jest w kuźni oraz w innych budynkach na trasie zwiedzania Starej Kopalni.
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EXPLORE WAŁBRZYCH
STARA KOPALNIA: Wałbrzyskie
zagłębie węglowe wczoraj i dzisiaj
min

10

Uczestnicy zajęć poznają historię Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego i jego
wpływ na miejski układ urbanistyczny oraz architekturę. Zdobytą w ten sposób
wiedzę wykorzystują w trakcie zwiedzania kuźni oraz na wieży widokowej, skąd
ślady minionych dziejów widoczne są do dziś.

max

35

90 min
10 zł

Kontakt w Starej Kopalni (informacje oraz awizacje):
tel.: 74 667 09 12 / e- mail: edukacja@starakopalnia.pl



ZAMEK KSIĄŻ:
Spacer po zamku
Lekcja przenosi młodych turystów do czasów, kiedy na Śląsku panowały
potężne dynastie, a zamkiem w ich imieniu zarządzali rycerze. Dzieci poznają legendę o powstaniu zamku i ciekawostki na temat życia codziennego zamkowych mieszkańców. Po zakończonej prezentacji uczniowie udają
się na zwiedzanie.

min

10

max

35

ok. 60 min

10 zł

szkoły i przedszkola
z terenu AW

20 zł

szkoły spoza AW



Mieszkańcy
Zamku Książ
W trakcie lekcji uczniowie poznają burzliwe dzieje Książa od jego początków po
współczesność. Uczniowie zobaczą unikatowe fotografie z początku XX wieku,
nie tylko rodu Hochbergów, ale i pracowników zamkowych m.in. kucharzy,
kamerdynerów, pokojówek. Oczywiście młodzi turyści poznają także historię
rozbudowy Książa oraz atrakcyjnych miejsc w okolicy zamku m.in. takich jak:
ruiny starego Książa, stadnina, mauzoleum, palmiarnia. Lekcja wzbogacona
jest o zwiedzanie zamku.

min

10

max

35

ok. 60 min

10 zł

szkoły i przedszkola
z terenu AW

20 zł

szkoły spoza AW



Tajemnice II wojny światowej
– Kompleks Riese
Lekcja nawiązuje do tajnego projektu budowlanego o kryptonimie „Riese” („Olbrzym”),
realizowanego w latach 1943 – 45. Program zajęć ma na celu wzbogacenie świadomości historycznej dot. Zamku i Śląska w okresie II Wojny Światowej. Pierwszą część zajęć
stanowią wykład i prezentacja archiwalnych zdjęć. Uczniowie poznają wówczas prawdy
i mity związane z projektem „Riese”. Po prezentacji następuje zwiedzanie zamku.
Kontakt w Zamku Książ (informacje oraz awizacje):
tel.: 74 66 43 811, 74 66 43 871, 74 66 43 891 / e- mail: turystyka@ksiaz.walbrzych.pl

17
OFERTA EDUKACYJNA

min

10

max

35

ok. 60 min

10 zł

szkoły i przedszkola
z terenu AW

20 zł

szkoły spoza AW



WYDARZENIA EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYCH 2017/2018

4.09-15.10.2017

WYSTAWA „CLOSER”
TOMASZA GUDZOWATEGO

Tomasz Gudzowaty jest polskim fotografem dokumentalnym, portretowym i plastycznym. Jest także
wielokrotnym laureatem lub finalistą takich konkursów jak: Pictures of the Year International, NPPA’s
Best of Photojournalism, czy też International Photography Awards. W Starej Kopalni pokaże swoje
wielkoformatowe fotografie. Wstęp na wystawę jest
wolny. Zapraszamy uczniów szkół każdego szczebla.

8.09-8.12.2017

WYSTAWA MINERAŁÓW
„ZACZAROWANI NATURĄ”
Na wystawie pokażemy minerały, skały i rzadkie
skamieniałości pochodzące z prywatnych kolekcji
byłych i obecnych członków Polskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Sudecki w Wałbrzychu. Wstęp na wystawe jest wolny. Zapraszamy
uczniów szkół każdego szczebla.
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WYDARZENIA EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYCH 2017/2018

WRZESIEŃ
-PAŹDZIERNIK 2017
OBOZY WOLONTARIACKIE
SZLAKAMI DZIEDZICTWA

Razem ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej
zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do
udziału w trzech obozach wolontariackich w ramach
projektu „Zabytki techniki Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego” dofinansowanego przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa. W trakcie obozów odbędą się
szkolenia, wycieczki terenowe po mało znanych zabytkach techniki w regionie, a następnie opracowane
zostaną szlaki dziedzictwa technicznego w formie
elektronicznej. Obowiązują zapisy.

12.10.2017-02.01.2018

fot. Grzegorz Stadnik

WYSTAWA „DOLOK”
MICHAŁA PUSZCZYŃSKIEGO

Na wystawie zaprezentowane będą prace artysty,
który realizuje rzeźby i instalacje, wykorzystując
ceramikę jako główne medium. Przed wernisażem
w dniach 10-11.10 w Centrum Ceramiki Unikatowej
artysta będzie na oczach publiczności budował rzeźbę wielkoformatową opowiadając o swoich pracach
i demonstrując techniki, których używa do ich tworzenia. Wstęp na wydarzenia jest wolny.
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WYDARZENIA EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYCH 2017/2018

1-4.12.2017

FESTIWAL TRADYCJI
GÓRNICZYCH BARBÓRKA

W ramach Festiwalu co roku przygotowywany jest
specjalny Barbórkowy Program Edukacyjny, adresowany do uczniów szkół każdego szczebla.
Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do udziału
w Szkolnej Biesiadzie Górniczej, uczniów szkół ponadpodstawowych zapraszamy do udziału w Szkolnej Szychcie Kreatywnej, wszystkich zainteresowanych zapraszamy na specjalną edycję Górniczego
Uniwersytetu Otwartego.

FERIE ZIMOWE 2018

MŁODY MISTRZ CERAMIKI

Zapraszamy do udziału w pięciodniowych zajęciach
w Centrum Ceramiki Unikatowej. Podczas warsztatów uczestnicy poznają techniki pracy ceramika, odkrywając w sobie nowe pasje oraz pogłębiając swoje
umiejętności twórcze i plastyczne. Na zajęcia obowiązują zapisy. Oferta adresowana do uczniów szkół
każdego szczebla.
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WYDARZENIA EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYCH 2017/2018

GRUDZIEŃ 2017

UKRYTA FABRYKA
ŚW. MIKOŁAJA

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

1.06.2018

W KRAINIE WĘGLOWYCH
BAŚNI. GÓRNICZY DZIEŃ
DZIECKA

Zapraszamy do udziału w pięciodniowych zajęciach
w Centrum Ceramiki Unikatowej. Podczas warsztatów uczestnicy poznają techniki pracy ceramika odkrywając w sobie nowe pasje oraz pogłębiając swoje
umiejętności twórcze i plastyczne. Na zajęcia obowiązują zapisy. Oferta adresowana do uczniów szkół
każdego szczebla.
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WYDARZENIA DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2017

SPOTKANIA MIĘDZYPOKOLENIOWE ZE ŚWIADKAMI HISTORII
W ramach projektu „Solidarni” zapraszamy na wycieczki terenowe oraz warsztaty stacjonarne ze świadkami historii – działaczami Solidarności Wałbrzyskiej, którzy wydarzenia lat 80. XX wieku m.in. w kopalni
„Thorez” (dziś Stara Kopalnia) przeżyli sami. Młodzież będzie mogła wcielić się w dziennikarzy i historyków, odtwarzających poszczególne wydarzenia. Zajęcia są bezpłatne, obowiązują zapisy. Zapraszamy
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

GRUDZIEŃ 2017

GRA TERENOWA MASZYNA WYCIĄGOWA
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w grze terenowej w Starej
Kopalni, wieńczącej realizację projektu „Kolekcjonerzy przeszłości”. Uczestnicy projektu stworzą niezwykły scenariusz zabawy, ścieżkę pełną zagadek i zadań, obejmujących zarówno wystawy czasowe,
jak też ekspozycję stałą w wybranych miejscach na terenie Kopalni. Ich autorską grę rozwiązywać będą
uczniowie szkół. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

GRUDZIEŃ 2017

WARSZTATY POZNAWCZE „W GÓRNICZYM LABIRYNCIE”
Zajęcia dotyczące tradycji górniczych, połączone z przejściem przez wystawę, będącą dziełem uczestników projektu „W górniczym labiryncie”. Uczestnicy nie tylko będą odbiorcami treści labiryntu, będą też
ich współtwórcami za sprawą ruchomych elementów instalacji i jej treści, które będą mogli dowolnie
przestawiać, zmieniając układ i wybrane przedstawione na wystawie opowieści. Zajęcia są bezpłatne,
obowiązują zapisy. Zapraszamy uczniów szkół każdego szczebla.

GRUDZIEŃ 2017-STYCZEŃ 2018

WYSTAWA KOLEKCJONERZY PRZESZŁOŚCI

Ekspozycja obejmuje dotychczas niepokazywane eksponaty zgromadzone w magazynach muzealnych
Starej Kopalni. Twórcami wystawy są dzieci, które w ramach projektu „Kolekcjonerzy przeszłości” opracowały ją graficznie, wizualnie oraz merytorycznie, korzystając z pomocy animatorów, członków stowarzyszeń górniczych oraz grafików. W trakcie wernisażu wystawy opowiadać i oprowadzać po niej będą
sami młodzi twórcy. Wstęp wolny.

GRUDZIEŃ 2017-STYCZEŃ 2018

WYSTAWA W GÓRNICZYM LABIRYNCIE

Prace użyte przy montażu wystawy, powstały w ramach konkursu „Górnicze opowieści” oraz podczas jesiennych warsztatów. Całość opiera się na koncepcji żywej instalacji „górniczego labiryntu”, pełnej prac
graficznych, kaligraficznych, wielko- i małoformatowych zdjęć oraz prawdziwych opowieści górniczych.
Materiały te, rozwieszone w powietrzu będą tworzyły zawiły labirynt, z elementami modyfikowalnymi,
które będzie mógł zmieniać każdy zwiedzający. Wstęp wolny.
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Więcej informacji na stronie www.starakopalnia.pl,
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starakopalnia

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel. +48 74 667 09 12
www.starakopalnia.pl
starakopalnia

