LEGENDA
zajęcia muzealne
gry terenowe
warsztaty ceramiczne i graficzne
oferta specjalna
wydarzenia edukacyjne
w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo!
Stara Kopalnia to nowoczesna i wyjątkowa instytucja kultury, która mieści się w zabytkowym, zrewitalizowanym dawnym kompleksie dawnej
Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” w Wałbrzychu. Jest to ostatnia kompletna materialna pamiątka i jednocześnie pomnik górniczego Wałbrzycha. Jedną z misji naszej działalności jest pielęgnowanie i upowszechnianie historycznego dziedzictwa miasta, w tym górnictwa i porcelany,
które kształtowały Wałbrzych i jego tożsamość.
Z myślą o naszych najmłodszych gościach i pedagogach przygotowaliśmy dla Państwa ofertę edukacyjną. Zajęcia edukacyjne, szczególnie
prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w oparciu o historyczną infrastrukturę dawnej kopalni i jej wyposażenie, zgromadzone zbiory muzealne, pozwalają nabyć wiedzę w ciekawy i atrakcyjny sposób. Aktywne
poznanie tradycji górniczych, historii górnictwa, techniki i przemysłu, czy
warsztatu ceramika utrwala wiedzę i doskonali kształcone umiejętności,
co jest kluczowe w działalności naszej instytucji.
Zajęcia realizujemy przy użyciu zróżnicowanych środków i metod dydaktycznych, dostosowanych do wieku uczestników. Część oferty została
przygotowana w oparciu o aktualną podstawę programową kształcenia
ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mam nadzieję, że bogaty
i różnorodny program zajęć edukacyjnych zachęci Państwa do skorzystania z oferty Starej Kopalni.
Serdecznie zapraszam i życzę udanej zabawy
przy pogłębianiu wiedzy!
Jan Jędrasik
Dyrektor Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
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CO MOŻNA U NAS ZOBACZYĆ?
MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI – to udostępniony do zwiedzania zespół historycznej zabudowy kopalnianej, na który
składają się wieże szybowe, nadszybia, budynki maszyn wyciągowych, podziemna dawna sztolnia ćwiczebna i tunel odstawy kamienia, kopalniane warsztaty mechaniczne, a także
dawny zakład przeróbki mechanicznej węgla. Muzeum na
ekspozycjach prezentuje historyczny ekwipunek i wyposażenie związane z pracą w kopalni: urządzenia i maszyny związane z wydobyciem, transportem, wentylacją i bezpieczeństwem, obrabiarki, sprzęt oświetleniowy, pamiątki z zakresu
miernictwa górniczego, kartografii, czy tradycji górniczych.
CENTRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ – miejsce, które nawiązuje do wałbrzyskiego przemysłu porcelany. W przestrzeniach CCU odbywają się warsztaty z tworzenia małej formy
rzeźbiarskiej z masy ceramicznej, z odlewaniem, zdobieniem
i toczeniem na kole garncarskim. Organizowane są również
wystawy czasowe w Galerii Sztuki.
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – przestrzeń wystawiennicza Starej Kopalni, w której cyklicznie organizowane są wystawy czasowe z zakresu sztuki współczesnej. Oprowadzanie
kuratorskie po wystawach ma charakter edukacyjny, prowadzone spotkania i dyskusje są inspirowane bieżącą wystawą.
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CELE GŁÓWNE ZAJĘĆ I WARSZTATÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu górnictwa, tradycji
górniczych oraz wiedzy o regionie,
poznanie i utrwalenie zagadnień z zakresu geologii,
archeologii oraz topografii Wałbrzycha,
rozwijanie indywidualnych zainteresowań w zakresie
dziedzictwa kulturowego i sztuki,
wykształcenie poszanowania dla dziedzictwa kulturowego,
pobudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia,
doskonalenie zdolności manualnych,
stymulacja zmysłów, rozwijanie wyobraźni,
kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
dokonywania analizy oraz czynności badawczych,
budowanie więzi społecznych poprzez pracę w grupach,
wzmacnianie relacji interpersonalnych

Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00, istnieje możliwość połączenia zajęć
edukacyjnych, bądź warsztatów ceramicznych z pełnym lub
skróconym zwiedzaniem Starej Kopalni wraz z przewodnikiem
(wymaga wcześniejszej awizacji, wycieczka z przewodnikiem
jest dodatkowo płatna).
Rezerwacja zajęć/warsztatów:
74 667 09 12; edukacja@starakopalnia.pl
Regulamin rezerwacji i organizacji warsztatów, zajęć
edukacyjnych i zwiedzania Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia dla grup zorganizowanych dostępny jest na stronie:
https://starakopalnia.pl/oferta-edukacyjna/
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Zajęcia
Muzealne
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KOPALNIA ZMYSŁÓW
Przedszkole
Czas trwania zajęć: 2-2,5 godz.
Koszt: 20 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 30 os.
Zajęcia składają się z dwóch bloków, polegają na wielozmysłowym poznawaniu otoczenia kopalni poprzez wykorzystanie
zasobów chodnika podziemnego oraz Maszynowni Dźwięku.
Celem zajęć jest stymulacja zmysłów: dotyku, wzroku i słuchu w autentycznym górniczym środowisku.
Blok 1. Tunel i węgiel – obejmuje przejście chodnikiem podziemnym wraz z edukatorem oraz tworzenie prac plastycznych
w górniczym labiryncie z wykorzystaniem węgla do rysowania.
Blok 2. Instrument Kopalnia – warsztaty muzyczne w Maszynowni Dźwięku, dzieci wcielą się w kopalnianych muzyków,
a ich instrumentami będą niecodzienne eksponaty muzealne.

6

CZARNE SKARBY – CZYLI JAK
POWSTAŁ WĘGIEL?
Przedszkole, klasy I-III
Czas trwania zajęć: 1-1,5 godz.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 30 os.
Uczestnicy zajęć przeniosą się w czasy sprzed 300 milionów
lat, gdy powstawał wałbrzyski skarb – węgiel. Prezentacja
oparta o ilustracje przedstawiające prehistoryczne czasy będzie inspiracją do stworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem węgla i pasteli. Zwieńczeniem zajęć będzie przejście
chodnikiem podziemnym.
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SZYCHTA FUKSÓW – PIERWSZA
ZMIANA MŁODYCH GÓRNIKÓW
Klasy I-III
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 30 os.
Co to jest szychta, marka górnicza lub sercówka? Z czego składał się aparat ucieczkowy i co kryje się pod pojęciem fedrowanie? Na wszystkie pytania uczestnicy uzyskają odpowiedzi
podczas swojej pierwszej szychty. Młodzi gwarkowie dowiedzą
się, jak wyglądał dzień pracy górnika, każdy spróbuje swoich sił
podczas lekkich prac górniczych pod ziemią. Uczestnicy poznają
również kopalniane legendy i tajemnicze postacie oraz rozwiążą
po drodze kilka zagadek. Zajęcia obejmują zwiedzanie Łaźni
Łańcuszkowej oraz chodnika podziemnego.
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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 os. max. 24 os.
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 różni się świat setki lat temu od tego, który
znamy dzisiaj. W części warsztatowej uczestnicy zajęć samodzielnie ozdabiają skamieniałości w Centrum Ceramiki
Unikatowej, które po zajęciach zabiorą ze sobą.
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PODRÓŻ DO EPOKI LODOWCOWEJ
Klasy I-VI
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 30 os.
W trakcie zajęć uczestnicy przeniosą się do świata plejstocenu – epoki lodowcowej, kiedy na Ziemi pojawili się pierwsi
ludzie. Podczas multimedialnej wycieczki w tundrę, step mamuci i w mroki jaskiń uczniowie dowiedzą się jak powstały
wielkie lodowce i jakie ślady po sobie pozostawiły (w Polsce
i w Wałbrzychu). Obalimy mit o ludziach i dinozaurach, natomiast w części warsztatowej każdy zdobędzie wiedzę, jak
zrobić proste narzędzie, jak rozpalić ogień i założyć obozowisko
czy skąd brać witaminy.
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SKAŁY I MINERAŁY
Klasy IV-VII i ponadpodstawowe
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 30 os.
Ziemia – nasz dom jest trzecią planetą oddaloną od Słońca,
niezwykle ciekawą i tajemniczą. Podczas zajęć uczestnicy wyruszą w podróż w głąb Ziemi, poznając jej budowę, a zagadkowe pojęcia z zakresu przyrody nieożywionej nie będą im już
obce. W ciekawy i praktyczny sposób zostaną omówione definicje skał i minerałów oraz ich podział na grupy genetyczne:
skały osadowe, magmowe czy metamorficzne. Uczniowie będą
je badać, opisywać budowę strukturalną, natomiast w części
warsztatowej zajęć uczestnicy pracować będą w małych grupach i wykonają przestrzenny przekrój Ziemi.

11

ZOSTAŃ ARCHEOLOGIEM
Klasy IV-VII
Czas trwania zajęć: 1,5 godz.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 30 os.
Młodzi adepci archeologii rozpoczynają pod czujnym okiem
opiekuna własne badania, poszukując w specjalnie przygotowanych formach części glinianych naczyń. Poznają przy
tym, jak istotna jest w zawodzie archeologa praca zespołowa,
bowiem tylko wspólnie mogą złożyć w całość poszczególne
elementy i odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę znaleźli. Uczestnicy zajęć zastanowią się, jak odkryty przedmiot
mógł wyglądać w czasach swojej świetności, a następnie na
kartkach papieru rekonstruują dekoracje tych przedmiotów
na podstawie własnych inspiracji.
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GINĄCE ZAWODY
Klasy IV-VII
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 30 os.
Prezentacja multimedialna bogata w ikonografię wprowadzi
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 związane
z dawnymi zawodami. Uczestnicy, pracując w małych grupach,
rozwiązują zagadki i samodzielnie wykonują drobne czynności
związane z ginącymi zawodami.
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HIEROGLIFY
Klasy IV-VI
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max.30 os.
Niezwykłe zajęcia, podczas których uczestnicy nie tylko poznają zasady obowiązujące w staroegipskim piśmie hieroglificznym, ale także sami próbują swych sił jako uczniowie szkoły
dla pisarzy (skrybów) faraona. Każdy młody pisarz zapisze,
a następnie odczyta proste zdania, rozwiąże zadanie matematyczne oraz wykona własną, niepowtarzalną hieroglificzną wizytówkę. Część warsztatowa zajęć pozwoli uczniom dostrzec wartość pisma – jako jednego z największych dziejowych
osiągnięć człowieka.
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GÓRĄ I DOŁEM – ZAJĘCIA
KARTOGRAFICZNE
Klasy VII i ponadpodstawowe
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 30 os.
Młodzi adepci archeologii rozpoczynają pod czujnym okiem
opiekuna własne badania, poszukując w specjalnie przygotowanych formach części glinianych naczyń. Poznają przy
tym, jak istotna jest w zawodzie archeologa praca zespołowa,
bowiem tylko wspólnie mogą złożyć w całość poszczególne
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 os. max. 30 os.
Uczestnicy podzieleni na dwie grupy otrzymują fotografie maszyn, które muszą odnaleźć w budynku warsztatów mechanicznych. W niektórych maszynach kryją się pytania/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 oraz większości
przestrzeni muzealnych.
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WĘGIELKI
Klasy IV-VI
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 30 os.
Geologiczna gra terenowa, której celem jest zebranie wszystkich fragmentów obrazka (które ukryte są gdzieś na terenie
Starej Kopalni), ułożenie ich w całość i prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań. Gra rozpoczyna się pod „Geogródkiem
– skalnym ogródkiem dydaktycznym”, gdzie strażnik gry opowie węglowe ciekawostki, przedstawi reguły gry oraz objaśni
zagadkowe geologiczne pojęcia. Gra terenowa nie obejmuje
zwiedzania podziemi oraz przestrzeni muzealnych.

NA TROPIE SKARBU
Klasy IV-VI
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 30 os.
Gra terenowa polega na poruszaniu się po przestrzeniach
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 oraz większości
przestrzeni muzealnych.
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W GÓRNICZYM LABIRYNCIE
Klasy VI-ponadpodstawowe
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 20 os.
Górniczy labirynt to miejsce, w którym archiwalne obrazy i opowieści górnicze przełożone zostały na język sztuki, tworząc
wyjątkową, unoszącą się w powietrzu instalację artystyczną.
Gra odbywająca się w labiryncie polega na zagłębieniu się
w tajnikach przeszłości, sztuk wizualnych, ale też w dźwiękach i światłach, a tylko prawidłowe rozwiązania zagadek
doprowadzą uczestników do mety gry.
Gra terenowa nie obejmuje zwiedzania podziemi oraz
większości przestrzeni muzealnych
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PORTRET STAREJ KOPALNI
Klasy VII-ponadpodstawowe
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 30 os.
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. Uczestnicy dotrą do mety gry, na której czeka
rozwiązanie zagadek tylko wtedy, jeżeli prawidłowo dopasują
miejsca do ich historii.
Gra terenowa nie obejmuje zwiedzania podziemi oraz
większości przestrzeni muzealnych.
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Warsztaty
ceramiczne
i graficzne

22

23

W ŚWIECIE BAJEK
Przedszkole i klasy I-III
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Prace są gotowe do odbioru
po wypale biskwitowym (ok. 3 tyg.)
Koszt uzależniony od formy odbioru prac końcowych:
Odbiór osobisty: 15 zł/os.
Przesyłka kurierska: 17 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 24 os .
Warsztaty odbywają się w pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej. Część pierwsza warsztatów obejmuje wprowadzenie
dzieci w świat legend, opowiadań i tajemniczych postaci. Treści legend odnoszą się do początków wydobycia węgla w Wałbrzychu, tajemniczej postaci Skarbnika czy patronki górników
– św. Barbary, przedstawiane i omawiane są również symbole górnicze. W kolejnym etapie dzieci samodzielnie wykonają małe figurki inspirowane postaciami, bądź wydarzeniami
z zasłyszanych legend.
Po warsztatach wyroby zostaną wypalone w celu utrwalenia
i będą gotowe do odebrania w ustalonym terminie.
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GIPSOWE MALOWANKI
Przedszkole i klasy I-III
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 24 os.
Warsztat rozpoczyna się od oprowadzenia po pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej. Uczestnicy poznają proces tworzenia gipsowych odlewów. Prowadzący krok po kroku pokazuje, jak gipsowa rzeźba powstaje. Każdy z uczestników
otrzymuje trzy małe formy rzeźbiarskie odlane z gipsu (po
uprzednim ustaleniu formy mogą tematycznie nawiązywać do
zainteresowań dzieci, pór roku bądź świąt). Za pomocą farb
akrylowych malują przestrzenne odlewy, tworząc unikatowe
pamiątki. Warsztat jest skierowany do małych dzieci, pobudza
wyobraźnię przestrzenną oraz uruchamia motorykę.
Pomalowane wyroby są gotowe do zabrania zaraz po warsztatach.
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GÓRNIK W SKŁADZIE CERAMIKI
Klasy IV-VII
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Prace są gotowe do odbioru po
wypale biskwitowym (ok. 3 tyg.)
Koszt uzależniony od formy odbioru prac końcowych:
Odbiór osobisty: 15 zł/os.
Przesyłka kurierska: 17 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 24 os.
Warsztat rozpoczyna się od oprowadzenia po pracowni Centrum
Ceramiki Unikatowej. Uczestnicy zobaczą modelarnię oraz piecownię, poznają proces technologiczny wytwarzania ceramiki.
Po zapoznaniu się z przestrzenią Centrum Ceramiki Unikatowej, uczestnicy najpierw wykonają projekt swojego autorskiego
wyrobu ceramicznego, a kolejnym etapem warsztatów będzie
jego wykonanie.
Po warsztatach unikatowe wyroby zostaną wypalone
w celu utrwalenia, gotowa ceramika będzie do odebrania
w ustalonym terminie.
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WARSZTATY ZDOBNICZE
Klasy IV-VIII i ponadpodstawowe
Czas trwania zajęć: 30 – 45 min.
Koszt: 15 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 24 os.
Warsztat rozpoczyna się od oprowadzenia po pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej.Uczestnicy warsztatów poznają
techniki zdobnicze, używane w tworzeniu ceramiki użytkowej
oraz unikatowej.
Każdy z uczestników zaprojektuje, a następnie samodzielnie
ozdobi farbami na zimno porcelanowe kubki lub talerze, które
później stają się unikalną pamiątką po wizycie w Centrum
Ceramiki Unikatowej w Starej Kopalni. Powstałe wyroby są
gotowe do zabrania po zakończeniu warsztatów.
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KALKOMANIA
Klasy IV-VIII i ponadpodstawowe
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Prace są gotowe do odbioru po wypale kalki (maks. 3 tyg.)
Koszt uzależniony od formy odbioru prac końcowych:
Odbiór osobisty: 20 zł/os.
Przesyłka kurierska: 22 zł/os.
Prace są gotowe do odbioru po wypale
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 24 os.
Uczestnicy poznają jedną z technik zdobienia wyrobów porcelanowych, jaką jest kalkomania. Każdy z uczestników ma do dyspozycji
5 kolorów (czarny, żółty, czerwony, niebieski i zielony).
Warsztat zaczynamy od zaprojektowania grafiki, następnie
uczestnicy wycinają niepowtarzalną kompozycję, którą nanoszą
na porcelanowe talerze lub kubki. Po warsztatach porcelanowe
wyroby zostaną wypalone w celu utrwalenia kalki i będą gotowe
do odebrania w ustalonym terminie.
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PRACOWNIA CERAMIKA
Ponadpodstawowe
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Prace są gotowe do odbioru
po wypale biskwitowym (ok. 3 tyg.)
Koszt uzależniony od formy odbioru prac końcowych:
Odbiór osobisty: 15 zł/os.
Przesyłka kurierska: 17 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 24 os.
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 odlewanego przedmiotu.
Po warsztatach porcelanowe wyroby będą wypalone w celu
utrwalenia, gotowe porcelanowe wyroby będą do odebrania
w ustalonym terminie.
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KOPALNIANY PEJZAŻ
INDUSTRIALNY
Ponadpodstawowe
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Koszt: 20 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 24 os.
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 21 x 15 cm.
Po wyschnięciu farby na szkle, całość zostanie pomalowana na
czarno, w celu podkreślenia powstałego rysunku. Unikatowy
obrazek jest gotowy do odbioru po zajęciach.
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LINORYT
Ponadpodstawowe
Czas trwania zajęć: 1 godz.
Koszt: 20 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 24 os.
Warsztaty przeznaczone są dla początkujących oraz tych,
którzy nigdy wcześniej nie zajmowali się grafiką. Na zajęciach uczestnicy poznają proces wykonania odbitki graficznej
w technice linorytu, samodzielnie zaprojektują, wykonają oraz
odbiją na prasie drukarskiej swoją pracę. Unikatowa grafika
jest gotowa do odbioru po zajęciach.

Dodatkową opcją warsztatów jest zwiedzanie aktualnych wystaw czasowych
w Galerii Sztuki Współczesnej lub w części wystawienniczej Centrum Ceramiki
Unikatowej.
W przypadku wyboru opcji zwiedzania wystaw należy podać taką informację podczas rezerwacji zajęć.
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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 os. max. 25 os.
Gra miejska #gWArki polega na odnalezieniu i dotarciu do
zaznaczonych na mapie punktów-miejsc, w których zlokalizowane są rzeźby górników. Gra rozpoczyna się na terenie Starej
Kopalni, następnie grupa samodzielnie wyrusza na wędrówkę
po Śródmieściu w Wałbrzychu w poszukiwaniu gwarków. Podczas wycieczki terenowej uczestnicy poznają topografię miasta,
historię górnictwa, dzieje miasta oraz anegdoty z wyjątkowych
zabytkowych oraz historycznie istotnych miejsc w Wałbrzychu. Wszystkie odnalezione gwarki pozwolą na dotarcie do
punktu końcowego gry.

34

„BAJTEL W KOPALNI” –
CZYLI STARA KOPALNIA DLA
MALUCHÓW
Termin: dwa razy w miesiącu
Czas trwania zajęć: 30-45 min.
Koszt: 10 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os.
Udogodnienia: przewijak, podjazdy dla wózków,
windy, kącik dla dzieci
Przestrzenie i wystawy Starej Kopalni są świetnym miejscem
do raczkowania, dotykania, wspinania się, czy słuchania
przeróżnych dźwięków, dzięki czemu stają się atrakcyjne dla
każdego małego odkrywcy. Nasze zbiory i wystawy to kopalnia zakamarków, kształtów, materiałów, struktur, obrazów,
a także sztuki – tym bardziej ciekawej, że namacalnej! Oferowane przez nas zróżnicowane metody prowadzenia zajęć
i elementy warsztatowe pozwolą w ciekawy sposób spędzić czas rodzicom ze swoimi małymi pociechami, poznawać świat przez dotyk, wchodzić w interakcję z otoczeniem
i innymi uczestnikami.
„Bajtel w kopalni” to specjalne zajęcia przeznaczona dla
dzieci w przedziale wiekowym 0-2 lata oraz dla ich rodziców. Idea zajęć oparta jest na międzyinstytucjonalnej
akcji #muzealniaki.
*Bieżące informacje znajdują się na stronie internetowej:
www.starakopalnia.pl
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CENTRUM ROBOTYKI,
PROGRAMOWANIA I NOWYCH
TECHNOLOGII KIDSTECH
Klasy „0”-VIII
Czas trwania zajęć: 1,5 godz.
Koszt: 25 zł/os.
Liczebność grupy: min. 10 os. max. 30 os.
Centrum Robotyki, Programowania i Nowych Technologii
Kidstech w Starej Kopalni to miejsce, w którym „bawimy się
nauką” w otoczeniu nowoczesnych technologii. Prowadzimy
innowacyjne i nowatorskie warsztaty z:
Robotyki
Programowania
Druku 3D
Energii odnawialnej
W pracowniach: LEGO® Education, Makeblock® Education,
Horizon® Educational, pracowni projektowania i druku 3D –
rozwijamy pasje i STEAM-owe kompetencje XXI wieku!

Więcej informacji na www.kidstech.pl
Zapisy pod nr tel. 506 817 617
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W ydarzenia

edukacyjne
w roku szkolnym
2019/2020
Na stronie internetowej www.starakopalnia.pl,
w zakładce „Wydarzenia” pojawiać się będą
szczegółowe informacje odnośnie
wydarzeń edukacyjnych
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EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2019
„Polski splot” – wrzesień 2019
„IDEA OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO I TECHNICZNEGO, A ODBUDOWA POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI
W 20-LECIU MIĘDZYWOJENNYM” – prelekcja Agaty Augustyn
poświęcona pionierskim działaniom, mającym na celu zachowanie pamiątek polskiego przemysłu. Ukazanie dorobku, myśli
i osiągnięć technicznych minionych pokoleń, ważności przemysłu dla społeczeństwa, służyć miało budowaniu świadomości
narodowej w odradzającym się niepodległym państwie polskim.
Poniedziałek 9.09.2019 godz. 17:00, wstęp wolny,
Kawiarnia Naukowa – Cafe Sztygarówka
„OD RZEMIOSŁA DO PRZEMYSŁU” – Czym się różni rzemiosło od przemysłu? Jakie gałęzie przemysłowe splatają się
w Wałbrzychu? Na te oraz inne pytania znajdziemy odpowiedzi
W trakcie prezentacji multimedialnej, a zwieńczeniem zajęć
będzie spacer badawczy po terenie Starej Kopalni w poszukiwaniu śladów dawnych zawodów.
Wtorek 10.09.2019 godz. 9:00-10:30,
11:00-12:30 (szkoła podstawowa)
„ŚLADAMI PRZEMYSŁU” – gra terenowa poprzedzona
krótkim zarysem historycznym polega na wyszczególnieniu
głównych gałęzi przemysłowych i rzemieślniczych
Wałbrzycha. Uczestnicy pracując w dwóch grupach rozwiązują
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zagadki, dopasowują fakty historyczne do obiektów
przedstawionych na fotografiach, tworząc dzięki temu obraz
dawnego Wałbrzycha.
Środa 11.09.2019 godz. 9:00-10:30,
11:00-12:30 (gimnazja i licea)
„ARTYSTA SZKLARZ, WITRAŻOWNIK” – podczas warsztatów
w Centrum Ceramiki Unikatowej uczestnicy przeniosą się do
rzemieślniczego świata, zapoznają się z pracą szklarzai witrażownika. Warsztaty poprzedzone będą pokazem wycinania
i malowania szkła, następnie każdy wykona unikatowy obrazek z wykorzystaniem technik tworzenia witrażu, który będzie
gotowy do zabrania po zajęciach.
Czwartek 12.09.2019
godz. 9:00-10:30, 11:00-12:30
RODZINNE ZWIEDZANIE STAREJ KOPALNI – zwiedzanie Starej Kopalni wraz z przewodnikiem kierowane przede wszystkim do rodzin z dziećmi, przeplatane ciekawymi opowieściami, legendami oraz zagadkami.
Sobota i niedziela
14.09.2019 i 15.09.2019 godz. 11:00-12:30
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FESTIWAL TRADYCJI GÓRNICZYCH
BARBÓRKA 2019
1-7 grudnia 2019
Festiwal Tradycji Górniczych to wyjątkowe wydarzenie na mapie imprez kulturalnych Wałbrzycha. W przeciągu ostatnich lat
święto górników stało się symbolicznym wydarzeniem upamiętniającym górniczą tożsamość i dziedzictwo Wałbrzycha i doskonałą okazją do poznania kultury gwarkowskiej przez młode
pokolenie. 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 wszystkich szczebli do zabawy z rodzicami i rówieśnikami w trakcie Szychty Rodzinnej. Wydarzenie jest organizowane
wspólnie z Wałbrzyskimi Stowarzyszeniami Górniczymi.

UKRYTA FABRYKA ŚW. MIKOŁAJA
Grudzień 2019
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.
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MŁODY MISTRZ CERAMIKI
Ferie zimowe 2020
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.

GÓRNICZY DZIEŃ DZIECKA 2020
Podczas warsztatów uczestnicy poznają zarówno tradycje górnicze, spotykają prawdziwych górników i poznają pracę ceramika odkrywając w sobie nowe pasje i zainteresowania. Oprócz
tego na dzieci w dniu ich święta czeka mnóstwo atrakcji i zabaw
oraz szczególnych warsztatów prowadzonych przez byłych górników z wałbrzyskich stowarzyszeń górniczych i muzealników
Starej Kopalni. Na zajęcia obowiązują zapisy. Oferta adresowana do uczniów szkół podstawowych.
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PARTNERZY
Stowarzyszenie Gwarków KWK
„Victoria” i Kopalń Wałbrzyskich
Stowarzyszenie „Gwarkowie Thoreza”
Stowarzyszenie Górnicza Pamięć
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Wałbrzychu
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Koło Miejskie w Wałbrzychu
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Mecenasem Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia oraz Oferty Edukacyjnej
2019/2020 w Starej Kopalni jest

WZK „VICTORIA” S.A.
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Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
Muzeum Przemysłu i Techniki – Dział Edukacji
(74) 667 09 12
edukacja@starakopalnia.pl

Jesteśmy na:
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