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WYSTAWA DLA DZIECI „MIASTO”



Szanowni Państwo,

Mijają właśnie dwa miesiące od momentu, gdy oficjalnie rozpoczęliśmy
działalność jako najmłodsze muzeum w Polsce. Długie tygodnie intensywnej
pracy zaowocowały stworzeniem oryginalnej, multimedialnej ekspozycji,
która odwołuje się do czasów szczególnie nam bliskich – narodzin
nowoczesnej polskiej gospodarki, niezwykłej historii Centralnego Okręgu
Przemysłowego i dziecka COP-u, jakim była Stalowa Wola.

I właśnie do tego świata – industrialnego dziedzictwa COP-u i ludzi,
którzy stworzyli fundamenty jednego z największych cudów
gospodarczych w dziejach Polski – chcemy dziś Państwa zaprosić. 

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym przygotowaliśmy ofertę
edukacyjną, która nie tylko wpisuje się w podstawę programową nawet
najmłodszych klas, ale również pokazuje edukacyjny potencjał naszej
wystawy, będącej doskonałym uzupełnieniem szkolnego programu
nauczania oraz lekcją lokalnego patriotyzmu.

Co miesiąc będziemy zabierać Państwa do poszczególnych stref naszej
wystawy, proponując ciekawe interaktywne zajęcia oferujące nie tylko
solidną porcję wiedzy, ale i dobrą zabawę dla uczestników. Mamy nadzieję,
że wizyta w naszym Muzeum będzie dla Państwa niezapomnianym
przeżyciem. 

Zespół Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

 



Wystawy dla dzieci MIASTO, podczas którego przedstawimy
twórców i budowniczych COP-u oraz najpopularniejsze zawody
okresu Drugiej Rzeczypospolitej.

koszt: bilet wstępu (5,00 zł/os.) 
czas trwania: ok. 60-90 min.
ilość miejsc ograniczona – grupy do 15 osób

 

WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU ZAPRASZAMY NA:

Zwiedzanie z przewodnikiem

Wystawy stałej „CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY. NARODZINY
INNOWACYJNEGO PRZEMYSŁU W POLSCE”, podczas którego
opowiemy o największej inwestycji gospodarczej polskiego międzywojnia
i jej twórcach.

koszt: bilet wstępu (10,00/15,00 zł/os.) 
czas trwania: ok. 90-120 min.



LABORATORIUM FABRYCZNE
W muzealnym laboratorium, w otoczeniu eksponatów odbędą się zajęcia
z zakresu trzech dziedzin: chemii, fizyki i biologii. Dzieci i młodzież
zapraszamy na dwa warsztaty tematyczne: 

Być jak chemicy COP-u, podczas którego opowiemy o dokonaniach polskich
chemików z czasów międzywojnia, o naczyniach laboratoryjnych oraz
specjalistycznym sprzęcie pomiarowym i obserwacyjnym, który wykorzystamy do
przeprowadzenia prostych, lecz ciekawych eksperymentów chemicznych;

Patent na wynalazek podczas którego opowiemy o pomysłowości i sukcesach
polskich wynalazców czasów II RP i opracujemy patent na świecący w ciemności
slajm,  stworzony z produktów używanych na co dzień.

koszt: 10,00 zł/os.
czas trwania: ok. 60-90 min.
ilość miejsc ograniczona – grupy do 15 osób

Warsztaty muzealne:



MASZ TO JAK W BANKU!
Program edukacyjny przygotowany przy współudziale Banku Gospodarstwa
Krajowego. Lekcja w oparciu o publikację edukacyjną „Masz to jak w banku!”
pozwoli poznać międzywojenną historię Polski ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień gospodarczych. Na zajęciach poznacie dokonania
i niezwykłą historię Banku Gospodarstwa Krajowego, bez którego wsparcia
nie powstałaby Gdynia i Centralny Okręg Przemysłowy. 

koszt: 10,00 zł/os.
czas trwania: ok. 60-90 min.

 

COP W WALIZCE
A jeśli nie możecie nas odwiedzić w siedzibie Muzeum, chętnie do
Was przyjedziemy i poprowadzimy zajęcia edukacyjne poświęcone
dziejom i dziedzictwu COP-u w Waszych szkołach.

koszt: 10,00 zł/os.
czas trwania: ok. 60-90 min.

*wszystkie zajęcia edukacyjne są dostosowane do specyfiki i szczególnych 
 potrzeb danej grupy



Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
ul. Hutnicza 17
37-450 Stalowa Wola
(dojazd od ul. E. Kwiatkowskiego)

e-mail: muzeumcop@muzeum.stalowawola.pl
rezerwacje: tel. 15 823 50 37

INFORMACJE I REZERWACJE

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek: 8.00-14.30
wtorek: 8.00-18.00
środa: 8.00-14.30
czwartek: 8.00-18.00
piątek: 8.00-14.30
sobota: nieczynne
niedziela: 13.00-19.00

ZNAJDZIECIE NAS NA:

Facebook Instagram www.muzeumcop.pl


