
Wystawa stała 
CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY. 
NARODZINY INNOWACYJNEGO 
PRZEMYSŁU W POLSCE

Wystawa dla dzieci
MIASTO

OFERTA DLA GRUPOFERTA DLA GRUP

www.muzeumcop.pl

Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli 
na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofi nansowano ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17

Wartość Projektu – 26 272 492,59 PLN. Wkład Funduszy Europejskich – 16 716 149,03 PLN



ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEMZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Wystawa stała „CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY. 
NARODZINY INNOWACYJNEGO PRZEMYSŁU W POLSCE”
• bilet ulgowy – 10,00 zł/os.
• opiekunowie grup nie płacą
• przewodnik w cenie

Wystawa dla dzieci „MIASTO”
• bilet ulgowy – 5,00 zł/os.
• opiekunowie grup nie płacą
• przewodnik w cenie

www.muzeumcop.pl



QUESTING – gra terenowa
na wystawie stałej „CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY. 
NARODZINY INNOWACYJNEGO PRZEMYSŁU W POLSCE” 

• bilet – 3,00 zł/os.

Uczestnicy gry otrzymują instrukcję do rozwiązania zadań 
w poszczególnych strefach ekspozycji, w małych grupach lub 
indywidualnie poruszają się po wystawie stałej, 
poznając ciekawostki związane z Centralnym Okręgiem 
Przemysłowym oraz wybitnymi polskimi wynalazcami.

QUESTING QUESTING -- GRY TERENOWE GRY TERENOWE

QUESTING – gra terenowa 
na wystawie dla dzieci „MIASTO”

• bilet – 3,00 zł/os.

Dzieci zgodnie z wytycznymi rozwiązują 
zadania w poszczególnych strefach ekspozycji, 
samodzielnie poruszają się w małych grupach 
po wystawie stałej, poznając ciekawostki 
związane z zawodami z II RP.

www.muzeumcop.pl



WARSZTATYWARSZTATY
KREATYWNA PRZESTRZEŃ 3D
• bilet – 10,00 zł/os.
• grupa wiekowa: 5–9 lat (przedszkole, klasy 1-3)

Na bazie papieru powstanie przestrzeń z modelem obiektu
z okresu dwudziestolecia międzywojennego. 
Podczas warsztatów wykonamy kolorową ekspozycję. 
Nadszedł czas, aby eksponaty z Muzeum COP umieścić 
w przestrzeni życia codziennego, korzystając z własnej wyobraźni. 

METALICZNE KAFELKI
• bilet  – 10,00 zł/os.
• grupa wiekowa: 10–15 lat (klasy 4-8)

Jak wykorzystać glinę do stworzenia dekoracji? Podczas warsztatów, 
z użyciem elementów maszyn i różnych narzędzi, stworzymy 
dekoracyjne metaliczne kafelki. Prosta technika wytłaczania 
i malowania zamieni glinę w małe industrialne dzieło sztuki.

SZTUKA KONTRA SZTUCZNA INTELIGENCJA 
• bilet  – 10,00 zł/os.
• grupa wiekowa: 15 lat + (szkoły ponadpodstawowe)

Czy sztuczna inteligencja może tworzyć sztukę? 
Nowe technologie zmieniają charakter procesu twórczego, 
dlatego podczas warsztatów zobaczymy i porównamy, 
w jaki sposób „zdobycz współczesności” widzi to, 
co sami stworzyliśmy na podstawie odwzorowania 
eksponatów Muzeum COP.

www.muzeumcop.pl



Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola
dojazd od ul. E. Kwiatkowskiego
tel. 15 823 50 37
e-mail: muzeumcop@muzeum.stalowawola.pl

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

www.muzeumcop.pl

Znajdziecie nas na:

Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy 
pod numerem tel. 15 823 50 37


