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 01   Mała Japonia Ogród Japoński SIRUWIA

Brzozowe Wzgórze 8b, 58-563 Przesieka  
www.malajaponia.pl 
biuro@malajaponia.pl 
509 843 069 
Każda grupa wiekowa

Manualne warsztaty związane z kulturą Japonii. Pod okiem animatora najmłodsi goście 
mogą wyczarować prawdziwe cudeńka. Do wyboru zajęcia z samodzielnego zdobienia 
farbkami ceramicznej figurki, japońskiego symbolu szczęścia, lub wykonywania japońskiej 
laleczki bądź uroczych zwierzątek z kolorowego papieru origami.

 02   Manufaktura w Bolesławcu

ul. Gdańska 30, 59-700 Bolesławiec 
www.ceramiczna-przygoda.pl 
turystyka@polish-pottery.com.pl 
75 732 20 62 
Każda grupa wiekowa

Warsztaty artystyczne z ręcznego tworzenia naczyń ceramicznych. Podczas zajęć każdy 
uczestnik ma okazję sprawdzić swoje zdolności manualne i wrażliwość artystyczną, ozda-
biając metodą stempelkową lub malując ręcznie unikatową formę kamionkową, którą na-
stępnie może zabrać ze sobą na pamiątkę.

 03   Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych 
www.muzeum.walbrzych.pl 
muzeum@muzeum.walbrzych.pl 
74 664 60 30 
Dzieci, młodzież szkolna, dorośli

Warsztaty artystyczne, których celem jest rozwijanie manualnych i sensorycznych umiejęt-
ności uczestników oraz przybliżenie im tematyki związanej z jedną z najważniejszych ga-
łęzi przemysłu w Wałbrzychu, jaką była produkcja porcelany. Podczas zajęć poznać można 
techniki zdobienia porcelany i sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie.

 04   Pracownia Mozaiki Ceramicznej Izery Gallery

Kopaniec 71, Stara Kamienica 58-512 
www.facebook.com/IzeryGalleryKopaniec
izerygallery@gmail.com 
722 069 019 
Każda grupa wiekowa

Warsztaty układanki ceramicznej to zajęcia dla każdego. W czasie ich trwania uczestnicy  
poznają techniki tworzenia i wykonują własne mozaiki, które mogą stać się dekoracją 
domu czy prezentem dla bliskiej osoby. Wszystkie niezbędne materiały i narzędzia do wy-
konania prac są dostępne na miejscu.
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 05   Stolarstwo Artystyczne Magdalena Wrotkowska

ul. Parkowa 4, Polanica-Zdrój  
www.wrotkowska.pl 
magda@wrotkowska.pl 
510 271 403 
Każda grupa wiekowa 

Warsztaty rękodzieła artystycznego, podczas których uczestnicy mają okazję zapoznać 
się ze sztuką tworzenia przepięknych drewnianych zdobień z wykorzystaniem metody pa-
tynowania i prostych technik rzemieślniczych. Artystka zaprasza do swojego świata mebli 
z duszą i klimatycznych drobiazgów, gdzie wszystkie przedmioty wykonywane są ręcznie.

 06   Szynol – Pracownia Ceramiki Artystycznej

ul. Malinowa 1, 55-095 Pasikurowice
www.szynol-ceramika.com
szynol@op.pl
887 245 977
Rodziny, dzieci, dorośli

Warsztaty ceramiczne. W pracowni poznamy takie podstawowe techniki wywtarzania 
ceramiki, jak lepienie z wolnej ręki oraz w formach czy toczenie na kole garncarskim. 
Wszystkie prace uczestnicy wykonują własnoręcznie i zabierają ze sobą do domu jako 
pamiątkę.

 07   Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 

ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra 
www.muzeumkarkonoskie.pl 
oswiata@muzeumkarkonoskie.pl 
756 455 089 
Każda grupa wiekowa 

Bogata oferta zajęć edukacyjnych związana jest z tradycyjnymi metodami produkcji i zdo-
bienia szkła w regionie, jak i wystawami stałymi dostępnymi w Muzeum Karkonoskim.  
Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję wykorzystać swój zmysł artystyczny, malując 
na szkle lub grawerując na nim.

 08   Ornamental Farm

ul. Robotnicza 9, Bukowiec, 58-533 Mysłakowice 
www.ornamentalfarm.pl 
biuro@ornamentalfarm.pl  
500 654 029 
Każda grupa wiekowa

Warsztaty praktyczne, które zapewniają wszystkim uczestnikom warunki do całkowitego 
zaangażowania się w działania twórcze i pozwalają ćwiczyć cierpliwość, precyzję i wytrwa-
łość w dażeniu do celu. Zajęcia z malowania, składania origami czy wykonywania odlewów 
gipsowych odbywają się w świetnie wyposażonych pracowniach lub w plenerze. 
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 09   MaluMika

ul. Jagiełły 3/5, 50-201 Wrocław  
www.malumika.pl 
kontakt@malumika.pl 
728 401 209 
Każda grupa wiekowa 

Dostępne są 2 rodzaje warsztatów artystycznych. Na zajęciach z malowania ceramiki 
uczestnicy dowiadują się o szkliwach i różnych technikach malowania, a następnie malują 
wybrane formy ceramiczne. Na spotkaniach poświęconych glinie kursanci lepią wymyślo-
ne przez siebie rzeczy, które po wypaleniu malują szkliwami.

 10   Galeria pod Aniołem  

Dobków 104, 59-540 Świerzawa
www.ceramikarr.pl
ceramikarr@wp.pl 
75 713 44 55, 785 925 983 
Każda grupa wiekowa 

W tym miejscu odbywają się warsztaty związane głównie z ceramiką artystyczną. Każdy 
może zakasać rękawy i wziąć udział w nietypowych interaktywnych zajęciach (do wyboru 
trzy cykle: Koło Garncarskie, Metoda Kombinacji lub Warsztaty Wyobraźni). Jedyna taka 
okazja na wyzwolenie kreatywności i stworzenie własnych dzieł sztuki.

 11   Szlak Ginących Zawodów   

ul. Chrobrego 43a, 57-350 Kudowa-Zdrój 
www.szlakginacychzawodow.com.pl
 — 
667 959 799 
Każda grupa wiekowa 

Wyjątkowe miejsce oferujące żywe lekcje historii. Dom chleba, kuźnia, chata robótek 
ręcznych oraz pracownia garncarstwa to miejsca, w których każdy może zobaczyć pokazy 
rzemiosła oraz spróbować swoich sił np. przy kole garncarskim, tocząc własnoręcznie 
glinianą miseczkę, którą pomalowaną zabierze do domu jako pamiątkę.

 12   Etnowarsztaty 

Stara Kraśnica 9, 59-540 Stara Kraśnica 
www.etnowarsztaty.pl
biuro@etnowarsztaty.pl 
78 535 79 68 
Rodziny, dzieci 

Bogata oferta warsztatów manualnych, artystycznych i rzemieślniczych, czyli wielka lekcja 
smakowania, dotykania i wyrobu etnicznych drobiazgów. Warsztaty angażują wszystkich 
uczestników, którzy mogą spróbować między innymi zdobić tkaniny drewnianymi stemplami, 
samodzielnie czerpać papier czy zbudować  model swojego własnego domku szachulcowego.
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 13   Camp 66 

ul. Widokowa 9, 58-534 Ścięgny 
www.camp66.pl 
biuro@camp66.pl 
792 566 569 
Rodziny, dzieci, młodzież 

Warsztaty kulinarne dostępne w kilku wariantach. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się 
wszystkiego np. o wyrobie i wypieku pizzy albo ciasteczek. Samodzielnie wyrobią ciasto, 
wybiorą dodatki i pod okiem dorosłego upieką to, co przygotowali. Na końcu czeka oczywi-
ście najlepsze – czyli degustacja. 

 14   Sery Łomnickie, Łomnicka Hala Mleczna

ul. Karkonoska 113b, 58-508 Łomnica
www.serylomnickie.pl
bozena@serylomnickie.pl
602 779 383, 608 554 571
Każda grupa wiekowa

W „żywym muzeum” uczestnicy mają okazję poznać techniki serowarskie oraz stare formy, 
prasy do serów czy dawne bańki na mleko. Warsztaty przybliżą zawód mleczarza w łatwy 
i przystępny sposób. Dodatkowo w gospodarstwie „Kozia Łąka” można nakarmić, a nawet 
wydoić kozy.

 16   Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego 

ul. Pstrążna 14, 57-350 Kudowa-Zdrój 
skansen-kudowa.pl 
skansen@kudowa.pl 
74 86 62 843, 74 86 66 140 
Każda grupa wiekowa

Niepowtarzalny klimat dziewiętnastowiecznej chaty, a także bogactwo poruszanych aspek-
tów związanych z chlebem, jego powstawaniem oraz tradycjami powodują, że zajęcia na 
długo zapadają w pamięć. Ponadto każdy z uczestników wypieka chleb z zachowaniem 
zwyczajowych metod, co wcale nie jest łatwym zadaniem.

 15   Muzeum Regionalne w Jaworze 

ul. Klasztorna 6, 59-400 Jawor
www.muzeumjawor.pl 
muzeum@muzeumjawor.pl 
76 870 30 86 
Każda grupa wiekowa

Jaworskie pierniki były niegdyś znane w całej Europie, dlatego warsztaty w Muzeum Regio-
nalnym to wspaniała okazja, aby poznać tutejsze tradycje i tajniki ich wytwarzania. Zajęcia 
wyróżnia to, że każdy uczestnik spróbuje swoich sił w wypieku korzennych pyszności z uży-
ciem zabytkowych replik form piernikarskich.
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 17   Dyniowy Zakątek 

Olszany 171, 58-150 Strzegom 
www.dolnyslask.travel/dyniowy-zakatek/
mstarak@wp.pl 
603 168 653 
Każda grupa wiekowa 

Zajęcia ściśle związane z tematyką uprawy oraz właściwościami odżywczymi i zdrowot-
nymi dyni. Na uczestników czekają: spacer po gospodarstwie, prezentacja okazów, degu-
stacja przetworów z dyni, a także zajęcia manualne lub wspólne przygotowanie wypieków  
w piecu chlebowym opalanym drewnem w stylizowanej kuchni.

 18   Serowarnia Lutomierz 

Lutomierz 29, 57-213 Stoszowice  
www.serylutomierskie.pl 
malwina_pasternak@vp.pl 
661 783 435 
Każda grupa wiekowa  

Tradycje mleczarskie są w tym miejscu przekazywane dalej w łatwo przyswajalny sposób. 
Podczas warsztatów uczestnicy wszystkimi zmysłami poznają pracę w serowarni, a także 
mogą zrobić własnoręcznie ser, wykorzystując wiele interesujących dodatków. Jednocześnie 
mogą dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy związanych z produkcją wyrobów mleczarskich.

 20   Akwarium – Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

ul. Wodna 1, 58-321 Zagórze Śląskie 
www.zamekgrodno.pl/akwarium
bajek@ckit.walim.pl 
668 702 837 
Każda grupa wiekowa 

Warsztaty przyrodnicze, podczas których poznawana jest fauna i flora Gór Sowich i Gór 
Wałbrzyskich. Głównym celem spotkań jest uświadomienie wszystkich uczestników, że 
organizmy tworzące otaczające nas środowisko żyją w pełnej symbiozie. 

 19   Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000  
        „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju 

ul. Rolnicza 7, 59-850 Świeradów-Zdrój
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
75 617 14 42 
Każda grupa wiekowa 

Interaktywne gry i zabawy edukacyjne, podczas których uczestnicy poznają niezwykły 
świat owadów czy życie na łące. Zajęcia z ciemnym niebem „na suficie” poruszają pro-
blemy zanieczyszczania nieba sztucznym światłem. Warsztaty mają na celu przybliżenie 
uczestnikom problemów ekologicznych na świecie. 
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 22   LAVASTONE Michał Kwaśnik 

ul. Kiełczowska 22a/8, 51-315 Wrocław 
www.lavastone.pl
lavastone.office@gmail.com 
661 779 381 
Każda grupa wiekowa 

Terenowe warsztaty geologiczne. Pod okiem doświadczonego geologa, kolekcjonera i pa-
sjonata minerałów uczestnicy mają okazję poznać budowę geologiczną i rzeźbę terenu 
najciekawszych miejsc na Dolnym Śląsku. Aktywna forma spędzania czasu w terenie jest 
dostosowana do wieku i poziomu zaawansowania uczestników.

 24   Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej  
         Kopalni Uranu w Kletnie 

Kletno 40, 57-550 Kletno 
www.kletno.pl/oferta
kontakt@kletno.pl 
889 785 118 
Dzieci, młodzież szkolna, dorośli 

Warsztaty geologiczne, które podsycą pasję do przyrody i nauki u każdego uczestnika. 
Barwny świat minerałów rozbudzi zainteresowanie przyrodą nieożywioną, chemią, geogra-
fią, geologią, a nawet fizyką. Rozpoznawanie minerałów odbywa się na średniowiecznej 
hałdzie, na jednym z ciekawszych stanowisk mineralogicznych w Polsce.

 23   Muzeum Ślężańskie im. S. Dunajewskiego w Sobótce

św. Jakuba 18, 55-050 Sobótka 
www. muzeum.sobotka.pl 
muzeum@sobotka.pl 
713 162 622 
Rodziny, dzieci, młodzież, dorośli 

Warsztaty archeologiczne i przyrodnicze. Podczas zajęć uczestnicy, w zależności od wieku, 
kopiują różne wzory z ceramiki lub wykonują ozdoby z naturalnych surowców. Warsztaty 
przyrodnicze mogą być również zajęciami terenowymi w masywie Ślęży. W obu przypad-
kach odkrywane są tajemnice średniowiecznej Sobótki.

 21   GEOpasja Warsztaty Geologiczne 

ul. Sowia 8, Myśliszów, Ostroszowice 
www.geopasja.pl 
grzegorzbijak@geopasja.pl 
692 909 500 
Każda grupa wiekowa 

Warsztaty terenowe, gdzie pod okiem doświadczonego geologa możemy poznać niezwy-
kły świat minerałów, skał i skamieniałości. Uczestnicy zaznajomią się z ciekawą geologię 
odwiedzanego miejsca oraz samodzielnie poszukują okazów minerałów czy skał i uczą się 
jak je rozpoznać i opisać.
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 26   Centrum Edukacyjno-Turystyczne NATURUM

Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz
www.cet.stawymilickie.pl
rezerwacje@stawymilickie.pl
71 759 08 88
Dzieci, młodzież, dorośli 

FotoSafari. Podczas przejazdu pojazdem elektrycznym lub rowerem uczestnicy na terenie 
rezerwatu ornitologicznego mają okazję odwiedzić chroniony teren i poznać jego tajemnice.  
Podczas postojów obserwacyjnych każdy uczestnik otrzymuje lornetkę, a przewodnik udo-
stępnia lunetę umożliwiającą obserwację zwierząt mieszkających na Stawach Milickich.

 27   Warsztaty geologiczne – Marcin Jaśkiewicz 

Różne lokalizacje 
www.warsztatygeologiczne.pl
marcin@warsztatygeologiczne.pl 
796 113 103 
Każda grupa wiekowa 

Terenowe warsztaty geologiczne, w czasie których poszukiwane i obrabiane są znalezione 
minerały. Skupiamy się głównie na agatach w Krainie Wygasłych Wulkanów, ale nie tylko. 
Podczas warsztatów każdy uczestnik ma zapewnione młotki oraz okulary ochronne. Świetna 
zabawa blisko przyrody dla całej rodziny!

 28   Zagroda edukacyjna w Gospodarstwie Rybackim  
       „Ruda Żmigrodzka” J.K. Raftowicz 

ul. Bielika 1, 55-140 Ruda Żmigrodzka 
www.ryby.raftowicz.pl/edukacja 
edukacja@raftowicz.pl 
881 778 707 
Dzieci i młodzież, grupy zorganizowane 

W czasie warsztatów uczestnicy mają okazję poznać historię rybołówstwa w Dolinie  
Baryczy. Na terenie gospodarstwa rybackiego o 30-letniej tradycji odbywa się pokaz ży-
wych ryb, stroju i sprzętu rybackiego. W karpiowym zakątku uczestnicy mają również do 
dyspozycji ścieżkę przyrodniczą nad stawami.

 25   Kopalnia św. Jana w Krobicy 

Krobica 90, 59-630 Mirsk 
www.podziemna-wieza.pl 
biuro@podziemna-wieza.pl 
570 778 078 
Każda grupa wiekowa 

Podczas zajęć, poszukując minerałów Gór Izerskich, uczestnicy mają okazję przeżyć nie-
zwykłą przygodę. Zwiedzanie Kopalni św. Jana w Krobicy jest nieodłącznym elementem 
warsztatów.
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 29   Odra Centrum 

Wybrzeże J. Słowackiego 5B, 50-406 Wrocław 
www.odracentrum.org 
biuro@onwater.pl 
512 406 060 
Każda grupa wiekowa 

Warsztaty edukacyjne, które poprzez zabawę przybliżają tematykę wody oraz jej miesz-
kańców, szczególnie tych, których możemy spotkać w Odrze. Podczas zajęć tworzone są 
akwaria, dzięki którym uczestnicy mają okazję poznać budowę i funkcjonowanie zbiorni-
ków wodnych. Budowane są również własne modele statków.

 30   Fundacja Zamek Księcia Henryka  

Wzgórze Grodna, 58-564 Marczyce 
www.zamekksieciahenryka.pl 
marcin.clcm@gmail.com 
695 558 553 
Rodziny z dziećmi, grupy przedszkolne i szkolne 

Warsztaty archeologiczne. Podczas zajęć uczestnicy kopią w ziemi kamienną motyką  
i rąbią gałązki kamienną siekierką. Pod okiem animatora mają okazję zabawić się w po-
szukiwaczy górskich kryształów i ametystów, podjąć się składania kawałków wykopanej 
ceramiki czy poznać alfabet runiczny.

 31   Sudecka Zagroda Edukacyjna  

Dobków 66, 59-540 Świerzawa   
www.sudeckazagroda.pl 
kontakt@sudeckazagroda.pl 
75 617 14 68 
Każda grupa wiekowa

Szeroka oferta warsztatów bazująca na nauce przez zabawę. Zajęcia oparte są na do-
świadczeniach, które samodzielnie można powtórzyć w domu, oraz terenowych wizyta-
cjach z elementami praktycznymi. Uczestnicy wykonują najróżniejsze eksperymenty doty-
czące budowy Ziemi, wybuchów wulkanów, minerałów, skał i gleby.

 32   Zagroda Edukacyjna Marianówek 

Marianówek 1, 58-200 Dobrocin 
www.agroturystykamarianowek.pl 
marianowek@interia.pl 
509 289 616 
Dzieci ze szkół i przedszkoli

Zajęcia odbywają się w swobodnej naturalnej przestrzeni, od pola, przez podwórko, aż 
po budynki gospodarskie. W zagrodzie dzieci mogą przyjrzeć się z bliska pracy rolnika  
i poprzez zabawę brać udział w pracach gospodarskich. Mali goście zdobywają wiedzę na 
temat przyrody, ekologii i historii.
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 33   ZOO Wrocław

ul. Z. Wróblewskiego 1-5, Wrocław 51-618 
www.zoo.wroclaw.pl 
zoo-edukacja@zoo.wroc.pl 
71 340 71 25 
Każda grupa wiekowa 

W największym ZOO w Polsce organizacja warsztatów przyrodniczych jest kluczowym 
elementem misji. To dzięki edukacji ekologicznej wzrośnie świadomość uczestników, któ-
rzy w przyszłości będą zwracać baczniejszą uwagę na perspektywy zwierząt zagrożonych 
wyginięciem. Warsztaty w sposób kreatywny i twórczy rozwijają pasje i zainteresowanie 
fauną i florą.

 34   Muzeum Powozów Galowice  

ul. Leśna 5, 55-020 Galowice 
www.muzeumgalowice.pl 
muzeum@gallen.pl 
501 684 960 
Dzieci, młodzież

Różnorodna oferta warsztatów skierowana do dzieci, które podczas zajęć uczą się rozpo-
znawać zioła i wykonują ozdobne zapachowe sakiewki, samodzielnie przesadzają roślinki, 
dekorują ekologiczne torby lub pieką podpłomyki w starym piecu polowym. Oczywiście 
wszystkie własnoręcznie wykonane rękodzieła uczestnicy zabierają ze sobą.

 35   Muzeum Zamek Bolków  

Zamkowa 1, 59-420 Bolków   
www.zamek-bolkow.info.pl 
kustosz@zamek-bolkow.info.pl 
75 741 32 97 
Rodziny, dzieci, młodzież, dorośli

Warsztaty o tematyce historycznej przybliżające życie codzienne w średniowiecznym 
zamku. Podczas zajęć uczestnicy nie tylko wysłuchają fascynujących historii, ale również 
zobaczą uzbrojonego rycerza, spróbują swoich sił w łucznictwie, a także będą mieli okazję 
wcielić się w kowala, próbując jego rzemiosła.

 36   Zamek Książ 

ul. Piastów Śląskich 1,  58-306 Wałbrzych 
www.ksiaz.walbrzych.pl 
zwiedzanie@ksiaz.walbrzych.pl 
74 664 38 34 
Dzieci 

Podróż do zamkowej krainy baśni i legend. Zamek Książ wciąż skrywa przed odwiedzają-
cymi wiele tajemnic, dotyczących np. przeznaczenia podziemi z czasów wojny czy miejsca 
pochówku księżnej Daisy. Zwiedzając zamek i oglądając jego historyczne zdjęcia, uczest-
nicy poznają niektóre z najciekawszych niewyjaśnionych historii.
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 38   Hala Stulecia 

ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław 
www.halastulecia.pl 
edukacja@halastulecia 
511 146 221 
Dzieci, młodzież 

Warsztaty architektoniczne łączą zdobywanie wiedzy o kształtowaniu przestrzeni z nie-
zwykłą zabawą w projektantów. W trakcie zajęć rozwijane są twórcze myślenie, umiejęt-
ność pracy zespołowej oraz wrażliwość na zróżnicowane potrzeby użytkowników danych 
obszarów. Wspólne rozwiązywanie problemów oraz kreatywna zabawa uczą odpowiedzial-
nej postawy za przestrzeń wspólną.

 37   Karkonoskie Tajemnice

ul. Mickiewicza 1a, 58-540 Karpacz  
www.karkonoskietajemnice.pl
karkonoskietajemnice@gmail.com
75 761 99 99
Dzieci, młodzież

Podczas warsztatów uczestnicy poznają najróżniejsze legendy o Duchu Gór oraz historie 
związane z karkonoskimi ziemiami. Dowiadują się o Walończykach i zielarzach, którzy byli 
silnie związani z tym regionem, a tworząc swoje prace z minerałów występujących w gó-
rach, stają się prawdziwymi odkrywcami karkonoskich tajemnic.

 39   Muzeum Kolejnictwa na Śląsku

ul. Towarowa 4, 58-140 Jaworzyna Śląska
www.muzeumkolejnictwa.pl
muzeum@muzeumtechniki.pl
661 818 888
Dzieci, młodzież, dorośli 

Podczas lekcji muzealnych uczestnicy mają okazję zapoznać się z tematyką kolejową od 
strony teoretycznej i praktycznej. Z wykorzystaniem specjalistycznych materiałów i narzę-
dzi oraz przy wsparciu wykwalifikowanych instruktorów można wcielić się w rolę konstruk-
tora i stworzyć makietę kolejową czy poznać działanie i budowę lokomotyw.

 40   Park Wielokulturowy Stara Kopalnia 

Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
www.starakopalnia.pl
edukacja@strakopalnia.pl 
74 667 09 12 
Rodziny z dziećmi od 5-go roku życia, dorośli,  
grupy szkolne i przedszkolne

Zajęcia edukacyjne o tematyce górniczej. Podczas warsztatów uczestnicy zdobywają wie-
dzę z zakresu wydobycia węgla i pracy w kopalni. Wykwalifikowani instruktorzy dokładają 
wszelkich starań, aby informacje z takich dziedzin nauki, jak geologia, archeologia czy histo-
ria miasta zostały przekazane w łatwy i przyjemny sposób, pełen elementów praktycznych.
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 41   Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego

Rynek 44, 57-220 Ziębice 
www.muzeumziebice.pl 
biuro@muzeumziebice.pl 
74 819 13 78 
Dzieci, młodzież, rodziny  

Warsztaty i zajęcia muzealne przeznaczone głównie dla najmłodszych. Ich tematyka jest 
ściśle związana z miejscem, w którym się odbywają. Spotkania mają na celu przybliżenie 
uczestnikom dorobku, kultury i obyczajów przodków, a także poznanie zbiorów oraz historii 
Ziębic i całego regionu.

 42   Time Gates – Bramy Czasu 

ul. Chełmońskiego 3, 58-500 Jelenia Góra 
www.timegates.pl 
biuro@timegates.pl 
602 171 469 
Każda grupa wiekowa 

Seans eksperymentów chemicznych, łączący ciekawą narrację z interakcjami z publicz-
nością. Podczas zajęć uczestnicy pod okiem doświadczonych pracowników mają okazję 
poeksperymentować z ciekłym azotem. Pokaz Szalonego Naukowca to interaktywna lekcja 
chemii i fizyki, która na wesoło przybliża zagadnienia nauk ścisłych.

 43   Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej 

Mały Rynek 1, Bystrzyca Kłodzka  
www.muzeum-filumenistyczne.pl 
edukacja.muzeum@bystrzycaklodzka.pl 
74 811 06 37 
Dzieci, młodzież, rodziny  

Warsztaty przybliżają historię niecenia ognia od czasów prehistorycznych do czasów 
współczesnych. Poprzez zabawę, podczas której są realizowane różne zadania eduka-
cyjne, z wykorzystaniem krzesiwa, krzemienia czy nowoczesnych zapalniczek uczestnicy 
zdobywają wiedzę z zakresu filumenistyki i historii. Zajęcia są bezpieczne, prowadzone 
pod okiem edukatorów muzealnych.

 44   Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki

Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie 
www.zcit.pl 
turystyka@zcit.pl 
74 815 28 96 
Dzieci, młodzież szkolna 

Zwiedzanie w formie aktywnych warsztatów to istna kopalnia wiedzy o zwyczajach, obrzę-
dach i tradycjach ludności od czasów zamierzchłych aż do współczesności. Podczas zajęć 
można między innymi dotknąć i wykonać przedmioty, o których już nikt nie pamięta, oraz 
oczywiście zwiedzić Izbę Pamiątek Regionalnych.
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 45   Pszczelarska Zagroda Edukacyjna „Spiżarnia Miodowa”

ul. Broniewskiego 13, 55-200 Oława
www.spizarniamiodowa.pl 
kontakt@spizarniamiodowa.pl  
691 529 142 
Dzieci, młodzież, dorośli

Podczas warsztatów w pasiece poruszane są bardzo ważne kwestie związane z pszczołami. 
Uczestnicy poznają różne aspekty z życia tych owadów, a także uczą się o ich ogromnym 
znaczeniu dla ekosystemu oraz szerokim zastosowaniu wyrobów pszczelarskich w róż-
nych gałęziach przemysłu.

 46   Pasieka Dziadka Tolka

Oferta mobilna 
www.pasiekadziadkatolka.pl 
biuro@pasiekadziadkatolka.pl 
519 345 967, 519 345 867 
Rodziny, dzieci, młodzież, dorośli 

Warsztaty Dziadka Tolka to powrót do zapachów i smaków z dzieciństwa. Podczas zajęć, 
prowadzonych przez wykfalifikowany zespół pracowników pasieki, przekazywana jest cen-
na wiedza na temat pszczół i ich aktywności, miodu, pracy w pasiece i ochrony środowiska. 
Z wystawą mobilną możliwy jest dojazd w każde miejsce w Polsce.

 47   Magiczna Pławna

Pławna Dolna 93, 59-623 Lubomierz
www.magicznaplawna.pl  
info@magicznaplawna.pl
793 794 638
Rodziny, dzieci, młodzież, grupy zorganizowane 

Za sprawą kreatywnych warsztatów pomożemy zrelaksować się i oderwać od życia codzien-
nego. Zajęcia prowadzone są w kilku zapomnianych obecnie dziedzinach – np. podczas za-
jęć litograficznych uczestnicy mogą stworzyć swoje własne dzieło nieużywaną już metodą 
druku na specjalnym kamieniu, a na zajęciach ceramicznych – stworzyć własne naczynie.

 48   Centrum Historii Zajezdnia 

ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław
www.zajezdnia.org 
wystawa@zajezdnia.org 
71 715 96 54 
Dzieci, młodzież, grupy zorganizowane

Szeroka oferta zajęć edukacyjnych i artystycznych, podczas których uczestnicy mogą spró-
bować swoich sił np. w zdobieniu torby metodą sitodruku, wyplataniu makram czy robieniu 
latawców, a także wziąć udział w zajęciach plastycznych. Warsztaty dostosowywane są do 
nadchodzących świąt czy rocznic.
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 49   ROBOTS edukacja 

ul. Kolejowa 11, 55-300 Środa Śląska 
www.robotsedukacja.pl 
robotsedukacja@wp.pl 
73 11 99 306 
Dzieci, młodzież, grupy zorganizowane 

Konstruowanie robotów i programowanie. Warsztaty, podczas których uczestnicy mają 
okazję stworzyć własnego robota. Zabawa w przyszłego inżyniera łączy w sobie naukę 
i pasję do tworzenia. Największą siłą tego pomysłu są oryginalne konstrukcje z klocków 
Lego, które pozwalają dzieciom zgłębić konkretny problem techniczny.

 50   Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis

ul. Na Grobli 17, 50-421 Wrocław 
www.hydropolis.pl 
biuro@hydropolis.pl 
71 340 95 15 
Wycieczki szkolne w różnym wieku 

Warsztaty edukacyjne to prawdziwa nauka przez zabawę, z solidną dawka wiedzy z zakre-
su nauk przyrodniczych: kosmiczne energie, pigmenty portrecistów, o planecie skalistej, 
cykl hydrologiczny, reAKCJA chemiczna. Dla każdej z grup wiekowych dedykowany jest 
inny warsztat, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 51   Eko-Turystyka Kowalowe Skały 

Wrzeszczyn 25a, 58-508 Jelenia Góra 
www.kowaloweskaly.pl 
kowaloweskaly@gmail.com 
502 252 730 
Każda grupa wiekowa 

W ekologicznym gospodarstwie podczas autorskich warsztatów ekologiczno-artystycz-
nych uczestnicy mają okazję poznać metody hodowli owiec wrzosówek i danieli. W tym 
samym czasie zapoznają się z procesem przerobu wełny i własnoręcznie wykonają dla 
siebie pamiątkę z runa filcowanego na mokro.

 52   Kaczawska Sieć Współpracy 

Chrośnica 68, 58-521 Chrośnica
www.kaczawskasiec.pl 
kaczawskasiec@gmail.com 
—
Każda grupa wiekowa

Warsztaty Kreatywne w Krainie Wygasłych Wulkanów to oferta od ponad 20 podmiotów  
z obszaru Gór Kaczawskich i Pogórza Kaczawskiego. Wyjątkowe i niepowtarzalne zajęcia 
edukacyjne nawiązują do zasobów przyrodniczych, kulturowych oraz tradycji tego regionu. 
Zawsze są one angażujące i bardzo, bardzo ciekawe.
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 54   Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju 

ul. Zdrojowa 46b, 57-350 Kudowa-Zdrój 
www.muzeum-zabawek.pl/kudowa-zdroj
kudowa@muzeum-zabawek.pl
691 408 713 
Każda grupa wiekowa 

Warsztaty tworzenia zabawek. Podczas warsztatów w Dawnej Stolarni uczestnicy tworzą 
własną wersję tradycyjnej zabawki, konstruując model z drewnianych elementów, a następ-
nie ozdabiając go według własnego uznania. Uczą się wprawiania zabawki w ruch oraz 
poznają wiele interesujących historii związanych z produkcją zabawek.

 53   Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju 

Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój 
www.muzeumpapiernictwa.pl
biuro@muzpap.pl 
748 627 400 
Każda grupa wiekowa 

Warsztaty czerpania papieru to niezwykła podróż w czasie. Uczestnicy podczas zajęć, pod 
opieką prowadzącego, wytwarzają własne arkusze papieru metodą, która wymyślona zo-
stała w średniowiecznych Włoszech. Kartki o różnych kształtach, z elementami roślinnymi 
lub makulaturą, jako owoce swej pracy zabierają na pamiątkę.

 56   Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego 

Chrośnica 67A, 58-521 Jeżów Sudecki 
www.facebook.com/ekomuzeumtkactwa 
monikawka@o2.pl 
691 207 224 
Każda grupa wiekowa 

Warsztaty tkackie i z naturalnego barwienia. Zajęcia z naturalnego barwienia roślinami to 
powrót do tradycyjnych metod barwienia używanych do końca XIX wieku. Uczestnicy wła-
snoręcznie ozdobią bawełnianą torbę, którą następnie zabiorą ze sobą do domu. Podczas 
zajęć poznają również metody uprawy i obróbki lnu.

 55   Huta Julia

ul. Kryształowa 73, 58-573 Piechowice 
www.hutajulia.com 
turystyka@hutajulia.com 
757 612 413 
Każda grupa wiekowa

Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję podjąć się niełatwego zadania, nawiązują-
cego do tradycji miejsca, które odwiedzają. Stworzenie własnej biżuterii z przepięknych 
koralików czy warsztaty dekoracji szkła kryształowego będą dla uczestników niezwykłym 
doświadczeniem. Takiej pamiątki z Karkonoszy nie będzie miał nikt inny.
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 58   Muzeum Miedzi w Legnicy

ul. Partyzantów 3, 59-220 Legnica
www.muzeum-miedzi.art.pl
biuro@muzeum-miedzi.art.pl 
76 862 49 49 
Młodzież, dorośli 

Warsztaty prezentujące różne techniki plastyczne lub rozwijające techniki manualne, które 
ściśle wiążą się z historią regionu, specyfiką muzeum i prezentowanymi w nim wystawami. 
Warsztaty pozwolą poznać tajniki metaloplastyki, dowiedzieć się po co malarzowi miód 
czy skorzystać z zajęć graficznych z monotypii. 

 57   Mydlarnia Józefy – Manufaktura mydła i kosmetyków 
         naturalnych

ul. Wrocławska 6, 55-003 Nadolice Wielkie
www.mydlarniajozefy.pl 
sklepik@mydlarniajozefy.pl 
773616782  
Każda grupa wiekowa

Warsztaty z produkcji kosmetyków naturalnych. Uczestnicy poznają technikę tworzenia  
kosmetyków o prostej recepturze przy zastosowaniu dostępnych na rynku produktów natu-
ralnych. W związku ze specyfiką warsztatów wszystkie szczegóły ustalane są indywidual-
nie, co pozwala dostosować program do każdego przedziału wiekowego.

 59   Zielony Wulkan 

Rzeszówek 33, 59-540 Świerzawa 
www.zielonywulkan.pl 
kontakt@zielonywulkan.pl 
693 476 994, 606 571 682 
Każda grupa wiekowa 

Dotyk kory, kolory kwiatów, zapach olejków, dźwięki łąki to doświadczenia towarzyszące 
warsztatom. Poprzez odtwarzanie tradycji związanych z medycyną ludową czy naturalną 
lub zielarstwem przypominane są tajniki tworzenia naturalnych kosmetyków. Tematyka 
warsztatów zawsze nawiązuje do roślin leczniczych i to od uczestników zależy, czego 
chcieliby się nauczyć.

 60   Młyn Wielisław Agroturystyka 

ul. Młyńska 9/2, 59-540 Sędziszowa 
www.mlynwielislaw.pl 
kontakt@mlynwielislaw.pl 
75 712 60 57, 660 018 294 
Każda grupa wiekowa 

Warsztaty płukania złota. Podczas zajęć, prowadzonych wspólnie z Bractwem Kopaczy 
Złota ze Złotoryi, uczestnicy spróbują swoich sił jako poszukiwacze złota. Każdy poszu-
kiwacz otrzyma profesjonalny „zestaw płukacza” i przygotowanie teoretyczne z obsługi 
miski. Wypłukane złoto należy do osoby, która je znajdzie.
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 61   Jodłowy Młyn

Stary Dwór 38, 56-120 Brzeg Dolny
www.dolnyslask.travel/jodlowy-mlyn/
wieclawskij@gmail.com
785 016 327 
Każda grupa wiekowa 

Warsztaty organizowane są w bardzo dobrze zachowanym starym młynie wodnym z kom-
pletnym wyposażeniem. Zajęcia poświęcone są pracy, zwyczajom i codziennemu życiu  
w dawnej wsi. Uczestnicy mogą spróbować swoich sił między innymi w młóceniu cepami 
zboża czy czesaniu lnu.

 62   Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” Bombki 

ul. Kwiatowa 7, 56-320 Krośnice 
www.szklanyswiat.org 
biuro@szklanyswiat.org 
71 384 66 19 
Każda grupa wiekowa 

Miejsce, w którym każdy uczestnik dowie się wszystkiego o produkcji szklanych bombek 
choinkowych. Udział w warsztatach to idealna okazja, aby poznać techniki zdobienia oraz 
spróbować swoich sił, zdobiąc własną bombkę, która zawiśnie w domu jako element  
dekoracyjny.

Szlak Tajemniczych Podziemi

www.szlakpodziemi.pl
szlakpodziemi

 
Podziemia dolnośląskich twierdz i zamków, korytarze nieczynnych obecnie kopalni, jakie 
w górzystych partiach regionu drążono w zboczach w poszukiwaniu złóż różnego rodzaju 
kruszców i surowców naturalnych, skrywają jeszcze niejedną tajemnicę i nierozwiązaną 
zagadkę. Między innymi dlatego też wycieczka trasą Szlaku Tajemniczych Podziemi, obej-
mującego jedne z najciekawszych i najczęściej odwiedzanych lokalizacji w województwie, 
to niesamowita podróż nie tylko w głąb dolnośląskiej ziemi, ale przede wszystkim – lokalnej, 
niekiedy niezwykle dramatycznej i tragicznej, historii.

Europejski Szlak Zamków i Pałaców 

www.szlakzamkowipalacow.eu 
www.castlesandpalaces.eu
      szlakzamkow

Kto z nas nigdy nie chciał przez chwilę poczuć się jak mieszkający w ogromnym zamku 
lub pałacu członek arystokratycznego rodu? Odwiedzając obiekty z Europejskiego Szlaku  
Zamków i Pałaców możecie poznać nie tylko fascynujące historie ich powstania oraz 
często nie mniej interesujące opowieści dotyczące ich właścicieli, ale też skorzystać  
z bogatej oferty hotelowej i gastronomicznej. To jedna z najciekawszych tras tematycz-
nych w regionie, który swoim zasięgiem obejmuje nie tylko południowo-zachodni kraniec 
Polski, ale całe pogranicze polsko-czeskie. 



POLECAMYPOLECAMY

Dolny Śląsk Rowerem

www.dolnyslaskrowerem.pl 
      dolnyslaskrowerem #ZnajdźSwojąTrasę

 
Rower to znakomite rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie mobilność, ale nie chcą tracić 
kontaktu z otoczeniem. Dolny Śląsk oferuje bogactwo tras rowerowych – dla mniej i bar-
dziej doświadczonych rowerzystów, zarówno w terenie nizinnym, jak i górskim. Ponad 250 
tras czeka na odkrycie. Wybierz swoją krainę, dopasuj styl, znajdź trasę i przemierzaj Dolny 
Śląsk rowerem o każdej porze roku.

Szlak Kulinarny Smaki Dolnego Śląska 

www.smakidolnegoslaska.pl 
      smakidolnegoslaska 

Do listy najważniejszych atrakcji w regionie polecamy też dopisać tradycyjną dolnośląską 
kuchnię. W tym istnym tyglu kulturowym, jakim na przestrzeni wieków był Dolny Śląsk, 
wykształciła się zupełnie wyjątkowa tradycja kulinarna, która łączy w sobie wpływy pol-
skie, czeskie, niemieckie, żydowskie czy kresowe. Coś dla siebie znajdą tutaj wszyscy – 
od wykwintnych dań w restauracjach zamkowych i pałacowych w Łomnicy, Staniszowie, 
Pakoszowie czy Kamieńcu, przez słynnego karpia milickiego i doskonałe sery zagrodowe 
po wypieki z gospodarstwa Gotwaldówka, a także piwa z lokalnych browarów oraz wina 
z cieszących się niezwykłą popularnością dolnośląskich winnic. 

Dolnośląski Szlak Piwa i Wina

www.dspiw.pl
dspiw

 
Dolnośląski Szlak Piwa i Wina to inicjatywa, która ułatwia ludziom z całej Polski oraz z in-
nych krajów zwiedzanie Dolnego Śląska i poznawanie zlokalizowanych w tym atrakcyjnym 
turystycznie obszarze browarów i winnic, poznawanie kultury browarniczej i winiarskiej, 
degustowanie najsmaczniejszych regionalnych wyrobów i poznawanie ludzi, którzy tworzą 
te niezwykle ciekawe miejsca.

Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki 

www.mapazabytkow.pl 
mapazabytkow  

Dolny Śląsk przez całe dekady i stulecia odgrywał rolę jednego z wiodących w Europie 
ośrodków przemysłowych. Najbardziej widocznym znakiem niegdysiejszej potęgi przemy-
słowej regionu są setki pałaców, zamków i dworów gęsto pokrywających mapę Dolnego 
Śląska. Za każdym takim pałacem stał jednak trud tysięcy kobiet i mężczyzn. Pracowników 
fabryk, hut i przędzalni. Kolejarzy, górników i tkaczy, których codzienna praca kształtowała 
krajobraz kulturowy regionu. Dolnośląska Mapa Zabytków Techniki jest wspólnym przed-
sięwzięciem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska oraz dolnośląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego. Mapa ma być dostępnym dla każdego narzędziem umożliwia-
jącym odnajdywanie najcenniejszych zabytków techniki Dolnego Śląska.




