
Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich 

ul. Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów oraz Oddział Wystaw Czasowych Muzeum w Chrzanowie „Dom Urbańczyka” Al. 

Henryka 16 

 

Stoi na stacji lokomotywa… Wakacje „pod parą” w Muzeum 

 
Termin:  

24–28 czerwca oraz 8–12 lipca Podróż w czasie, Muzeum – ul. Mickiewicza 13;  

1–5 lipca oraz 19–23 sierpnia Podróż w czasie i przestrzeni Muzeum – Dom Urbańczyka, Al. Henryka 16; w godz. od 10.00 do 

12.00 

 
Opis:  

Jak co roku zapraszamy na wakacje w Muzeum w Chrzanowie, które w tym roku odbywają się pod hasłem podróży w czasie i 
przestrzeni. Zajęcia odbywają się w tygodniach: od 24 czerwca do 12 lipca oraz od 19 do 23 sierpnia, w godzinach od 10.00 do 
12.00.  

Zapraszamy w podróż w czasie i przestrzeni. Dwa tygodnie wakacji (1-5 VII oraz 19-24 VIII) spędzimy budując makiety kolejowe. 
Zaaranżujemy otoczenie wokół torów: zbudujemy domy, stację kolejową i inne obiekty. Podczas tej podróży odwiedzimy 
oczywiście chrzanowski Fablok i wcielimy się w postacie pracowników tego zakładu, by stworzyć nasz magiczny pociąg, którym 
będziemy w te wakacje podróżować. Każdy uczestnik tych zajęć po pięciu spotkaniach wyjdzie z Muzeum ze swoją mini-makietą. 
Zajęcia te będą się odbywać w Oddziale Wystaw Czasowych Muzeum w Chrzanowie Dom Urbańczyka, przy Al. Henryka 16.  

Dzięki zajęciom malarskim, każdy będzie mógł się poczuć jak artysta i stworzyć niepowtarzalne obrazy (24-28 VI). Następnie 

odwiedzimy razem prehistoryczne jaskinie, poznamy zwyczaje średniowiecznych dam i rycerzy, cofniemy się w czasie do lat 

dzieciństwa naszych rodziców i dziadków, by zagrać w dawne gry i zabawy. Ogromną frajdę przyniosą własnoręcznie wykonane 

zabawki. To wszystko w drugim tygodniu lipca (8-12 VII). Zajęcia te będą odbywać się w Budynku Głównym Muzeum przy ul. 

Mickiewicza 13.  

Warsztaty wakacyjne realizowane są w ramach projektu „Stoi na stacji lokomotywa… Na 100-lecie założenia Fabloku” 

dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2019.  

Grupa docelowa: przedszkolaki i dzieci z kl. 1-6 szkoły podstawowej  
 
Zapisy: pod nr telefonu 326235173, osobiście w Muzeum, lub na e-mail: promocja@muzeum.chrzanow.pl 
 
Odpłatność: bezpłatne  
 
 


