
           Oferta 
edukacyjna
Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności

GODZINY OTWARCIA MUZEUM

Środa, piątek, sobota   9:00-15:00
Wtorek, czwartek  9:00-17:00

Wstęp: BEZPŁATNY

Grupy zorganizowane mogą zapisywać się 
telefonicznie (tel. 32 208 55 33) 
lub drogą elektroniczną: biuro@scwis.pl

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice

Uczestnicy biegu upamiętniają tragedię z 16 grudnia 
1981 r. i oddają hołd Dziewięciu Górnikom, zastrzelo-
nym podczas pacyfi kacji kopalni „Wujek”. 

Bieg odbędzie się 16 grudnia, w kolejną rocznicę pacy-
fi kacji kopalni „Wujek”. Ma on charakter otwarty i  skie-
rowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas VII) 
gimnazjalnych i średnich województwa śląskiego. 

Każda ze szkół wybiera własnego patrona biegu, 
jednego z zabitych górników, w koszulkach z jego 
wizerunkiem uczniowie zmierzają pod Pomnik Krzyż 
Zastrzelonych Górników z kopalni „Wujek”. Koszulki 
zapewnia uczestnikom biegu ŚCWiS.

Bieg Dziewięciu Górników

Uczestnictwo w wydarzeniach jest możliwe 
po wcześniejszej rezerwacji miejsc. 
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe
pod numerem tel. 32 601 21 08
email: biuro@scwis.pl

Więcej informacji na stronie internetowej Śląskiego 
Centrum Wolności i Solidarności: scwis.pl
facebook.com/SCWiS

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych (klas VII) 
gimnazjalnych i średnich
Miejsce: Finał biegu – pod Pomnikiem Krzyżem 
Poległych Górników w Katowicach
Czas: do godz. 14.
Termin: 16 grudnia 2017 r.
Termin zapisów: 15 października 2017 r.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 
jest instytucją kultury prowadzoną wspólnie 

przez Samorząd Województwa Śląskiego 
oraz Miasto Katowic



Wystawa 
Bezpłatnie wypożyczamy ekspozycję  ,,Kopalnia straj-
kuje…” przeznaczoną do prezentacji wewnątrz budyn-
ków (nadruk w formie roll up) oraz na zewnątrz (nadruk 
na piankach PCV w aluminiowych ramach wystawien-
niczych). 

Wypożyczenie wystawy jest bezpłatne.

Projekt dofi nansowany ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 

Kultura – Interwencje 2017 r. 

Bezpłatne lekcje muzealne  skierowane są do młodzieży 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. 
Spotkania z uczniami będą prowadzić uczestnicy 
strajku i pacyfi kacji kopalni 16 grudnia 1981 r. m.in. 
Stanisław Płatek, przywódca strajku, jeden z rannych 
i  skazanych na więzienie.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich
Miejsce: Muzeum Izba Pamięci kopalni „Wujek”
Czas: około 1,5-2 godziny
Termin: cały rok

Lekcje muzealne dla młodzieży

Gra miejska ,,Stan wojenny”

Gra miejska „Stan wojenny” to niepowtarzalna okazja 
do zdobycia lub poszerzenia wiedzy uczniów na 
temat pacyfi kacji kopalni „Wujek”. 

Uczniowie stawiając czoło kolejnym zadaniom świetnie 
się bawią, a jednocześnie w aktywny sposób zapoznają 
się z wydarzeniami, które miały miejsce w pierwszych 
dniach stanu wojennego w grudniu 1981 r. 

Klasy dzielimy  na drużyny około 5-osobowe. 
W takiej formie uczniowie rozwiązują zadania na czas 
rywalizując z innymi drużynami.

Uczestnicy: 
uczniowie klas 4-6 szkół 
podstawowych
Miejsce: Park Kościuszki 
w Katowicach
Czas: około 1,5 godziny
Termin: wrzesień, październik, 
kwiecień, maj, czerwiec

Farba drukarska, powielacz… „Solidarność”! Warsztaty 
„Konspirator” zabiorą dzieci do „podziemnej” drukarni, 
gdzie zapoznają się z warunkami pracy opozycyjnej 
w   latach 80.
 
Dla uczniów jest to jedyna w swoim rodzaju możliwość 
zapoznania się z realiami działalności opozycyjnej 
w latach 80. W czasie warsztatów dzieci będą miały 
możliwość przygotowania, a także wydrukowania 
swojej własnej „bibuły”.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i średnich
Miejsce: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
Czas: około 1,5 godziny
Termin:  cały rok

Warsztaty „Konspirator”


