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Kopalnia węgla – Gosławice- Muzeum
Typ: Tematyczna
Typ: Edukacyjna
Rodzaj: Szkolna
Rodzaj: Dla dzieci
Cena (zł/osobę) 85
Ilość dni: 1
Termin: do uzgodnienia

Muzeum Okręgowe w Koninie – muzeum położone w Koninie. Dokumentuje dzieje Ziemi Konińskiej. Główną siedzibę
Muzeum stanowi Zamek w Gosławicach.
W strukturze muzeum znajdują się szczątki kości wymarłych roślinożerców (mamuty, słoń leśny), biżuteria, wystawa
sztuki polskiej XIX, XX w. skansen maszyn i urządzeń górniczych, skansen etnograficzny.
Lekcja muzealna: do wyboru np. :
Bohater narodowy- na przykładzie Józefa Piłsudskiego
Wybuchła Niepodległość
Religia kultura i sztuka judaistyczna na przykładzie zborów muzealnych
Społeczność żydowska w Koninie na przełomie XIX i XX wieku
Konin nasza mała ojczyzna. Jak powstało miasto, najstarsze zabytki w mieście
Konin średniowieczny
Polska biżuteria patriotyczna w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie
Biżuteria i styl- opowieści o stylach we wzornictwie XIX w
Obraz olejny w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie
Jak powstała Lampa naftowa?
Dawne lampy techniczne i gospodarcze
Polski order i odznaczenie
Polskie odznaczenia wojskowe
Ziemia konińska w epoce Biskupina
Najciekawsze znaleziska archeologiczne na ziemi konińskiej
Prahistoria ziemi konińskiej
Słoń leśny z odkrywki „Jóźwin” KWB Konin
Jak powstawały skamieniałości
Górnictwo węgla brunatnego i soli w regionie konińskim
Nieświęci garnki lepią- pokaz lepienia z gliny
Jak to z lnem było
Życie codzienne na dworze szlacheckim
Zostań architektem: lekcja muzealna o zamkach
Polskie barwy narodowe
Kopalnia Konin wydobywa węgiel brunatny, najtańszy surowiec energetyczny. KWB Konin rozpoczęła działalność w 1945
roku. W swojej historii uruchomiła dziesięć odkrywek; obecnie surowiec eksploatowany jest w trzech. Czynne odkrywki
to: Jóźwin, Drzewce oraz Tomisławice, jedyna w Polsce odkrywka węgla brunatnego otwarta po wejściu do Unii
Europejskiej. Kopalnia prowadzi działalność wydobywczą z poszanowaniem środowiska naturalnego wg. najwyższych
standardów obowiązujących w Polsce i UE. Stosowana metoda odkrywkowa wymaga zajmowania znacznych obszarów,
jednak wszystkie tereny pogórnicze poddawane są rekultywacji, czyli zabiegom przywracającym ich wartości użytkowe i
umożliwiającym dalsze zagospodarowanie. Odbywa się to zgodnie z projektami uzgadnianymi z lokalnymi samorządami i
po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych.
Dzień I
# Wyjazd z miejsca zamieszkania
# Zwiedzanie Kopalni Konin
# Zwiedzanie Zamku i Muzeum Okręgowego w Gosławicach ("Dwór Polski", Pradzieje ziemi konińskiej, wystawy sztuki
dworskiej, a także skansen archeologiczny)
# Obiad
# Powrót do miejsca zamieszkania
Organizator zapewnia:
# Autokar klimatyzowany
# Opieka pilota/przewodnika na czas trwania wycieczki
# Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Zamek, Muzeum, Kopalnia)
# Obiad w restauracji
# Ubezpieczenie NNW
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