
Centrum Dziedzictwa Szkła to nowoczesne, 
interaktywne muzeum prezentujące wszystkie etapy 

produkcji szkła



Osoby zwiedzające mają okazję obserwowad 
z bliska wszystkie etapy pracy hutnika

Przy piecu hutniczym prezentowana jest 
ręczna produkcja szklanych przedmiotów



Przed pandemią zwiedzający mieli 
możliwośd spróbowad swoich sił, 

wydmuchując szklaną baokę

Dzieci i młodzież bardzo chętnie 
próbowały pracy z piszczelą

Często towarzyszyły temu olbrzymie emocje



W obecnej sytuacji dzieci mogą wybid 
szklany medal za pomocą stempla

Szklany medal jego twórca otrzymuje 
na pamiątkę pobytu w CDS



W trakcie zwiedzania goście poznają 

techniki zdobienia szkła oraz poza-

hutniczą produkcję szklanych 

przedmiotów

Można dokładnie przyjrzed się pracy 
zdobników szkła

Można także zadawad pytania i robid zdjęcia



Integralną częścią pobytu w CDS jest zwiedzanie wystaw stałych i czasowych, 
na których prezentowane są różnorodne szklane wyroby

Zdjęcie na wielowymiarowym 
malowidle 3D stanowi
oryginalną pamiątkę 



Warsztaty szklanej dekoracji to wspaniała okazja do zabawy i nauki 

W obecnej sytuacji, przy 
zaostrzonych rygorach sanitarnych, 

warsztaty dla grup szkolnych 
organizowane są z zachowaniem 

reżimu sanitarnego



Od listopada zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty 
malowania bombek choinkowych

Wykonane przez siebie ozdoby uczniowie zabiorą do domu



Informujemy, że stosujemy reżim sanitarny – dezynfekcje 

sprzętów i pomieszczeo, dystans społeczny, środki ochrony 

osobistej (maseczki i przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk).

Zapraszamy do CDS na warsztaty i zwiedzanie w ramach pakietów 

przygotowanych dla młodzieży szkolnej. W obecnej sytuacji to 

doskonały sposób na bezpieczne zajęcia poza salą lekcyjną.



CDS oferuje Paostwu także możliwośd  

zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu 

wskazanym przez klienta (np. świetlica szkolna, sala 

gimnastyczna, dom kultury, inne). 

Pragniemy zapewnid, że nasi pracownicy dysponują 

odpowiednim doświadczeniem i sprzętem, aby 

warsztaty takie przeprowadzid również z pełnym 

zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.



Pakiet dla grup szkolnych (warsztaty +zwiedzanie) - 37,00 zł od osoby

Warsztaty (bez zwiedzania) - 24,00 zł od osoby

CDS dostarcza wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do 
przeprowadzenia warsztatów.

W przypadku organizacji warsztatów w miejscu wskazanym przez 
klienta wymagana jest minimalna liczba uczestników w ilośd 10 osób.

Optymalny czas trwania warsztatów - 90 minut. Istnieje możliwośd 
dostosowania czasu trwania warsztatów do oczekiwao klienta. 

Cennik

Wykonane prace, stanowią własnośd uczestników warsztatów.

Warsztaty organizowane w miejscu wskazanym 
przez klienta - 30,00 zł od osoby
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