
Ale to nie wszystko! Odwiedzimy także dawną cukiernię , izbę śląską, 
a stęsknieni za szkołą będziemy mieli jedyną okazję od dłuższego czasu
zasiąść w ławach szkolnych sprzed kilkudziesięciu lat w pełni wyposażonej
klasie szkolnej, gdzie przewodnik niczym nauczyciel przepyta nas ze
znajomości szkolnych zwyczajów oraz wyposażenia szkolnego każdego
ucznia.

Poza tym na wszystkich czeka nie lada wyzwanie – spróbujemy odgadnąć
do czego służyły niecodzienne przedmioty codziennego użytku, których
jest tutaj mnóstwo.

Ostatnim etapem wizyty i zarazem nagrodą za naszą pracowitość 
i cierpliwość będzie konsumpcja naszych cieplutkich i pachnących
bułeczek.

 

OFERTA DLA
GRUP P�ŁKOLONIJNYCH

Poznajmy nasz piękny kraj, naszą kulturę i tradycję!
Nasz chleb powszedni… czyli od ziarenka do bochenka

zobaczymy chlebowe piece,
dowiemy się jak powstaje chleb od pojedynczego
ziarenka do bochenka,
poznamy historię chleba i tradycje z nim związane,
sami zaznamy pracy piekarza - uformujemy i
wypieczemy własne pieczywo,
dowiemy się dlaczego należy szanować każdą kromkę
chleba i ciężką pracę ludzi, którzy do powstania chleba
się przyczyniają.

CO W PROGRAMIE?

W radzionkowskim Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek:



lipiec - sierpień 2021     
zapraszamy do rezerwacji terminu 

dostępne również soboty - godzina do ustalenia

25 zł/os.
na każde 10 dzieci wejście 1 opiekuna gratis 
w cenie: warsztaty oraz usługa przewodnicka

plac zabaw
bezpłatny parking (również dla autobusów)
bilety dla dzieci w formie muzealnego zeszytu lub
kolorowanki (w zależności od wieku)
do dyspozycji grup, które chciałyby spożyć przywieziony
przez siebie posiłek udostępniamy Bacówkę –
przestronną, drewnianą salę zbudowaną przez górali
oraz dużo miejsca do siedzenia w ciekawie
zaaranżowanym ogrodzie
udostępniamy również grill (węgiel, rozpałka, talerzyki i
sztućce oraz kiełbaski - we własnym zakresie). W razie
niepogody kiełbaski możemy przygotować w piecu.

 
KIEDY?

             od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00    

 
KOSZT:

 
DODATKOWO:

 OBIEKT NA 
 
 
 
 

NIEPOGODĘ

OFERTA DLA
GRUP 

P�ŁKOLONIJNYCH

REZERWACJE:
tel. 32 / 387 17 60

e-mail: biuro@muzeum-chleba.pl
 

ul. Zofii Nałkowskiej 5
41-922 Radzionków k. Bytomia

http://muzeum-chleba.pl/
www.facebook.com/MuzeumChleba/

 
 


