(wybudowanego w latach 1810 – 1830), który od 1950
roku jest siedzibą tomaszowskiego Muzeum.

Szanowni Państwo,
przekazujemy dyrektorom szkół, nauczycielom,
uczniom oraz wszystkim osobom zainteresowanym
dziedzictwem naszego regionu propozycje wydarzeń kulturalno
– oświatowych, których organizatorem jest Muzeum.
Zachęcamy do odwiedzania naszej placówki i obcowania
z muzealiami bądź w sposób tradycyjny - zwiedzając wystawy,
bądź
interaktywnie,
korzystając
z
różnorodnych
interdyscyplinarnych form upowszechniania muzealnictwa
m.in. warsztatów, gier edukacyjnych, zajęć terenowych, lekcji
i spotkań muzealnych.
Mamy nadzieję, że odwiedzą Państwo naszą
placówkę i z przyjemnością będą do nas wracać.
Serdecznie zapraszamy
PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNO – OŚWIATOWYCH
WYSTAWY CZASOWE

Do 31 XII 2019 r. – „ Jak to ze złotówką było? 95 lat
reformy Władysława Grabskiego”

6 IX 2019 – 1 XII 2019 – „ Tomaszów i tomaszowianie
w II wojnie światowej”

4 X 2019 – 24 XI 2019 – „ Archiwa wczoraj i dziś.
W 100.rocznicę podpisania DEKRETU O ORGANIZACJI
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH I OPIECE NAD
ARCHIWAMI”

30 XI 2019 –26 I 2020 – „ Bożonarodzeniowe
klimaty”

XII 2019 – II 2020 – „Przemysłowy Tomaszów”

III – IV 2020 – „ Tuwim, Rubinstein, Wieniawa –
przyjaźń i patriotyzm”

V – VI 2020 – „Malarstwo Marty Węg”

VI – VII 2020 – „ Komputery wczoraj i dziś”
PROJEKTY
 Muzealna Akademia Malucha. XI Edycja - cykl spotkań
muzealnych dla uczniów klas I –III szkół podstawowych,
inauguracja 23 – 24 X. 2019 r.
 Moniuszko w pałacu Ostrowskich - „ Moniuszko w pałacu
Ostrowskich” to projekt muzealny realizowany z okazji
200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki - wybitnego
polskiego kompozytora, żyjącego i tworzącego swoje
dzieła w XIX wieku, w czasach, w których również żył
Antoni hr. Ostrowski (1782 – 1845) - syn założyciela
Tomaszowa Mazowieckiego, wielki patriota, pionier
przemysłu, innowator, właściciel pałacu Ostrowskich

Projekt obejmować będzie 15 bezpłatnych interdyscyplinarnych
warsztatów muzealnych przybliżających biografię i dzieła Stanisława
Moniuszki oraz epokę , w której żył kompozytor. Zajęcia, trwające 120
minut, wzbogacone będą prezentacją multimedialną. Prowadzone
będą metodami aktywnymi z zastosowaniem zasad neuronauki –
poznawaniem poprzez działanie na zmysły (obraz, zapach, dźwięk,
dotyk itp.). Każdy z uczestników podczas zajęć warsztatowych
rozwiązywać będzie zadania, zagadki, krzyżówki, puzzle itp., zawarte
w specjalnie opracowanej karcie zadań. W trakcie warsztatów, oprócz
poznawania biografii i dzieł St. Moniuszki (muzyka w tle) uczestnicy
wspólnie tworzyć będą portret kompozytora (z wykorzystaniem
szablonów i różnych technik plastycznych). Podsumowanie zajęć
stanowić będzie gra „ Zagraj z Moniuszką”. Wydarzeniem finałowym
będzie spotkanie, które rozpocznie krótki koncert dzieł Moniuszki
w interpretacji uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. T.
Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, wykład pt. „Moniuszko
znany i nieznany”, wystawa portretów Stanisława Moniuszki pt.
„ Moniuszko w pałacu Ostrowskich” autorstwa uczestników
warsztatów oraz podsumowanie Projektu (prezentacja multimedialna,
dokumentacja fotograficzna, rozdanie dyplomów i podziękowań oraz
ewaluacja). Projekt dofinansowany został w ramach konkursu na
współorganizację projektów kulturalnych związanych z obchodami
Roku Moniuszki w województwie łódzkim w 2019 r. Realizowany
w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum i Państwową
Szkoła Muzyczną im. prof. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim,
16 IX – 15 X 2019 r.( liczba miejsc ograniczona)

 Czwartki dla Seniorów – spotkania muzealne dla Seniorów
( ostatni czwartek każdego miesiąca), od X 2019 r.

 190 lat Tomaszowa – projekt obejmujący m.in. wystawy,
warsztaty, gry, konferencje, koncerty zorganizowane
z okazji 190-lecia nadania praw miejskich , I – XII 2020 r.
WYKŁADY i SPOTKANIA (wstęp bezpłatny)
Najbliższe spotkania:
20 IX 2019 r. godz. 17.00 „ Letnikami nad Pilicą” wykład i
spotkanie autorskie z Andrzejem Kobalczykiem
4 X.2019 r. godz. 17.00 – „ Szukaj w Archiwach” - dr Tomasz
Matuszak, dr Maciej Hubka, Michał Ordak
18 X 2019 r. godz. 17.00 – „Przyrodniczy survival” - spotkanie
z Maciejem Sobańskim
WYDARZENIA:
 15 X 2019 r. godz. 17.00 – Finał projektu „ Moniuszko
w pałacu Ostrowskich dofinansowanego w ramach
konkursu na współorganizację projektów kulturalnych
związanych z obchodami Roku Moniuszki w województwie
łódzkim w 2019 r.
 Mikołajkowy Kiermasz Książek, 3 – 8 XII 2019r. ( wstęp
bezpłatny)
 Mikołajki w Muzeum:
Królewskie życie królów – spotkanie z M. Strękowską –
Zarembą,4 XII 2019 r., godz. 11.00

Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada – spotkanie z
I. Klebańską, 6 XII 2019 r. (ilość miejsc ograniczona)
 Pokaz kotów rasowych – 8 XII 2019 r.godz.10.00 – 18.00
(5 zł./os.)
 Koncert bożonarodzeniowy, XII 2018 r.( wstęp bezpłatny)
 VI Wystawa - Giełda minerałów, skał, skamieniałości
i wyrobów jubilerskich, 7-8 III 2020 r. (5 zł. bilet
dwudniowy)
 Aukcja Kolekcjonerska, V 2020 r.
 Noc Muzeum, V 2020r ( wstęp bezpłatny)
KONKURSY
„Moje miasto” , II – VI 2020 r.
WARSZTATY Z ZAKRESU MUZEALNICTWA
Podróż po Muzeolandii – pierwsza wizyta w Muzeum – zajęcia
dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkół podstawowych,
Muzeum bez tajemnic, wykład i zajęcia warsztatowe dla
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Muzeum – Muzealia – Muzealnik – interaktywne warsztaty
muzealne, których efektem jest stworzenie przez uczestników
zajęć ekspozycji czasowej.
Wizyta w Muzeum – to nie boli… zajęcia warsztatowe dla
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Encyklopedia – Muzeum – „ Wujek Google? Współczesne
źródła wiedzy – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Przedsiębiorstwo „non profit” – Muzeum- zajęcia dla uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Muzeobiznes – gra edukacyjna, planszowa dla młodzieży
Pociąg do Kultury – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Muzealne podchody – Poszukiwanie Skarbu – gra edukacyjna
3 X Z, czyli Zabawy, Zagadki i Zadania z muzealnego kufra –
zajęcia warsztatowe dla przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych
Dzień z życia muzealnika – lekcja muzealna
Zabytek w muzeum i co dalej?- lekcja muzealna
SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ zajęcia warsztatowe realizowane
w scenerii wystawy stałej lub przymuzealnym parku
Bliskie spotkania z wykopaliskami dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych
Po co nam archeologia? , dla dzieci klas I - III- nowość
Wojownicy w zbiorach archeologicznych Muzeum –
uzbrojenie tomaszowskich wojowników sprzed tysiąca lat
UWAGA ZABYTEK! …i dzieciaki mogą chronić zabytki
Skąd wiadomo, że zabytek ma 4 tysiące lat?
SPOTKANIA Z HISTORIĄ zajęcia warsztatowe realizowane
w scenerii wystawy stałej lub przymuzealnym parku
Tomaszów i tomaszowianie w II wojnie światowej, IX – XII
2019

Dlaczego , XII 2019 – II 2020
Wokół koła – czyli jak człowiek nauczył się jeździć
Historia tomaszowskiego ratusza
Ostrowski i ich tomaszowski pałac
Wielokulturowy Tomaszów – spacer szlakiem zabytków
Przełom ustrojowy 1989 r.
Dzieje polskiej złotówki
Muzeoquest z historią w tle – wykład i gra edukacyjna nowość
Hymn, godło, flaga, barwy - wykład i zajęcia plastyczne zajęcia
dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych .
Herb, flaga, barwy Tomaszowa – zajęcia warsztatowe
Legendy i podania o Tomaszowie i okolicach - wykład
i zajęcia plastyczne .
Co widziała Panna na niedźwiedziu – historia Tomaszowa dla
najmłodszych,
Znam moje miasto - spacer ulicami Tomaszowa /90 min./
Historia Tomaszowa. Budujemy dawny Tomaszów /90 min./ zajęcia
dla
uczniów
szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych.
Cudze chwalicie swego nie znacie… Atrakcje turystyczne
Ziemi Tomaszowskiej - zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Agent Tomasz. W poszukiwaniu Skarbu Ostrowskich – gra
terenowa, Od V 2020 r.
SPOTKANIA Z PRZYRODĄ zajęcia warsztatowe adresowane do
różnych grup wiekowych, połączone z prezentacją
multimedialną, realizowane w scenerii wystawy stałej lub
przymuzealnym parku.
Podróż Pana Maluśkiewicza – czytamy wiersze Juliana
Tuwima i zastanawiamy się , jakie zwierzęta mógł spotkać
Pan Maluśkiewicz na swojej wyprawie
Las – czyj to dom? Hałabała zaprasza
Poznajemy i mierzymy drzewa
Grzyby – przyjaciele czy wrogowie?
Tropy i odgłosy zwierząt
Mądrze dokarmiamy ptaki, od XI 2019 r.
Ptasie wędrówki
Poznajemy ptaki Miejskiego Parku Solidarności
W pszczelim domu, od III 2020 r.
SPOTKANIA Z LITERATURĄ
Śladami Juliana Tuwima po Tomaszowie i okolicach – lekcja
muzealna
Od Rejmenta do Reymonta - lekcja muzealna
Biblia – arcydzieło wszechczasów – lekcja muzealna
Rendez vous z Mickiewiczem – lekcja muzealna
Lokomotywa i … inne wiersze Juliana Tuwima - warsztaty
literacko – plastyczne dla klas I – III szkół podstawowych

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
Moniuszko w pałacu Ostrowskich – muzyczno - plastyczne
Na trzech kolorach się nie kończy… , zajęcia plenerowe
Obraz – barwa – kształt – warsztaty plastyczne
Monotypia i inne techniki graficzne-warsztaty plastyczne
SŁUCHAM - PATRZĘ - TWORZĘ –- „Czy muzykę da się
namalować? – warsztaty muzyczno – plastyczne
dla
najmłodszych
Zabawy z modeliną - nauka lepienia ozdób z modeliny tematy:
„ Kwiat dla Mamy i Taty”, „ Ja też potrafię”

Oferta imprez
kulturalno - oświatowych
na rok szkolny 2019/2020

SPOTKANIA W MUZEALNEJ BIBLIOTECE
Ekslibris – znak własnościowy książki – zajęcia warsztatowe
Najcenniejsze woluminy w bibliotece Muzeum. Dzieje
księgozbioru Rodziny Ostrowskich – lekcja muzealna
Biblioteka źródłem wiedzy o regionie – lekcja biblioteczna
Raz, dwa, trzy – wyliczasz ty… zajęcia plenerowe, warsztatowe
Książka o książce– zajęcia warsztatowe, od XII 2019 r.
Iluminatorstwo – sztuka ręcznego zdobienia książek – zajęcia
warsztatowe, od III 2020 r.

ZAPRASZAMY

O aktualizacji i zmianach w ofercie będziemy informować na
bieżąco. Zapraszamy do odwiedzania muzealnej strony
internetowej www.muzeumtomaszow.pl

Bliższe informacje, zgłaszanie grup, ustalanie terminów
spotkań - tel.: 44 724 48 48

