Szanowni Państwo,
misją muzeów jest obok gromadzenia i ochrony
zabytków,
upowszechnianie
zbiorów
muzealnych
i muzealnictwa poprzez różne formy działań – wystawy,
spotkania, wernisaże , wykłady czy zajęcia edukacyjne. Jak co
roku, we wrześniu, przekazujemy dyrektorom szkół,
nauczycielom, uczniom oraz wszystkim osobom zainteresowanym
dziedzictwem naszego regionu, propozycje wydarzeń kulturalno –
oświatowych na rok szkolny 2020/2021, których organizatorem
jest tomaszowskie Muzeum.
Zachęcamy do odwiedzania naszej placówki, obcowania
z muzealiami i uczestnictwa w spotkaniach, wykładach czy
zajęciach warsztatowych. Treść, tematyka i sposób realizacji
wydarzeń są każdorazowo dostosowywane do wieku, potrzeb
i oczekiwań naszych gości. W związku z sytuacją
epidemiologiczną, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w celu ograniczenia ryzyka zachorowania do
minimum, w tomaszowskim Muzeum obowiązują zasady reżimu
sanitarnego m.in. obowiązek noszenia maseczek, dezynfekowania
rąk, zachowania dystansu społecznego, ograniczenie zwiedzania
grupowego i ilości osób podczas wydarzeń muzealnych.
Tymczasowy regulamin zwiedzania dostępny jest na stronie:
https://www.muzeumtomaszow.pl/wpcontent/uploads/2020/05/ZMIANY-W-ZASADACH-ZWIEDZANIAMUZEUM-W-TOMASZOWIE-MAZOWIECKIM.pdf
Mamy nadzieję, że mimo obostrzeń, skorzystają
Państwo z naszej oferty kulturalno – oświatowej, odwiedzą naszą
placówkę i z przyjemnością będą do nas wracać.
Serdecznie zapraszamy
PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNO – OŚWIATOWYCH
WYSTAWY CZASOWE*
 Do 31 XII 2020 r. – „ Jak to ze złotówką było? 95 lat
reformy Władysława Grabskiego”
 08 IX 2020 r. – 22 XI 2020 r. „Almanach Tomaszowa
Mazowieckiego”
 2 X 2020 – 22 XI 2020 – „Tomaszów w malarstwie”
 27 XI 2020 – 31 XII 2020 – „Źródła. Malarstwo Martty
Węg”
 XII 2020 r. - I 2021 r. – „Tomaszów w zbiorach
kolekcjonerskich”
 I/II 2021 r. -„Wędrówki po karbońskich lasach”
 III/IV 2021 r.- „Malarstwo Marii Bunzel”

 V/VI 2021 r. – „ Malarstwo Jarosława Luterackiego”
 VI/VII 2021 – „ Legendy polskie”
PROJEKTY*
 Muzealna Akademia Malucha. XII Edycja - cykl spotkań
muzealnych dla uczniów klas I –III szkół podstawowych,
 Środy w pałacu Hrabiego Ostrowskiego – spotkania
muzealne dla Seniorów ( ostatnia środa każdego miesiąca, od
X 2020 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)
Cykl wykładów z okazji 190-lecia nadania praw miejskich*
 25 IX 2020 r. godz. 17.00 - „Jak ubierała się Józefa.
Moda epoki romantyzmu” – wykład Ewy Pazurek
 2 X 2020 r. godz. 17.00 – „ Pamiętajmy o Katyniu.
Z perspektywy archeologa” – wykład Moniki
Troszczyńskiej – Antosik
 8 X 2020 r. godz. 17.00 – „ Wielokulturowy Tomaszów”
– wykład dr Daniela Warzochy
 23 X 2020 r. godz. 17.00 – „Podróże hrabiego
Antoniego. Jak dawniej podróżowano?” – wykład Edyty
Izdebskiej
 13 XI 2020 r. godz. 17.00 – „12 listopada 1918 r.
w Tomaszowie Mazowieckim” - wykład dr Daniela
Warzochy
 20 XI 2020 r. godz. 17.00 - „190 lat temu… Ostrowscy
w Powstaniu Listopadowym” - finisaż wystawy
„Almanach Tomaszowa” i wykład dr Daniela Warzochy
 11 XII 2020 r. godz. 17.00 – „Tomaszowianki znane
i mniej znane” – wykład Edyty Izdebskiej
WYDARZENIA*:
 VII Wystawa - Giełda minerałów, skał, skamieniałości
i wyrobów jubilerskich, 6-7 III 2021 r. (8 zł/os. )
 Kiermasz Palm i Pisanek Wielkanocnych , 26 III 2021 r.
(2zł/os.)
 Aukcja Kolekcjonerska, V 2021 r.
 Noc Muzeum, V 2021 r. ( wstęp bezpłatny)
WARSZTATY Z ZAKRESU MUZEALNICTWA I KULTURY,
Podróż po Muzeolandii – pierwsza wizyta w Muzeum – zajęcia
dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkół podstawowych,
Muzeum – Muzealia – Muzealnik – interaktywne warsztaty
muzealne,
dla
uczniów
szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych, 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
Pałacowe zabawy – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół
podstawowych
Pałacowe BON TON – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych - NOWOŚĆ
Pałacowa moda – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych- NOWOŚĆ
Zabytek w muzeum i co dalej? - lekcja muzealna
Superbohaterowie – lekcja muzealna dla uczniów szkół
podstawowych
Kultura, czyli to co zostanie Ci w głowie kiedy zapomnisz czego
się nauczyłeś – lekcja muzealna dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych - NOWOŚĆ
SPOTKANIA Z ETNOGRAFIĄ – zajęcia realizowane w scenerii
wystawy etnograficznej adresowane do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych / do 90 min./
Od A Do Z, czyli Od Andrzejek do Zapustów - warsztaty
etnograficzne
O kulturze ludowej i folklorze, czyli muzealny teatr o skrzyni
pełnej skarbów – lekcja muzealna - NOWOŚĆ
Barwy regionu – lekcja muzealna - NOWOŚĆ
SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ zajęcia warsztatowe realizowane
w scenerii wystawy stałej lub
w przymuzealnym parku,
adresowane
do
uczniów
szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych/ do 90 min./.
Bliskie spotkania z wykopaliskami ( w okresie V-IX)
Po co nam archeologia?
Skąd wiadomo, że zabytek ma tyle lat?
Co odkryto na ciebłowickiej nekropolii - prezentacja wyników
badań przeprowadzonych na cmentarzysku z epoki żelazaNOWOŚĆ
Czy po ziemi tomaszowskiej chodzili rycerze ? - omówienie
odkryć archeologicznych z okolicznych zamków- NOWOŚĆ
SPOTKANIA Z HISTORIĄ zajęcia warsztatowe realizowane
w scenerii wystawy stałej lub przy muzealnym parku adresowane
do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych /60 – 90
min./
Wokół koła – czyli jak człowiek nauczył się jeździć

Historia tomaszowskiego ratusza
Ostrowscy i ich tomaszowski pałac
Wielokulturowy Tomaszów – spacer szlakiem zabytków
Przełom ustrojowy 1989 r.
Dzieje polskiej złotówki (do końca 2020 r.)
Muzeoquest z historią w tle – wykład i gra edukacyjna
Hymn, godło, flaga, barwy - wykład i zajęcia plastyczne
Herb, flaga, barwy Tomaszowa – zajęcia warsztatowe
Legendy i podania o Tomaszowie i okolicach - zajęcia
warsztatowe
Co widziała Panna na niedźwiedziu. Historia Tomaszowa dla
najmłodszych
Znam moje miasto – zajęcia terenowe - spacer ulicami
Tomaszowa
Historia Tomaszowa. Budujemy dawny Tomaszów - zajęcia
warsztatowe
Cudze chwalicie swego nie znacie… Atrakcje turystyczne Ziemi
Tomaszowskiej - zajęcia warsztatowe
SPOTKANIA Z PRZYRODĄ zajęcia warsztatowe adresowane do
różnych grup wiekowych, połączone z prezentacją multimedialną,
realizowane w scenerii wystawy stałej lub przy muzealnym parku
adresowane
do
uczniów
szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych /60 – 90 min./
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
Ptasie wędrówki
Poznajemy ptaki Parku Miejskiego „ Solidarność”
W pszczelim świecie

Zapamiętnik architektoniczny – zajęcia plenerowe (w okresie V –
X)
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”
SPOTKANIA W MUZEALNEJ BIBLIOTECE , od I 2021 r.
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,
ZAPRASZAMY

Oferta imprez
kulturalno - oświatowych
na rok szkolny 2020/2021

*Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia
wydarzeń
Ceny biletów wstępu:
Warsztaty – 5,00 zł/os.
Lekcja – 2,00 zł/os.
Zwiedzanie wystaw – 2,00 zł/bilet ulgowy; 3,00 zł/bilet normalny

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
Na trzech kolorach się nie kończy… , zajęcia plenerowe
( w okresie V – IX)
Obraz – barwa – kształt – warsztaty plastyczne

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

