PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNO - OŚWIATOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011
1927r.

WYSTAWY CZASOWE:

 Rodzina Ostrowskich i miasto Tomaszów w dobie
Szanowni Państwo,
jednym
z
podstawowych
zadań
instytucji
muzealnych jest obecnie, obok działalności naukowej
i wystawienniczej działalność edukacyjna. Tomaszowskie
Muzeum od dłuższego czasu realizuje to zadanie poprzez:
wykłady, spotkania, spektakle, lekcje i warsztaty muzealne,
które stanowią niezwykle ciekawe w formie i tematyce
rozszerzenie programu szkolnego. Zajęcia, prowadzone przez
pracowników merytorycznych Muzeum, w atmosferze innej niż
sala lekcyjna,
wpływają na pogłębienie zainteresowań,
a nietuzinkowe metody i sposób ich realizowania (warsztaty,
gry terenowe, zabawy , quizy) pokazuje, że przyswajanie
wiedzy może być przyjemne, atrakcyjne, czasem zaskakujące.
Większość zajęć muzealnych ma charakter interdyscyplinarny,
a ich celem jest pobudzenie aktywności i kreatywności
uczestników oraz poszerzenie wiedzy w różnych dziedzinach
nauki- historii, archeologii, etnografii, przyrody, literatury
i sztuki.
W roku szkolnym 2010/2011 nasza placówka
proponuje, oprócz interesujących wystaw, wiele spotkań,
koncertów i warsztatów.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do
zapoznania się z tegoroczną ofertą oświatowo – edukacyjną
i korzystania z naszych propozycji zajęć.

PROMOCJA WYDAWNICTW :

 „ Rodzina Ostrowskich i miasto Tomaszów w dobie
Powstania Listopadowego – materiały z sesji, cena …..

 „ Militarne i polityczne aspekty udziału Polski w II wojnie
światowej”, materiały z sesji, cena 7,00 zł.

 „ 220 lat Tomaszowa Mazowieckiego” materiały z sesji,
cena 15,00 zł..

 „ Muzea Regionów. Najciekawsze kolekcje”, cena 7 zł.
 A. Kędzierski „ Pałac Ostrowskich w Tomaszowie Maz.
Zarys dziejów”, cena: 6 zł.

 „ Funkcje edukacyjne Muzeum w Tomaszowie Maz.”
cena : 5 zł.

 A. Kędzierski „ Przegrany wyścig do Renu. Operacja
Market-Garden 17-26 września 1944”, cena: 2 zł.
Ziółkowski „ ABC archeologii. Przewodnik
archeologiczny po mieście i gminie Tomaszów
Mazowiecki”, cena: 5 zł.
 J. Wojniłowicz „Prasa wydawana w Tomaszowie Maz
w latach 1991 – 2000”, cena: 5 zł.
 Biuletyn Informacyjny Muzeum , kwartalnik, cena : 3 zł.

 M.

Powstania Listopadowe (sala wystaw czasowych),
do 10.X.2009 r
 „ Śladami Chopina w Warszawie i na Mazowszu”
wystawa fotografii Czesława Czaplińskiego ze zbiorów
Biura Obchodów Chopin 2010, ( sala wystaw czasowych),
od 15.X do 28.XI.2010 r. (otwarcie 15.X. godz.18.00),
 Prezentacja
przedmiotów
aukcyjnych,
(sala
odczytowa)od 25.XI do 12.XII.2010 r.
 „Od Andrzejek do Zapustów” (sala wystaw czasowych),
od 3.XII.2010r. do 16.I.2011 r.(wernisaż 3.XII. godz.12.00)
 „Doroczna wystawa Stowarzyszenia Amatorów
Plastyków”, (sala wystaw czasowych),od 21.I. do
20.II.2010 r.(otwarcie 21.I.2011 r. ,godz.17.00)
 „Ptaki okolic Częstochowy” ze zbiorów Muzeum
Częstochowskiego (sala wystaw czasowych), od 25.II. do
3.IV.2011 r. ( wernisaż 25.II godz.12.00)
 „ Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Dla pokrzepienia
serc” ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie, (sala
wystaw czasowych),od 8.IV do 15.V.2011 r.
 „ Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu. 1911 2011”, (sala wystaw czasowych) od.20.V do 3.VII.2011r.
 „Maria Bunzel. Malarstwo” (sala wystaw czasowych) od
8.VII do 21.VIII.2011 r.
SESJE, PRELEKCJE
 z zakresu historii: „Rodzina Ostrowskich i miasto Tomaszów
w dobie Powstania Listopadowego”, 30.IX.2010 r.
„Badania ekshumacyjne na terenie Ukrainy dotyczące
zamordowanych przez NKWD oficerów polskich”, IV.2011 r.
”TFSJ.1911 – 2011”, V.2011 r.
 z zakresu przedsiębiorczości: „Przedsiębiorczość XIX i XX
wieku” wykład dla uczestników Muzealnej Szkoły
Przedsiębiorczości, X.2011 r.
 z zakresu literatury: „Henryk Sienkiewicz”, IV.2011 r.
PROJEKTY
 „ Muzealna Szkoła Przedsiębiorczości” program
wystawienniczo – edukacyjny dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, X/XI.2010
 „ Muzealna Akademia Malucha” cykl spotkań
muzealnych dla uczniów klas I –III szkół podstawowych,
X.2010r. – VI.2011 r.
SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
 „ Wizyta Ciotki Klotki” - spotkania autorskie z Ewą
Chotomskąl, dla przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych, organizowane we współpracy z łódzkim
Wydawnictwem
„ Literatura”, II.2011 r.(ilość miejsc
ograniczona)
 „Pisarka - Wróżka” - spotkanie autorskie z p. Wiolettą
Piasecką, 31.V.2011 r. (ilość miejsc ograniczona)
KONCERTY/SPEKTAKLE:
 „Muzealne Wieczory Muzyczne” Cykl koncertów muzyki
poważnej organizowane z okazji ogłoszenia 2010 roku
Rokiem Fryderyka Chopina,
w wykonaniu uczniów

Państwowej Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Maz. I i II
stopnia oraz zaproszonych gości, od 15.X. do 28.XI. 2010 r.
WYDARZENIA:
 Noc Muzeum, 21/22.V.2011 r.
WARSZTATY
 „MUZEALNI TROPICIELE” – cykl zajęć edukacyjnych, dla
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych:
- „ 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 gimnazjów.
- „ Przedsiębiorstwo „non profit” – Muzeum” zajęcia dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych, od
XI.2010r. nowość
- „ Herb, flaga, barwy” wykład i zajęcia plastyczne zajęcia dla
przedszkolaków i uczniów klas I – III szkół podstawowych .
- „Legendy i podania o Tomaszowie i okolicach”, wykład
i zajęcia plastyczne .
- „ Co widziała Panna na niedźwiedziu” – historia Tomaszowa
dla najmłodszych, od I.2009 r.
- „ Znam moje miasto”, spacer ulicami Tomaszowa /90 min./
i zajęcia warsztatowe /90 min./.
- „ Historia Tomaszowa. Budujemy dawny Tomaszów /90 min./
- zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, od
X.2010 r., nowość
- „ Cudze chwalicie swego nie znacie. Zabytki Tomaszowa
i okolic” , zajęcia dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 „ Dawne zwyczaje ludowe w roku obrzędowym”,
etnograficzne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów.
 „Wokół choinki” warsztaty etnograficzno – plastyczne, od
10 do 20.XII.2010 r. /liczba miejsc ograniczona/
 „ Lokomotywa i … inne wiersze Juliana Tuwima”,
 „ Czarodziej słowa. Jan Brzechwa”, od II.2011r.,
nowość
 „ Muzealny kufer skarbów. 3xZ. Zabawy, Zagadki,
Zadania”, zajęcia dla najmłodszych
 „Las fabryką życia” – warsztaty ekologiczne dla
najmłodszych, od I.2011r., nowość
 „Ekosystem leśny” – warsztaty przyrodnicze dla uczniów
klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjalistów, od
I.2011r., nowość
 „ Pociąg do Kultury” – zajęcia warsztatowe dla
najmłodszych, od II.2011 r.
 „SŁUCHAM-PATRZĘ-TWORZĘ” – warsztaty plastyczno –
muzyczne /90min./ dla przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych:
- „ Czy muzykę da się namalować? – warsztaty muzyczno –
plastyczne z okazji Roku Chopina w scenerii wystawy
czasowej, od.18.X.2010 r.
- „ Patrzę i tworzę. Muzealne obrazki”, od I.2009 r.
-„Zabawy z modeliną”, nauka lepienia ozdób z modeliny
tematy: „ Kwiat dla Mamy i Taty”, „ Ja też potrafię”
KIERMASZE, AUKCJE
 XV Aukcja Kolekcjonerska, 4.XII.2010 r., godz.11.00
 Kiermasz Palm i Pisanek Wielkanocnych, 15.IV.2011 r.
w godz. 10.00 – 14.00

LEKCJE MUZEALNE REALIZOWANE W OPARCIU
O WYSTAWY STAŁE I CZASOWE :

DZIAŁ ETNOGRAFICZNY - mgr Wiesława Bogurat
 Dziedzictwo regionu rawsko - opoczyńskiego, obejmujące:
sztukę ludową, zwyczaje rodzinne, zwyczaje doroczne,
tkactwo i strój, zdobnictwo i wystrój XIX - wiecznej izby
mieszkalnej oraz tradycyjne rzemiosła wsi .
 Czym zajmuje się etnograf? – od IV.2011 r.
Na specjalne życzenie możliwość organizacji spotkania
z twórcą ludowym oraz przeprowadzenia warsztatów twórczych.
DZIAŁ ARCHEOLOGICZNY: dr Mariusz Ziółkowski
 Zawód: Archeolog. Na czym polega praca archeologa?
 Dawno, dawno temu…Pradzieje okolic Tomaszowa
 Obrządek pogrzebowy na terenie środkowego dorzecza
Pilicy w okresie od II tys p.n.e. do III w.n.e.
DZIAŁ HISTORYCZNY: mgr Andrzej Kędzierski
 Ostrowscy i Tomaszów
 Historia Tomaszowa Mazowieckiego
 Rozwój gospodarczy Polski XIX w. w oparciu o historię
miasta
 Powstania narodowe XIX w.
 II wojna światowa w oparciu o zabytki działu historycznego
Muzeum
DZIAŁ PRZYRODNICZY: mgr Ewa Przybysz
 Dlaczego kaczka nie tonie?
 Co żyje w lesie, wodzie i na łące
 Fauna środkowego dorzecza Pilicy
 Ekosystem leśny
 Drapieżniki Puszczy Pilickiej
 Zwierzęta wokół nas
DZIAŁ SZTUKI: Grażyna Srebrzyńska
 XIX wieczne wnętrza pałacowe
DZIAŁ OŚWIATOWY: mgr Dorota Bill – Skorupa
 Biblia - arcydzieło wszechczasów
 Chopin wszechstronny geniusz, 15.X.-28.XI.2010 r.
 M jak Muzeum. Historia i teraźniejszość
 Śladami Tuwima po Tomaszowie i okolicach
 Muzeum – Muzealia – Muzealnik
BIBLIOTEKA: mgr Teresa Zalewska
 Exlibris
 Starodruki z Biblioteki Ostrowskich

STAŁE EKSPOZYCJE

WYSTAWA ETNOGRAFICZNA
obrazuje życie, tradycje i zwyczaje doroczne związane ze
świętami obchodzonymi w cyklu rocznym, zachowane
w kulturze ludowej regionu rawsko – opoczyńskiego.

WYSTAWA ARCHEOLOGICZNA
eksponuje „ Obrządek pogrzebowy na terenie środkowego
dorzecza Pilicy w okresie od połowy II tys. p.n.e. do III w. n.e.”.

Oferta imprez

WYSTAWA HISTORYCZNA
podejmuje dwa tematy: „ Od osady górniczo – hutniczej do
wielkiego
ośrodka
przemysłu
włókienniczego”
oraz
„ Tomaszowianie w powstaniach narodowych i wojnach
światowych” .

kulturalno - oświatowych
w roku szkolnym
2010/2011

WYSTAWA PRZYRODNICZA
To prezentacja fauny środkowego dorzecza
w naturalnych środowiska: woda, łąka, las i pole.

Pilicy”

WYSTAWA SZTUKI
prezentuje wyposażenie XIX wiecznych pałacowych wnętrz
w trzech salach: Gabinet Ostrowskich, Pokój Dzienny, Letni
Salon Widokowy.

Serdecznie zapraszamy.
O aktualizacji i zmianach w ofercie będziemy informować na
bieżąco.
Bliższe informacje, zgłaszanie grup, ustalanie terminów
spotkań - p. mgr Dorota Bill - Skorupa tel.: 724 48 48

BIBLIOTEKA
gromadzi
piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy
o charakterze uniwersalnym, ze szczególnym naciskiem na
kompletowanie zbioru regionalnego dotyczącego rozwoju
miasta i okolicznych gmin.

MUZEUM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
im . A n t o n ie g o h r. O st r o w s kie g o
ul. POW 11/15, 97 - 200 Tomaszów Maz.
www.muzeumtomaszow.pl

