Załącznik nr 1
do Sprawozdania z realizacji
Programu Działania Miejskiego
Centrum Kultury w Tomaszowie
Mazowieckim
za 2018 rok

I.

Amatorski ruch artystyczny, koła zainteresowań, sekcje rekreacyjne

Filia DOK
AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY, KOŁA ZAINTERESOWAŃ, SEKCJE REKREACYJNE, ZESPOŁY I INNE:
FORMY ARTYSTYCZNE:
 Zespół taneczny
(I-VI) - 6 osób x 1 godz. , 2 x tyg.,
 Zajęcia wokalne
- lekcje indywidualne - 5 osób x 1 godz. 1 x tyg., (I-VI),
- lekcje indywidualne - 6 osób x 1 godz. 1 x tyg. (IX-XII),
 Klubik Malucha
- zajęcia rekreacyjne i artystyczne dla dzieci od 3 do 6 lat,
(I-VI) - 14 osób x 1 godz. 1 x tyg.,
(IX-XII) - 2 grupy x 10 osób x 1 godz. 1 x tyg.,
 Zespół Teatralny „Misz-Masz”
(I-VI) - dzieci w wieku szkoły podstawowej kl. V-VIII - 7 osób x 2 godz. tyg.,
(IX-XII) - dzieci w wieku szkoły podstawowej kl. V-VIII - 6 osób x 2 godz. tyg.,
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Zespół Teatralny „Horrorek”
(I-VI) – dzieci w wieku szkoły podstawowej kl. III-V - 11 osób x 2 godz. x 1 x tyg.,
(IX-XII) – dzieci w wieku szkoły podstawowej kl. III-V - 2 osoby x 2 godz. x 1 x tyg.,
Pracownia ceramiki dla dzieci, młodzieży i dorosłych
(I-VI) 8 osób, 2 x tyg. x 2 godz.,
(XI-XII) 4 osoby 1 x tyg. x 1 godz.,
Artystyczne ABC - zajęcia interdyscyplinarne (zabawy ruchowe, plastyczne, teatralne)
(I-VI) - 8 osób, 2 x tyg. x 1 godz.,
(IX-XII) - 6 osób , 2 x tyg. x 1 godz.,
Pracownia rysunku
(I-VI) – 4 osoby, 2 grupy x 2 godz. x 1 tyg.,
(IX – XII) - 5 osób, 2 grupy x 2godz. X 1 tyg.,
Mały Naukowiec
(IX – XII) - 11 osób, 1 godz. 1 x tyg.
Sensoryka dla smyka
(IX – XII) - 13 osób, 1 godz. 2 x tyg.
15 osób, 1 godz. 2 x tyg.

KLUB SENIORA: (cały rok) - 30 osób
 gimnastyka dla seniora – 10 osób x 1 godz. 1 x tyg.,
- 7 osób x 1 godz. 1 x tyg.,
 tenis stołowy – 2 osoby x 2 godz. 1 X tyg.,
 zajęcia wokalne (I-XII) – 10 osób x 1 godz. 1 x tyg.,
 warsztaty ceramiczne
(I-VI) – 5 osób x 2 godz. 1 x tyg.,
(IX – XII) - 5 osób x 2 godz. 1 x tyg.,
 Młodzi duchem – zajęcia artystyczno – integracyjne - 30 osób x 2 godz. 1 x miesiąc.,
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Spotkania integracyjne Klubu Seniora w filii DOK
Lp.

Data

Nazwa wydarzenia

Organizator

1.

12 stycznia
2018

Karnawałowe spotkanie
integracyjne Klubu Seniora

Klub Seniora
DOK

2.

9 lutego 2018

Klub Seniora
DOK

3.

16 marca 2018

4.

13 kwietnia
2018
9 maja 2018

Ostatkowe spotkanie
integracyjne Klubu Seniora
DOK
Uroczyste spotkanie w Klubie
Seniora DOK
Wiosenne spotkanie w klubie
seniora DOK
Zebranie organizacyjno integracyjne w Klubie Seniora
DOK
Spotkanie integracyjne przed
wycieczką
Spotkanie inaugurujące rok
kulturalno-oświatowy w Klubie
Seniora DOK
Spotkanie w Klubie Seniora
DOK
Spotkanie w Klubie Seniora
DOK
Spotkanie w Klubie Seniora
DOK
Bożonarodzeniowe spotkanie w
Klubie Seniora DOK

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

8 czerwca
2018
12 września
2018
12
października
2018
16 listopada
2018
30 listopada
2018
14 grudnia
2018

Krótki opis
Spotkanie ze strażakami z OSP
Białobrzegi oraz przedstawicielem PSP
w Tomaszowie Maz.
Impreza integracyjna

Liczba
uczestników
30
30

Klub Seniora
DOK
Klub Seniora
DOK
Klub Seniora
DOK

Impreza integracyjna

35

Spotkanie integracyjne

30

Spotkanie integracyjne

30

Klub Seniora
DOK
Klub Seniora
DOK

Spotkanie integracyjne

30

Przedstawienie oferty DOK na nowy rok
kulturalno-oświatowy

30

Klub Seniora
DOK

Artystyczno - integracyjne zajęcia dla
seniorów

30

Klub Seniora
DOK
Klub Seniora
DOK
Klub Seniora
DOK

Artystyczno - integracyjne zajęcia dla
seniorów
Biesiada Andrzejkowa

28

Świąteczne spotkanie integracyjne

32
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40

ZAJĘCIA REKREACYJNE:
 Młodzieżowa sekcja piłki nożnej (młodzież i dorośli) (I-VI) - 10 osób x 2 godz. 1 x tyg.,
(X-XII) - 10 osób x 2 godz. 1 x tyg.,
 Sprawni i Zdrowi - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz podstawy piłki nożnej
(I-VI) - 32 osób (2 grupy) 1 grupa x 1 godz. x 1 tyg.,
(X-XII) - 20 osób (2 grupy) 1 grupa x 1 godz. 1 x tyg.,
 Zumba ® Fitness
(I-VI) - 6 osób x 1 godz. x 1 x tyg.,
(X-XII) - 13 osób x 1 godz. x 1 x tyg.,
FORMY OŚWIATOWE:
 Nauka języka angielskiego
(I-VI) - 8 osób – (2 grupy) 1 grupa x 1 godz. 1 x tyg.,
(IX-XII) - 7 osób (2 grupy) 1 grupa x 1 godz. 1 x tyg., 2 grupa x 2 godz. x 1 tyg.,
 Indywidualna nauka gry na gitarze
(I-VI) - 6 osób x 1 godz. 1 x tyg.,
(IX-XII) - 5 osób x 1 godz. 1 x tyg.,
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Filia MOK















Zajęcia plastyczne :
dzieci
dorośli
Zajęcia ceramiczne:
dzieci
dorośli
Nauka rysunku i malarstwa
Formy warsztatowe

(1 x tyg. 2 godz.)
(1 x tyg. 4 godz.)
(1 x tyg. 2 godz.)
(1 x tyg. 3 godz.)
(1 x tyg. 1 godz.)
wg harmonogramu

Zajęcia teatralne
młodzież gr.1
młodzież gr. 2
dorośli
Teatr Piosenki

(2 x tyg. 2 godz.)
(1 x tyg. 2 godz.)
(1 x tyg. 2 godz.)
(1 x tyg. 2 godz.)
(1 x tyg. 2 godz.)

Zajęcia fotograficzne
młodzież, dorośli
(styczeń – czerwiec)

Liczba uczestników:
-22
-24
-21
-15
-13
Liczba uczestników:
-20
-15
-10
Liczba uczestników:
12

Nauka gry na gitarze, ukulele
dzieci, młodzież

(1 x tyg. 1 godz.)

Nauka gry na pianinie
Studio wokalne „Violinki”
Chór Miejski „Artis Gaudium”
Teatr Piosenki

(1 x tyg. 1 godz.)
(1x tyg. 1 godz.)
(2 x tyg. 2 godz.)
(1x tyg. 2 godz.)
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Liczba uczestników:
16
Liczba uczestników:
-4
-10
-40
-10




Zajęcia akrobatyczno-gimnastyczne
(styczeń – czerwiec)
Zajęcia taneczne dla dzieci
(styczeń-czerwiec)

(2 x tyg. 1,5 godz.)

Liczba uczestników:
12
Liczba uczestników:

(2 x tyg. 2 godz.)
- 10




Zajęcia taneczne dla dzieci
Zajęcia taneczne dla dorosłych
(wrzesień-grudzień)

(2 x tyg. 2 godz.)

- 21



Klub Capoeira – brazylijska sztuka walki

(1x tyg. 2 godz.)

(2 x tyg. 2 godz.)
(1x tyg. 1 godz.)
(2 x tyg. 1,5 godz.)

Liczba uczestników:
18
Liczba uczestników:
10
Liczba uczestników:
- 10
-13
-10

(2 x tyg. 1 godz.)
(2 x tyg. 1 godz.)

-15
-12

 Klubik Malucha
 Formy warsztatowe
 Zajęcia o charakterze zdrowotnym:
- nordic walking
- gimnastyka (dla Amazonek)
- gimnastyka prozdrowotna
 Zajęcia rekreacyjne:

(1xtyg. 1 godz.)
wg harmonogramu

-Fit Mix
- gimnastyka 50plus
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ZAJĘCIA UCZESTNIKÓW TUTW:




(1 x tyg. 2 godz.)

Liczba uczestników:
18

(1 x tyg. 2 godz.)

Liczba uczestników:
11

(1 x tyg. 1,5 godz.)

Liczba uczestników:
8

Terapeutyczno-relaksacyjne zajęcia taneczne




(1 x tyg. 2 godz.)

Liczba uczestników:
30

sekcja wokalna
(1x tyg. 2 godz.)

lektorat języka hiszpańskiego

lektorat języka niemieckiego

Działania partnerskie:
KLUB MIŁOŚNIKÓW KULTURY JAPOŃSKIEJ KANPAI - do czerwca 2018r.
KLUB SENIORA „SŁONECZNA JEDYNKA”
TKTT „CANTINERO”
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DOM DZIENNEGO POBYTU (MOPS) – do czerwca 2018r.
TOMASZOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – DYŻURY ZARZĄDU
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(1 x tyg. 2 godz.)
(1 x tyg. 2 godz.)
(5 x tyg. 2 godz.)
(1 x w roku)
(1 x m-cu 1 godz.)
(1 x tyg. 2 godz.)

Filia MOK
Filia MOK
Filia MOK
Filia MOK
Sala „Przyjaźń”
Filia MOK

Filia TKACZ
ZAJĘCIA STAŁE I CYKLICZNE
Lp.

Nazwa zajęć

Dni i godziny odbywania się zajęć

Liczba uczestników

1.

Malarstwo i rysunek

I-VI: środa, piątek 15:00-20:00
IX-XII: środa, piątek 15:00-20:00

22
23

2.

Zajęcia ceramiczne

I-VI: poniedziałek, środa 16:00-19:30
IX-XII: poniedziałek, środa, piątek 16:00-19:30

25
33

3.

Zajęcia plastyczne

I-VI: wtorek, czwartek 15:00-17:15
IX-XII: wtorek, czwartek 16:00-18:00

25
20

4.

Klubik malucha

I-VI: wtorek 15:00-15:45
IX-XII: środa 17:15-18:00

6
13

5.

Music Show

I-VI : poniedziałek, środa 15:00-16:00

10

IX-XII: środa 15:00-16:00

7

6.

Kabaret dla seniorów

IX-XII: poniedziałek 10:00-12:00

6

7.

Zajęcia z perkusji

I-VI : poniedziałek, wtorek, środa 15:00-19:00
IX-XII: poniedziałek, wtorek, środa 15:00-19:00

15
18

8.

Zajęcia z gitary

I-VI : wtorek, czwartek 15:30-19:30
IX-XII: wtorek, czwartek 15:00-19:00

16
17

9.

Zajęcia z keyboardu

I-VI : środa 15:00-19:00
IX-XII: środa 15:00-19:00

6
5

10.

Zajęcia z instrumentów
dętych

I-VI : piątek 15:30-16:30
IX-XII: poniedziałek 13:00-15:00

4
2

11.

Zajęcia wokalne

I-VI:

24

8

poniedziałek, wtorek 12:00-17:00
czwartek, piątek 11:00-20:00
IX-XII:
poniedziałek, wtorek 12:00-19:00
czwartek, piątek 11:00-20:00

29

12.

Zajęcia fitness

I-VI: poniedziałek, czwartek 18:45-20:15
IX-XII: poniedziałek, czwartek 18:45-20:15

21
23

13.

Zajęcia taneczne

I-VI : poniedziałek, środa 16:30 – 18:00

28

14.

Zajęcia taneczne

I-VI : poniedziałek 15:30-16:30

14

15.

Zajęcia taneczne

IX-XII: środa, piątek 16:00 – 18:00

26

16.

Zajęcia prozdrowotne

I – VI: poniedziałek, czwartek 9:30-11:00

6

17.

Tenis stołowy

I-VI: poniedziałek, czwartek 9:30-11:00

5

18.

Zajęcia językowe angielski

I-VI: wtorek 15:00-20:00
IX-XII: wtorek, czwartek 15:00-20:00

17
33

19.

Próby teatralne

I-VI

10

20.

Próby teatralne

I-XII

8

21.

Audycje muzyczne
dla szkół
podstawowych

I-VI raz w miesiącu
X-XII raz w miesiącu

6x250=1500
4x250=1000

22.

Mały Edison oraz
Robotics

I – VI piątek – 17:00 – 19:00
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23.

Mały Edison oraz
Robotics

X – XII piątek – 17:00 – 19:00

8

II.

Organizacja spektakli, koncertów, wystaw, imprez artystycznych, obrzędowych, kulturalnych i rekreacyjnych
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KONCERTY, IMPREZY ARTYSTYCZNE, OBRZĘDOWE, INTEGRACYJNE
Lp.
1.

Data
31.12.2017
1.01.2018

Nazwa wydarzenia
/

Przywitanie
Nowego Roku

Organizator,
współorganizator

Krótki opis
Dyskoteka
pod
gwiazdami;
występ
zespołu
coverowego FACE TO FACE; pokazu sztucznych
ogni; życzenia noworocznych złożone przez Prezydenta
Miasta Pana Marcina Witko, Przewodniczącego Rady
Miejskiej Pana Krzysztofa Kuchtę oraz Starostę
Tomaszowskiego Pana Mirosława Kuklińskiego.
Prowadzenie dyrektor MCK Anna Zwardoń
Koncert w wykonaniu wokalistów i Zespołu
Wokalnego Klubu Seniora DOK oraz zaproszonych
gości: wokalistek i zespołu "Kalina" z Wąwału, zespołu
"Ludwiczanki" z dzielnicy Ludwików, Zespołu Pieśni i
Tańca "Ciebłowianie" z Ciebłowic.
12 stycznia 2018r. w hali sportowej ZSP nr 1
w Tomaszowie Maz. odbył się koncert noworoczny,
który przygotowała orkiestra miejska TM Brass
pod batutą Kamila Wrony. Razem z orkiestrą na scenie
wystąpili prezydent Tomaszowa Mazowieckiego
Marcin Witko i tomaszowscy artyści: Agnieszka
Dębowska, Mateusz Włodarczyk, Piotr Goljat, Adam
Wiączek, Paweł Nowak i Michał Domagała. Artyści
wykonali wiele światowych i polskich przebojów.
Prowadzenie Katarzyna Borowska kierownik filii MOK
Koncert z udziałem seniorów ze stowarzyszenia
„Słoneczna Jedynka”, którzy zaprezentowali spektakl
„Bo bez miłości nie da się żyć” oraz wokalistów
przygotowanych przez Beatę Niedzielską. Gośćmi
specjalnymi byli przedstawiciele tomaszowskiego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prelekcją

Miejskie Centrum
Kultury

2.

5.01.2018

Wieczór
artystyczny
"Kolędowanie za
Pilicą"

MCK filia DOK

3.

12.01.2018

Koncert
Noworoczny

Urząd Miasta,
Starostwo Powiatowe,
Miejskie Centrum
Kultury,
ZSP nr 1

4.

16.01.2018r.

Koncert z okazji
Dnia Babci
i Dziadka

MCK filia Tkacz
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Liczba
uczestników
3000

115

900

100

5.

22.01.2018

„Dzień Babci
i Dziadka z MOKiem” - program
artystyczny
Biesiada
karnawałowa

MCK filia MOK

6.

23.01.2018

7.

25.01.2018

Koncert zimowy
chóru miejskiego
„Artis Gaudium”
"Tłusty czwartek
na ludowo"

MCK filia MOK i filia
Tkacz

8.

8.02.2018

9.

28.02.2018

Karaoke z Cyklu
„Rozśpiewany
Tkacz”
Dzień Kobiet

MCK filia Tkacz

10.

07.03.2018

11.

08.03.2018

„O kobietach dla
kobiet”

12.

9.03.2018

Koncert Dave Bo

dla seniorów pod hasłem „Czym jest waloryzacja?”
Program artystyczny: koncert zespołu Violinki,
spektakl teatralny „Baśń o rycerzu bez konia” grupy
„Sienienazywa”.

Filia Tkacz

Zabawa integrująca środowisko seniorów; taniec,
animacje, konkursy, słodki poczęstunek. Prowadzenie
Katarzyna Wojtaszczyk, Kamil Wrona
Koncert chóru miejskiego, zespołu kameralnego
i solistów.

MCK filia DOK

Klub 25 Brygady
Kawalerii Powietrznej,
MCK
MCK filia Tkacz
MCK filia Tkacz

11

45

50
110

Obrzędowa impreza folklorystyczna kultywująca
lokalną tradycję ludową, widowisko obrzędowe, tańce
regionalne, tradycyjny, tłustoczwartkowy poczęstunek.
Widowisko obrzędowe w wykonaniu Zespołu Pieśni
i Tańca "Mali Lubochnianie", występ artystyczny Koła
Gospodyń Wiejskich "Stokrotki".
Spotkanie integracyjne dla miłośników śpiewu.

120
45
wykonawców

Przed zgromadzoną publicznością wystąpił zespół
wokalny „El Fuego” oraz Zespół Pieśni i Tańca
„Poltex”.
Koncert uczestników zajęć wokalnych MCK, pracujący
na co dzień pod kierunkiem instruktor Beaty
Niedzielskiej.
Artysta razem z zespołem zaprezentował się w
projekcie „Znane Saxophone’m”, w trakcie którego
widzowie mieli możliwość wysłuchania największych
hitów, które powstały na saksofon m.in.: „Careless
Whisper” czy „Lilly was here ”. Saksofonista zagrał
także własne aranżacje utworów takich jak „Stand by

80

100

80
150

13.

18.03.2018

Koncert kolęd

14.

19.03.2018

15.

21.03.2018

Urodziny
Tomaszowskiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Wieczór poetycki

16.

20.04.2018

17.

me” czy „Maniac”.
Koncert uczestników zajęć wokalnych MCK dla grupy
zorganizowanej.
Projekcja koncertu Hanki Bielickiej w ramach
obchodów Urodzin Tomaszowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

Pracownia Artystyczna
„Kwinta”
Tomaszowski
Uniwersytet Trzeciego
Wieku

70
140

Klub literacki Estawela, Wieczór poetycki Klubu Literackiego Estawela.
MCK filia Tkacz
Spotkanie poprowadzili Katarzyna Wojtaszczyk i
Kamil Wrona. Recytacja wierszy przeplatanej
utworami muzycznymi wykonanymi przez wokalistów
pracowni wokalnej filii Tkacz, pod kierunkiem Beaty
Niedzielskiej.
Biesiada muzyczna
MCK filia MOK
Potańcówka dla mieszkańców miasta.

80

25.04.2018

Wiosenna Biesiada
Senioralna

MCK filia Tkacz

30

18.

10.05.2018

Koncert chóru
miejskiego „Artis
Gaudium” –
„Najpiękniejsze
pieśni ludowe”

MCK filia MOK,
MCK filia Tkacz

19.

18.05.2018

Koncert Grupy
PoetyckoMuzycznej
„Na Trzeźwo” oraz
Zuzanny Moczek

Urząd Miasta,
Stowarzyszenie
abstynenckie Azyl

Koncert został
Trzeźwości.

Forum

140

20.

23.05.2018

Dzień mamy

MCK filia Tkacz

Koncert poetycko muzyczny w wykonaniu wokalistów
pracowni „Uwolnij Swój Głos ” oraz uczestników
Klubu Literackiego Estawela.

130

Zabawa integrująca środowisko seniorów. Uczestnicy
bawili się przy akompaniamencie akordeonisty Krisa
oraz DJ Wrony. Tańcom i wspólnemu śpiewaniu
towarzyszyły konkursy i integracyjne zabawy.
Koncert chóru miejskiego.

12

zrealizowany

w

ramach

20

115

21.

18.06.2018

22.

22.06.2018

23.

8.08.2018

24.

5.09.2018

25.

07.09.2018

26.

12.09.2018

ArtMOKrok –
podsumowanie
roku artystycznego
filii MOK
Koncert chóru
miejskiego „Artis
Gaudium” oraz
Big Bandu TM
Brass
Koncert
uczestników
Wokalnych
Warsztatów
Artystycznych
2018 w ramach
„Danuta Rinn
Festiwal”

Dni Otwarte
MOK-u
Dzień otwarty
Miejskiego
Centrum Kultury

Koncert chóru
miejskiego „Artis
Gaudium”

MCK filia MOK

Spotkanie
integracyjne
artystycznych filii MOK.

MCK

Fundacja
"Apetyt na Kulturę",
Miejskie Centrum
Kultury

MCK filia MOK
Miejskie Centrum
Kultury

MCK filia DOK

13

uczestników

sekcji

60

Koncert podczas Dni Tomaszowa – Pl. Kościuszki

500

W Sali Koncertowej Miejskiego Centrum Kultury
odbył się koncert uczestników Wokalnych Warsztatów
Artystycznych 2018. Warsztaty zorganizowała Danuta
Błażejczyk, piosenkarka i aktorka, prezes Fundacji
"Apetyt na Kulturę". Była to już trzecia edycja
warsztatów. Udział w nich wzięło 40 wokalistów
w różnym wieku, którzy pracowali przez trzy dni, od 7
do 9 sierpnia, pod kierunkiem profesjonalnych
trenerów: Danuty Błażejczyk, Ludmiły Małeckiej,
Krzysztofa Gwiazdy, Mariusza Urbaniaka i Artura
Grudzińskiego.
Prezentacja oferty na nowy rok kulturalno - oświatowy.

40

Podczas dnia otwartego można było zapoznać się z
ofertą zajęć pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych proponowanych przez poszczególne filie.
Przybyli goście mogli zwiedzić, pracownie,
porozmawiać z instruktorami, wziąć czynny udział w
zajęciach pokazowych (prezentacja oferty całego
MCK-u)
Koncert
dla
mieszkańców
dzielnicy
pn.
„Najpiękniejsze pieśni ludowe”

200

30

80

27.

24.09.2018

28.

20.10.2018

29.

23.10.2018

30.

25.10.2018

31.

26.10.2018

32.

5.11.2018

33.

9.11.2018

34.

11.11.2018

Urodziny
Tomaszowskiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Koncert zespołu
„4 Szmery”

Tomaszowski
Uniwersytet Trzeciego
Wieku

Spotkanie słuchaczy TUTW połączone z prelekcją na
temat zdrowego trybu życia, koncert wokalny,
poczędtunek

100

MCK filia Tkacz

50

Koncert chóru
miejskiego „Artis
Gaudium” dla
seniorów
„Dyniowe
szaleństwo”

ZUS,
MCK filia Tkacz

Koncert tribute band'u ACDC. Jako support zagrali
Lunatycy – młody zespół z Piotrkowa Trybunalskiego,
grający muzykę z pogranicza stoner rocka i brzmień
heavy metalowych.
Koncert chóru miejskiego dla seniorów.

50

Koncert
Natalii Mierzwy
„Odsłony miłości”
Koncert
zaduszkowy

MCK filia MOK,
TUTW

Interaktywne warsztaty artystyczne tworzenia
lampionów z dyni oraz różnego rodzaju gry, konkursy i
zabawy integracyjno – ruchowe, występy uczestników
zajęć wokalnych.
Koncert podsumowujący projekt wCZASy w sercu
miasta.
Koncert Piotra Goljata „Nieobecni”. Artyści wykonali
utwory: Andrzeja Zauchy, Czesława Niemena,
Bogusława Meca, Zbigniewa Wodeckiego, Bułata
Okudżawy, zespołu Wolna Grupa Bukowina i
kompozycje Piotra Goljata do słów: Juliana Tuwima i
Jonasza Kofty.
Koncert tomaszowskich artystów na 100-lecie
niepodległości.
Podczas gali finałowej zaprezentowali się laureaci
konkursu pieśni patriotycznej oraz wytypowani laureaci
konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej. Koncert
odbył się w kościele św. Marcina w Tomaszowie.

170

Koncert
„Pejzaż polski”
Gala Finałowa
XIII Powiatowego
Konkursu Pieśni
Patriotycznej pod
patronatem

MCK filia Tkacz

Miejskie Centrum
Kultury oraz Klub 25
Brygady Kawalerii
Powietrznej
MCK filia MOK
MCK filia DOK,
ZS-P nr 8 w
Tomaszowie
Mazowieckim

14

80

75

70
300

35.

12.11.2018

36.

13.11.2018

37.

28.11.2018

38.

29.11.2018

39.

11.12.2018

40.

14.12.2018

Prezydenta
Tomaszowa Maz.
Wieczór
patriotycznoartystyczny „Mój
dom, mój świat”

Grupa nieformalna
Dla Niepodległej,
Miejskie Centrum
Kultury
Archiwum Państwowe
w Piotrkowie Oddział
w Tomaszowie
Mazowieckim

Odczyt pt. „Tomaszów Mazowiecki od Powstania
do Niepodległości”, który wygłosiła Renata Kasiewicz;
wręczenie nagród laureatom konkursu na mural
niepodległościowy organizowanego przez Fundację
TM Innowacje oraz Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.
z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości.
Koncert pn. „Niepodległa” w wykonaniu zespołu
Zayazd, podczas którego patriotyczne pieśni i ballady
nawiązujące do najważniejszych wydarzeń i postaci w
dziejach naszej Ojczyzny, zagrał i zaśpiewał Lech
Makowiecki
wraz
z Bożeną
Makowiecką
przy akompaniamencie skrzypka Leszka Boliboka.
Wieczór poetycki przeplatany utworami muzycznymi
wykonanymi przez wokalistów filii Tkacz.
Koncert Pieśni Patriotycznych Młodzieżowej Orkiestry
Symfonicznej Tomaszowa Mazowieckiego Symfonia
Juventus pod dyrekcją Kamila Wrony. Orkiestrze
towarzyszył Chór Miejski Artis Gaudium oraz solista
Michał Domagała. Koncert odbył się w kościele N.M.P
ul. Słowackiego

„Jesienne
Nastroje”
Koncert
Młodzieżowej
Orkiestry
Symfonicznej
Symfonia Juventus

Klub literacki Estawela
MCK filia Tkacz
Miejskie Centrum
Kultury,
Fundacja TM
Innowacje, Fundacja
Orlen Dar Serc

Andrzejkowa
Biesiada
Muzyczna
Świąteczny
Kramik
Artystyczny
Nieustannie
malujemy świat
na niebiesko

MCK filia MOK

Potańcówka dla mieszkańców miasta.

MCK filia MOK

Prezentacje
artystyczne
artystycznych filii MOK.

Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci
z Autyzmem „Iskierka”
15

uczestników

80

50
400

39
sekcji

50

Spotkanie Bożonarodzeniowe dla dzieci i rodzin
dotkniętych autyzmem. Na spotkanie składała się
bogata część artystyczna oraz prelekcja na temat

150

41.

19.12.2018

42.

19.12.2018

43.

20.12.2018

Koncert kolęd
w wykonaniu
chóru miejskiego
„Artis Gaudium”
Koncert
Bożonarodzeniowy

MCK filia MOK/
Jednostka Wojskowa
Nowy Glinnik

Marek Piekarczyk
Akustycznie

Miejskie Centrum
Kultury,
25 BKP

autyzmu.
Występ chóru i solistów w programie świątecznym.

MCK filia Tkacz

Podczas koncertu uczestnicy warsztatów wokalnych
i instrumentalnych, zaprezentowali wiele znanych
kolęd
i piosenek świątecznych.
Koncert Marka Piekarczyka, który ujął publiczność
swoimi utworami oraz wspaniałym dowcipem.

90

170

170

Łącznie w wydarzeniach wzięło udział około 9 500 osób.

FESTIWALE
Lp.

Data

Nazwa wydarzenia

Organizator,
Krótki opis
Liczba
współorganizator
uczestników
44. 10,11.03.2018r. 29. Festiwal Piosenki
Hufiec ZHP
Prezentacja artystyczna 37 podmiotów; pokazy
300
Harcerskiej
Tomaszów Maz.,
wojskowe w wykonaniu 25 Brygady Kawalerii
i Turystycznej
Miejskie Centrum
Powietrznej.
„Zielona Nuta”
Kultury
Festiwal „A może byśmy do… Tomaszowa” – Dni Tomaszowa 2018 współorganizowany z Urzędem Miasta oraz Fundacją TM Innowacje,
trzydniowy festiwal wypełniony blokami koncertowymi połączony z obchodami święta 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz licznymi
wydarzeniami towarzyszącymi. Podczas festiwalu prowadzona była zbiórka publiczna na rzecz powstającego w Tomaszowie hospicjum.
45.
22.06.2018
Święto 25 Brygady
Miejskie Centrum
Plac Kościuszki – koncerty Chóru Miejskiego „Artis
ok. 2000
Kawalerii Powietrznej;
Kultury,
Gaudium”, Big Bandu TM Brass, Reprezentacyjnego
1-szy dzień Dni Miasta
Urząd Miasta,
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
(pl. Kościuszki)
Fundacja TM
Wydarzenia towarzyszące: konkursy, strefa animacji
16

Innowacje
46.

47.

23.06.2018

24.06.2018

2-gi dzień Dni Miasta
(pl. Kościuszki,
tomaszowskie Błonia)

3- ci dzień Dni Miasta
(tomaszowskie Błonia)

dla dzieci.
Impreza masowa
Plac Kościuszki – program estradowy Roberta
Rozmusa „Kawa z mlekiem”, koncerty Krzysztofa
Krawczyka, EL Fuego oraz Zespół Artystyczny Wojska
Polskiego; parada organizacji pozarządowych
Tomaszowskie Błonia – konkurs „Muzyczne
Konfrontacje”, koncerty Agnieszki Dębowskiej,
zespołu 4 SZMERY, Kasi Kowalskiej
Impreza masowa
Tomaszowskie Błonia - koncerty Dawida
Kwiatkowskiego, Ani Dąbrowskiej, Zespołu DE
MONO
Pokaz sztucznych ogni
Impreza masowa

Miejskie Centrum
Kultury,
Urząd Miasta,
Fundacja TM
Innowacje

Miejskie Centrum
Kultury,
Urząd Miasta,
Fundacja TM
Innowacje

ok. 4000

ok. 5000

ok. 5000

3.Love Polish Jazz Festiwal – muzyka wolności – Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury w partnerstwie z Urzędem Miasta i Fundacją TM Innowacje.
Love Polish Jazz Festival to unikatowy w skali kraju festiwal jazzowych gwiazd nakierowany na najwybitniejsze osiągnięcia polskiego jazzu.
Festiwal rozpoczął tomaszowski big band TM Brass wraz z wokalistami, następnie zaprezentował się Gary Guthman, wybitny amerykański
trębacz, a na zakończenie pierwszego, festiwalowego dnia Lora Szafran w projekcie „Leonard Cohen”.
22 września – koncert Karola Szymanowskiego (jeden z najwybitniejszych na świecie wibrafonistów) zaprezentował utwory Komedy połączone
z dziełami klasyków. Szymanowski przedstawił także ostatnią kompozycję legendy polskiego jazzu Jerzego Miliana, który napisał ten utwór
specjalnie na nasz festiwal.
Leszek Możdżer, światowej sławy pianista zaprezentował niedawno odnalezione kompozycje Krzysztofa Komedy. Była to światowa premiera
utworów.
Koncert Jana Ptaszyna Wróblewskiego, legendarnego saksofonista i kompozytora, który zaprezentował program przygotowany specjalnie na
nasz festiwal.
Na zakończenie festiwalu Maria Sadowska wykonała recital złożony ze swoich najlepszych piosenek.
3. Love Polish Jazz Festiwal odbywał się po raz pierwszy na Arenie Lodowej. Patronat medialny objęła ogólnopolska rozgłośnia – 3 Program
Polskiego Radia oraz TVP 3 Łódź, a także nasze lokalne media.
Koncerty prowadził dziennikarz muzyczny Piotr Metz.
17

48.

21.09.2018

1-szy dzień 3. Love
Polish Jazz Festival

49.

22.09.2018

2-gi dzień III Love
Polish Jazz Festival

50

23.09.2018

3-ci dzień III Love
Polish Jazz Festival

Miejskie Centrum
Kultury,
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Miejskie Centrum
Kultury,
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Miejskie Centrum
Kultury,
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Big Band TM Brass i goście – Jazz Standards
Lora Szafran – Sekrety życia wg Leonarda Cohena
Gary Guthman Quartet – Tribute to Polish Jazz

800

Karol Szymanowski – Komeda Classic Jazz Quintet
Leszek Możdżer – Komeda nieznany

1500

Jan Ptaszyn Wróblewski Quartet – Ptaszyn by Ptaszyn
Maria Sadowska - Recital

800

Łącznie w wydarzeniach wzięło udział około 19400 osób.

WERNISAŻE, WYSTAWY
Lp.

Data

1.

25.01.2018

2.

5.02.2018

3.

5.03.2018

Nazwa wydarzenia
Wystawa grafik Pana
Mariana
Matuszewskiego
Wernisaż wystawy
pt. „Śnieżne impresje”
Wystawa pt.
„Antykomunistyczne
Podziemie
Niepodległościowe

Organizator,
współorganizator
MCK filia Tkacz
TUTW/ MCK filia
MOK
Miejskie Centrum
Kultury

18

Krótki opis

Liczba
uczestników
Autorska wystawa składająca się z 20 prac Wystawa dostępna
graficznych.
była w holu filii
Tkacz – ok. 400
Wystawa
zbiorowa
sekcji
plastycznej
100
MOK/TUTW
Wystawa poświęcona żołnierzom działającym
100
przez
siedem
lat
w
podziemiu
antykomunistycznym w Tomaszowie Maz. i
okolicach.
Wernisaż
poprzedził
wykład

w Tomaszowie
Mazowieckim
i okolicach”
4.

14.03.2018

Wernisaż wystawy
"W cieniu przydrożnego
krzyża"

MCK filia DOK,
Zygmunt Dziedziński

2.0331.03.2018

„Gobelin i rzeźba
ceramiczna”

MCK filia Tkacz

6.

13.03 06.04.2018

Wystawa pokonkursowa
„Jajko Wielkanocne”

MCK filia Tkacz

7.

21.03.2018

5.

8.

Wernisaż wystawy
malarstwa pt. „Wiosenne
przebudzenie”
Od 3.05.2018 Wystawa pokonkursowa
prac uczestników
Miejskiego Konkursu
Plastycznego „19182018 - 100 LAT
NIEPODLEGŁEJ”,

TUTW/ MCK filia
MOK
MCK

p. Jarosława Pązika - autora wystawy, pasjonata
historii, szczególnie regionalnej. Udział w
uroczystym otwarciu wzięli członkowie rodzin
tomaszowskich Żołnierzy Niezłomnych.
Spotkanie artystyczne w cyklu "Wieczory ze
100
sztuką":
- wernisaż wystawy fotografii krzyży i kapliczek
drewnianych
autorstwa
Zygmunta
Dziedzińskiego
- mini koncert w wykonaniu wokalistów MCK
w Tomaszowie Mazowieckim
- „Drogowskazy do Nieba. Krzyże i kapliczki
w polskiej tradycji ludowej” – prezentacja Jarosław Cielebon
Autorska wystawa prac Pani Marii Babickiej – Wystawa dostępna
uczestniczki zajęć ceramicznych w filii Tkacz.
byław holu filii
Wernisaż
wystawy
prac
ceramicznych
Tkacz – ok. 400
oraz gobelinów. Mini koncert wokalistów MCK..
W Filii Tkacz przygotowana została wystawa
50
pokonkursowa prac uczestników konkursu „Jajko
Wielkanocne”. Prace miały formę przestrzennego
jaka wielkanocnego. Prace można było nabyć
podczas Jarmarku Wielkanocnego.
Wystawa
zbiorowa
sekcji
plastycznej
100
MOK/TUTW
Wystawa wyeksponowana została podczas
uroczystości patriotycznych z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja na pl. Kościuszki, a następnie
w siedzibie MCK w Tomaszowie Mazowieckim.

19

150

9.

28.05.2018

Wernisaż wystawy
malarstwa pt. „Kwiaty
dla Matki”
Wernisaż wystawy
"90/90" z cyklu "Historie
dalekie i bliskie"

10.

8.06.2018

11.

8.08.2018

12.

16.08.2018 –
9.09.2018

13.

12.09.2018

Wystawa pt. „Piękno
przyrody pędzlem
malowane”

14.

12.09.2018

Wernisaż "Zamki
województwa łódzkiego"

„Magiczne chwile
zatrzymane w czasie” –
wystawa fotografii
Wystawa pt. „Flis, czyli
rzeczny spław towarów”

TUTW/ MCK filia
MOK

Wystawa
zbiorowa
MOK/TUTW.

plastycznej

80

MCK filia DOK,
Muzeum
w Tomaszowie
Mazowieckim im.
Antoniego hr.
Ostrowskiego
TUTW/ MCK filia
MOK

Otwarcie wystawy prezentującej 90 muzealiów,
wybranych z 29 tysięcy obiektów muzeum,
dokumentujących historię miasta i regionu.
Wykład Doroty Bill-Skorupy, dyrektor Muzeum
na temat historii, struktury i działalności tej
jednostki.
Wystawa pokonkursowa laureatów konkursu
fotograficznego.

80

Miejskie Centrum
Kultury, Łódzki Dom
Kultury

Na
ekspozycji
zaprezentowane
zostały
przedmioty wykorzystywane przez flisaków
w czasie ich podróży po Pilicy i Wiśle. Wystawa
wzbogacona została także łodzią „retmana”, na
której siedział manekin we flisackim stroju. Na
wystawie znajdują się plansze opisujące historię
flisactwa ze szczególnym uwzględnieniem rzeki
Pilicy. Prelekcja Doroty Iwanickiej z Miejskiej
Biblioteki Publicznej; warsztaty plastyczne
przeprowadzone
przez
Marcina
Stańca
pn. „Rzeka w pejzażu”.
Wystawa poplenerowa nauczycieli województwa
łódzkiego. Prace zaprezentowało 18 uczestników
pleneru, w tym także tomaszowianki: Maria
Bunzel, Beata Śliwińska, oraz Mirosława
Płacheta (prowadząca plener).

80

Wystawa malarska "Zamki województwa
łódzkiego" autorstwa członków Stowarzyszenia
Amatorów
Plastyków
w Tomaszowie

80

MBP w Tomaszowie
Maz. , MCK,
Wojewódzki
OśrodekDoskonalenia
Nauczycieli w
Piotrkowie Tryb.
MCK filia DOK,
SAP w Tomaszowie
Mazowieckim,
20

sekcji

35

40

MCK filia MOK
15.

17.10.2018

Wernisaż wystawy
"POWROTY" Wiesława
Fiszbacha
Wystawa malarstwa
Marii Bunzel pt. „Kolory
lata”

MCK filia DOK

16.

24.10.2018

17.

26.10.2018

Z cyklu „Historie dalekie
i bliskie”
wystawa "Tomaszów
Mazowiecki u progu
niepodległości"
oraz "Tak powstała
niepodległa" wystawa
przygotowana przez
Biuro Programu
Niepodległej

Miejskie Centrum
Kultury filia DOK,
Archiwum Państwowe
w Piotrkowie
Trybunalskim, Koło
Polskiego
Towarzystwa
Historycznego

18.

9.11.2018

Finisaż wystawy
malarstwa pt. „Pejzaż
polski”

MCK filia
MOK/TUTW

Miejskie Centrum
Kultury

21

Mazowieckim. Koncert "Najpiękniejsze pieśni
ludowe" wykonaniu Chóru Miejskiego "Artis
Gaudium" pod kierunkiem Katarzyny Goljat.
Spotkanie z cyklu "Wieczory ze sztuką"
z Wiesławem Stefanem Fiszbachem w otoczeniu
wystawy grafik (inkografii) autora.
Wernisaż wystawy poprowadziła kierownik filii
MOK, Katarzyna Goljat oraz dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Ewa Adamska. Wieczór
uświetniły występy artystów Beaty Dembowskiej
oraz Lecha Kozdrója. Wystawę stanowią prace
malowane pastelami, które powstały w 2018 roku
i jak dotąd nie były jeszcze udostępnione
odbiorcom.
W programie:
- otwarcie wystawy przygotowanej przez
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Oddział
w Tomaszowie
Mazowieckim
"Tomaszów
Mazowiecki
u
progu
niepodległości",
- referat przygotowany przez Edytę Izdebską
"Kultura
i nauka
orężem
w
walce
o niepodległość",
- referat przygotowany przez Jarosława Pązika
"Listopad 1918 roku w Białobrzegach,
- prezentacja Zbigniewa Cichawy "Motywy
patriotyczne w żołnierskiej sztuce okopowej",
- występ wokalistów MCK w Tomaszowie
Mazowieckim
pod
kierunkiem
Beaty
Niedzielskiej.
Podsumowanie wystawy zbiorowej sekcji
plastycznej MOK/TUTW.

40
70

50

70

19.

16.11.2018

Podsumowanie projektu
"EKOmural
dla Białobrzegów"

Nieformalna Grupa
Twórcza Murale 2018
MCK filia DOK

20.

10.12.2018

Wystawa malarstwa
pt. „Anioły”

MCK filia
MOK/TUTW

21.

12.12.2018

Wystawa pokonkursowa
„Kartka z aniołkiem”

MCK filia DOK

- zaprezentowanie dokumentacji fotograficznej
i filmowej
z
realizacji
projektu
- prelekcja "Ochrona przyrody" w wykonaniu
Tomasza
Rogaczewskiego
Leśniczego
z Nadleśnictwa
Smardzewice
- otwarcie wystawy fotografii z realizacji
projektu
- ognisko integracyjne
Wystawa
zbiorowa
sekcji
plastycznej
MOK/TUTW.

60

Uroczystość wręczenia nagród laureatom XIV
Powiatowego Konkursu Plastycznego "Kartka
z aniołkiem',
wernisaż
wystawy
prac
pokonkursowych, prezentacja artystyczna –
spektakl teatralny w wykonaniu zespołu MiszMasz pt. "Jeż".

120
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Łącznie w wydarzeniach wzięło udział około 2 220 osób.

SPEKTAKLE
Lp.

Data

Nazwa wydarzenia

1.

12,13.01.2018

„Przybysze z planety
zangula”

2.

17.01.2018

„Inny świat”

3.

18.01.2018

„Wilk i Zając”

Organizator,
współorganizator
Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem
Ireneusz Tarka

3 spektakle dla dzieci z tomaszowskich placówek
integracyjnych.
Miejsce: filia Tkacz

Cogito
Grzegorz Sitkowski
Łódzka Agencja
Koncertowa

Spektakl dla Uczniów z ZSP nr 1.
Miejsce: filia Tkacz
2 spektakle dla dzieci z Przedszkoli Nr 3,10,20
oraz dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 10.

22

Krótki opis

Liczba
uczestników
480

150
240

MCK filia MOK

Miejsce: filia Tkacz
Spektakl w reżyserii Przemysława Sowy
wystawiony z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Miejsce: filia MOK
Spektakl
Teatru
Trzcina
zaprezentowany
młodzieży z Izraela.
Miejsce: filia Tkacz
Trzy
spektakle
teatralne
dla
uczniów
tomaszowskich szkół średnich
Miejsce: filia Tkacz
Spektakl „Moja dorosłość” w wykonaniu grupy
Horrorek.
Miejsce: filia Tkacz
Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru premiera spektaklu „Moonwalk” w wykonaniu
Teatru Trzcina Kariny Góry.
Miejsce: filia Tkacz
Premiera spektaklu w reżyserii Przemysława
Sowy.
Miejsce: filia Tkacz

4.

22.01.2018

5.

21.02.2018

„Baśń o rycerzu bez konia”
- spektakl grupy teatralnej
„Sienienazywa”
„Saligia”

5.

26.02.2018

„Teatr Elżbietański”

7.

13.03.2018

8.

06.04.2018

Impreza towarzysząca
konkursowi "Jajko
wielkanocne"
„Moonwalk”

9.

24.04.2018

„Wariaci” – spektakl wg
Grzegorza Śmiałka grupy
teatralnej licealistów

MCK filia MOK,
MCK filia Tkacz

10.

7,8.05.2018

Mały Tomaszowski
Konkurs Recytatorski

MCK filia MOK

Spektakle "Moja dorosłość” w wykonaniu grupy
Horrorek oraz "Jeż" w wykonaniu grupy
Misz-Masz prezentowane
jako wydarzenia
towarzyszącego
organizacji
konkursu
recytatorskiego. Opieka artystyczna Iwona
Jabłońska
Miejsce: filia MOK

50

11.

16.05.2018

„Droga donikąd”

Urząd Miasta
Janusz Dziubałtowski

Spektakl profilaktyczny w reżyserii Janusza
Dziubałtowskiego i w wykonaniu Młodzieżowego

3x150

Miejskie Centrum
Kultury,
Teatr Trzcina, I LO
Cogito
Grzegorz Sitkowski
MCK filia Tkacz
Miejskie Centrum
Kultury,
Teatr Trzcina

23

45
100
420
50
150

120

12.

20.05.2018

„Cukinodo, cukinoda” –
spektakl grupy teatralnej
„Zapominajki” na podst.
tekstówK. I. Gałczyńskiego
„O królewnie Pięknotce
i rycerzu Pryszczycerzu”
– spektakl grupy teatralnej
„Sienienazywa”
Widowisko patriotyczne
pt. "Czuwam"

13.

18.06.2018

14.

7.11.2018

15.

9.11.2018

„Skamieniały Las”

16.

12.12.2018

Finał konkursu "Kartka
z aniołkiem"

MCK/Galeria
„Arkady”
MCK filia MOK

MCK filia DOK
Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna
S.A.Oddział Instytutu
Pamięci Narodowej w
Łodzi, MCK
MCK filia DOK

Teatru do spraw ciężkich.
Miejsce: filia Tkacz
Spektakl w reżyserii Przemysława Sowy.
Miejsce: Galeria Arkady
Spektakl w reżyserii Przemysława Sowy
wystawiony w ramach podsumowania roku
artystycznego.
Miejsce: filia MOK
W wykonaniu klas VIII ZS-P nr 8 w Tomaszowie
Maz. pod kierunkiem Agnieszki Kujawskiej.
Miejsce: filia DOK
Rock Oratorium „Skamieniały Las. Operacja
Łódzka 1914. Niepodległość” z muzyką zespołu
KGBand, w reżyserii Remigiusza Cabana.
Miejsce : filia Tkacz
Prezentacja spektaklu "Jeż" w wykonaniu grupy
Misz-Masz.
Miejsce : filia DOK

Łącznie w wydarzeniach wzięło udział około 2700 osób.

SPOTKANIA, ODCZYTY, PRELEKCJE O TEMATYCE ARTYSTYCZNEJ, EDUKACYJNEJ, AKCJE INTEGRACYJNOSPOŁECZNE
24

50

60

100
150

100

Lp.

Data

Nazwa wydarzenia

Organizator,
współorganizator
ZHP, Galeria
Tomaszów

1.

14.01.2018

WOŚP

2.

23.01.2018

3.

24.01.2018

"Artystyczna laurka
dla Babci i Dziadka" uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka
w wykonaniu
uczestników zajęć DOK
„Palenie śmieci czym
nam grozi”

MCK filia Tkacz
Straż Miejska

4.

13.02.2018

Badanie zaćmy

Urząd Miasta

5.

15.02.2018

„Wspieranie działań
kulturalnych
w województwie
łódzkim”

Łódzki Dom Kultury,
Miejskie Centrum
Kultury

6.

22.02.2018

"Dociekania
genealogiczne z moją

MCK filia DOK,
Archiwum Państwowe

MCK filia DOK

25

Krótki opis

Liczba
uczestników
Organizacja
stoiska
MCK;
sprzedaż Zebrana
pokonkursowych prac "Kartka z aniołkiem" oraz
kwota:
1 044,74
Artystyczne,
integracyjne
spotkanie
90
międzypokoleniowe wnucząt i dziadków.
W programie spotkania występy artystyczne
uczestników zajęć filii DOK (spektakl teatralny,
taniec, występy wokalne) oraz międzypokoleniowe
zabawy animacyjne.
Prezentacja
multimedialna
oraz
prelekcja
10
zorganizowana przez Straż na temat szkodliwości i
zagrożeń związanych ze spalaniem odpadów.
W Miejskim Centrum Kultury przeprowadzono
50
bezpłatne badania wzroku pod kątem zaćmy.
Badanie było całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne.
Każdy mieszkaniec Tomaszowa, który wcześniej
dokonał zapisu bez skierowania mógł poddać się
badaniu.
Spotkanie przybliżające działalność Łódzkiego
60
Domu Kultury na terenie województwa. W
spotkaniu udział wzięli przedstawiciele MCK,
wszystkich filii: Tkacz, MOK, DOK, Skansen
Rzeki Pilicy, Groty Nagórzyckie, dyrektorzy
Gminnych Ośrodków Kultury z gmin powiatu
tomaszowskiego, przedstawiciele stowarzyszeń i
fundacji oraz Starostwa Powiatowego i Urzędu
Miasta.
Spotkanie
poprowadziła
Zofia
Zielińska
25
z tomaszowskiego oddziału Archiwum. Przekazała

7.

23.02.2018

8.

23.03.2018

9.

12.04.2018

10.

12.04.2018

11.

24.05.2018

12.

5 i 6.09.2018

babcią i dziadkiem" warsztaty dla członków
Klubu Seniora DOK i nie
tylko - prowadzenie Zofia Zielińska,
pracownik
ArchiwumPaństwowego
w Piotrkowie Tryb.
oddział w Tomaszowie
Salonik ARTystyczny

w Piotrkowie Tryb.
oddział w Tomaszowie
Mazowieckim

informacje na temat sposobów i możliwości
poszukiwania i zbierania historii własnych
przodków (jakie dokumenty, stare pamiątki i
przedmioty można i warto zbierać, by przekazać je
jako wartość i dowód rodzinnej historii młodszym
pokoleniom).

MCK filia MOK

Spotkanie autorskie z Aleksandrą Banasiak,
połączone z wystawa prac i mini recitalem artystki.

50

Spotkanie z Rzecznikiem
Praw Obywatelskich
dr Adamem Bodnarem
W cyklu „Historie
dalekie i bliskie”
"Zasługi Błażeja
Stolarskiego dla
odbudowy i organizacji
państwa polskiego"

Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich

Spotkanie z mieszkańcami miasta.

70

MCK filia DOK,
Archiwum Państwowe
w Piotrkowie Tryb.
oddział w Tomaszowie
Maz., Koło PTH

Spotkanie z dr. Pawłem Perzyną z IPN Oddział
w Łodzi, autorem publikacji "Błażej Stolarski 1880
- 1939.
Biografia
społecznika,
działacza
gospodarczego i polityka" w ramach obchodów
100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski.
Odbiorcy spotkania to w większości uczniowie ZSP nr 8.
Podsumowanie 25 lecia WOŚP

70

Podsumowanie 25 lat
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
„Serce na dłoni”

Hufiec ZHP w
Tomaszowie Maz.

Akcja promująca ofertę
programową na nowy rok
kulturalno-oświatowy
w Miejskim Centrum
Kultury w tym filii DOK

MCK filia DOK

TPD

26

Udział w imprezie charytatywnej artystów filii
MOK (śpiew, recytacja).
Organizacja stoisk promocyjnych, rozdawanie
ulotek, zajęcia pokazowe i animacje.

140
500
Społeczność
ZS-P nr 3
i ZS-P nr 8

13.

11.09.2018

Spotkanie w ramach
Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich

MCK, Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich

14.

20.09.2018

15.

21.09.2018

MCK filia DOK,
Archiwum Państwowe
w Piotrkowie Tryb.
oddział w Tomaszowie
Maz.,
Koło PTH
Szkoła dla Dorosłych
"Żak",
MCK filia DOK

16.

3.10.2018

17.

18.10.2018

18.

23.10.2018

W cyklu „Historie
dalekie i bliskie”
"Ostatnia reduta". Walki
13 Dywizji Piechoty w
rejonie Tomaszowa
we wrześniu 1939 roku.
Spotkanie w Klubie
Seniora DOK promujące
ofertę edukacyjną Szkoły
dla Dorosłych "Żak"
Spotkanie z dietetykiem
z okazji światowego dnia
walki z otyłością
Akcja promująca ofertę
programową na nowy rok
kulturalno-oświatowy
w Miejskim Centrum
Kultury w tym filii DOK
Bezpieczny senior

19.

20.11.2018

„Joga jako podróż na
całe życie”

MCK filia MOK

Spotkanie przedstawicieli Łódzkiego Akceleratora
Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Przedstawiono propozycję udziału
w konkursie grantowym, dającym możliwość
ubiegania się o wsparcie finansowe.
Odczyt wygłosił pracownik MCK mgr Marek
Stefański, uczestnikami spotkania byli w
większości uczniowie ZS-P nr 8 w Tomaszowie
Maz.

20

Prezentacja oferty, przedstawienie
uczestnictwa w zajęciach.

20

warunków

Natur House ,
MCK filia MOK

Spotkanie z dietetykiem firmy Natur House.

MCK filia DOK

Organizacja stoiska promocyjnego, rozdawanie
ulotek, zajęcia pokazowe i animacje.

Filia Tkacz, ZUS

Profilaktyka bezpieczeństwa seniorów.
informacyjna z zakresu ZUS, NFZ.
Akcja połączona z biesiadą senioralną.
Spotkanie autorskie z Marcelem Wieteską.

5

Akcja

Łącznie w wydarzeniach wzięło udział około 1585 osób.

UDZIAŁ W IMPREZACH, WYDARZENIACH ZLECONYCH, AKCJACH SPOŁECZNYCH, PATRIOTYCZNYCH
27

45

Społeczność
Szkoły
Podstawowej
w Brzustowie
200
50
30

Lp.

Data

Nazwa wydarzenia

1.

4.03.2018

Bieg Tropem Wilczym

2.

2.09.2018

37. Ogólnopolski
Tomaszowski Bieg im.
Bronisława
Malinowskiego

Organizator,
współorganizator
Urząd Miasta,
Miejskie Centrum
Kultury

Urząd Miasta,
Miejskie Centrum
Kultury

28

Krótki opis
Głównym celem wydarzenia było oddanie hołdu
żołnierzom
antykomunistycznego
podziemia
z lat 1945-1963, a także propagowanie wiedzy
o powojennej historii Polski wśród wszystkich
Polaków, niezależnie od wieku. Przed wydarzeniem
rozpoczęły się uroczystości przed obeliskiem
poświęconym Żołnierzom Wyklętym. Prowadzący
opowiedzieli o idei biegu, a przysięgę AK odczytała
Wiktoria Kaczmarek z Jednostki Strzeleckiej 1002.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił prezydent
Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, głos
zabrał też prezes Okręgu Łódzkiego Młodzieży
Wszechpolskiej Konrad Kamocki. Delegacje
złożyły kwiaty przy obelisku żołnierzy wyklętych.
Następnie prezydent oficjalnie rozpoczął bieg. Miał
on charakter rekreacyjny i liczył 1963 m. Trasa
wiodła ulicą Browarną, przez Park Miejski
Solidarność i ul. Nowowiejską. Drobne upominki
odebrali: Maria Nowakowska – najmłodsza
uczestniczka, Julian Grałek – najmłodszy uczestnik,
Bożena Borkowska – najstarsza uczestniczka oraz
Andrzej Borkowski – najstarszy uczestnik.
Na wszystkich uczestników biegu czekała ciepła
herbata i kawa oraz słodki poczęstunek.
Pierwszy wyruszył bieg rekreacyjny, którego
długość wynosiła 1918 metrów. Celem było
uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Następnie uczestnicy wzięli udział w biegu
o długości 10 km. Start wyznaczono na placu

Liczba
uczestników
221

266

3.

6.09.2018

Niebieski Piknik
w ramach Święta Policji

Komenda Policji
w Tomaszowie
Mazowieckim

29

Kościuszki, a uczestnicy przebiegli alejami
Marszałka J. Piłsudskiego, ulicami: Legionów,
Fabryczną, Bema, Dąbrowską, Zieloną, Jana Pawła
II, Jerozolimską, by dotrzeć ponownie do placu
Kościuszki, gdzie znajdowała się też meta. Po
dotarciu do mety ostatniego uczestnika odbyło się
losowanie nagród, które wręczali: Marcin Witko,
Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, Zofia
Szymańska, zastępca Prezydenta Tomaszowa
Mazowieckiego, Beata Stańczyk, radna Rady
Miejskiej i Antoni Smolarek.
Organizacja pikniku miała cel edukacyjnoinformacyjny, rozwijania współpracy i poznania
bliżej pracy policjanta, Policjanci chętnie
odpowiadali na wszystkie zadawane pytania,
prezentowali zgromadzony sprzęt.
Udział w pikniku wzięły też inne służby: wojsko,
Straż Pożarna WOPR uczył jak udzielać pierwszej
pomocy,
Straż
Miejska
w
Tomaszowie
Mazowieckim, Miejskie Centrum Kultury. Było
stanowisko Kina Helios, Areny Lodowej, gdzie
każdy miał możliwość spróbować jazdy na rolkach.
Stanowiska swoje miały: klasa pożarnicza z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana
Pawła II i klasa wojskowa z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.
Uczniowie klasy trzeciej wojskowej zaprezentowali
pokaz zręcznościowy. Kadeci szkoleni są przez
wykwalifikowanych
i
doświadczonych
instruktorów z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
w Tomaszowie Mazowieckim. Były konkursy z
nagrodami, miasteczko ruchu drogowego.

300

4.

9.09.2018

5.

13.10.2018

6.

11.11.2018

7.

14.12.2018

Kazimierz Dolny

Miejskie Centrum Kultury na swoim stoisku
prowadziło warsztaty dla dzieci z tworzenia
papierowych czapek policyjnych oraz policyjnych
„lizaków”.
Koncert w ramach imprezy „Skrzydła nad
Kazimierzem”

Koncert chóru
miejskiego „Artis
Gaudium” w Kazimierzu
Dolnym
Uroczysta inauguracja
ślizgawki w Arenie
Lodowej
XIV Tomaszowski Bieg
Niepodległości

Arena Lodowa, Urząd
Miasta, MCK

Działania animacyjno-warsztatowe prowadzone w
holu Areny

300

Miejskie Centrum
Kultury, Urząd Miasta

1000

1-sze Urodziny Areny
Lodowej

Arena Lodowa, Urząd
Miasta, MCK

Uczestnicy w białych i czerwonych koszulkach
utworzyli biało-czerwoną flagę. Bieg miał charakter
rekreacyjny, a jego trasa została wyznaczona
Alejami Piłsudskiego. Po zakończeniu sportowych
zmagań na uczestników czekała gorąca herbata.
Tradycyjnie
rozlosowano
nagrody
wśród
wszystkich, którzy ukończyli bieg. Fundatorem
nagród był Urząd Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim.
Bieg był jedną z imprez towarzyszących obchodom
100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez
Polskę.
Działania animacyjno-warsztatowe prowadzone w
holu Areny; prowadzenie wydarzenia przez
dyrektora MCK Annę Zwardoń

Łącznie w wydarzeniach wzięło udział około 2587 osób.

REKREACJA
30

200

300

Lp.

Data

1.

7.01.2018

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Nazwa wydarzenia

X Noworoczny Turniej
Tenisa Stołowego
o Paterę Andrzeja
Łępickiego
8, 10, 15, 17, Drużynowa Liga Tenisa
22, 24, 29, 31 Stołowego o Puchar FHU
stycznia 2018
"DALMET"
21.01.2018
II Grand Prix DOK
w tenisie stołowym
o Puchar IJ Finance
Consulting Izabela
Jaworska
29.01.2018
Feryjny turniej tenisa
stołowego w kategorii
open.
styczeń
Uczestnictwo Drużyny
DOK Białobrzegi
w Halowej Lidze Futsalu
w Gminie Ujazd
5, 7, 12, 14,
Drużynowa Liga Tenisa
19, 21, 26,
Stołowego o Puchar FHU
28.02.2018
"DALMET"
4, 18.02.2018
II Grand Prix DOK w
tenisie stołowym o
Puchar IJ Finance
Consulting Izabela
Jaworska
5, 7, 12,
13, 19,

Drużynowa Liga Tenisa
Stołowego o Puchar FHU

Organizator,
współorganizator
MCK filia DOK

Krótki opis
Turniej rozgrywany o paterę ufundowaną przez
sponsora Andrzeja Łępickiego.

Liczba
uczestników
19

MCK filia DOK

Rozgrywki ligowe w tenisa stołowego
I runda

MCK filia DOK

Rozgrywki o Grand Prix.

16

MCK filia Tkacz

Turniej został rozegrany systemem „rosyjskim
pełnym” tj. do dwóch przegranych pojedynków.

30

MCK filia DOK

IV miejsce dla drużyny DOK Białobrzegi

15

MCK filia DOK

Rozgrywki ligowe w tenisa stołowego
II runda

4 x 21

MCK filia DOK

Rozgrywki o Grand Prix

2 x 18

MCK filia DOK

Rozgrywki ligowe w tenisa stołowego
II runda

4 x 21

31

4 x 21

9.

21.03.2018
4, 18.03.2018

10.

23.03.2018

11.

25.03.2018

12.

21.04.2018

13.

8, 22.04.2018

14.

28.04.2018

15.

29.04.2018

16.

19.05.2018

"DALMET"
Grand Prix DOK w
tenisie stołowym o
Puchar IJ Finance
Consulting Izabela
Jaworska
Maraton Zdrowia i
Urody
VII Wiosenny Turniej
Tenisa Stołowego o
Puchar Miejskiego
Centrum Kultury
Towarzyski mecz tenisa
stołowego Tomaszów Opoczno
Grand Prix DOK w
tenisie stołowym o
Puchar IJ Finance
Consulting Izabela
Jaworska
Gramy! Edycja
Tomaszowska
Sportowe zakończenie
sezonu 2017/2018 tenisa
stołowego. Mecz drużyn
„Czerwoni i czarni”
Rajd Nordic Walking

MCK filia DOK

Filia Tkacz

Rozgrywki o Grand Prix

2 x 17

Różnorodne formy rekreacyjne m.in.. stretching,
tabata, armwresling, zumba.
Aktywności fizycznej towarzyszyły stoiska
promocyjne .
Rozgrywki ligowe w tenisa stołowego
II runda

60

MCK filia DOK

Mecz towarzyski

16

MCK filia DOK

Rozgrywki o Grand Prix

MCK filia DOK

Stowarzyszenie Topory
Oddział Tomaszów
Mazowiecki
MCK filia DOK

MCK, filia MOK

32

30

2 x 18

Stowarzyszenie Topory Oddział Tomaszów
Mazowiecki było organizatorem wydarzenia
„Gramy! Edycji tomaszowskiej”. Uczestnicy mieli
możliwość zagrania w różnorakie gry planszowe.
Uroczyste podsumowanie i zakończenie rozgrywek
tenisowych, wręczenie nagród laureatom Ligi
o puchar Dalmet i Grand Prix DOK.

50

Zwiedzanie bunkrów w Konewce, pokonanie trasy
10 km w Spalskim Parku Krajobrazowym.

33

14

17.

21.06.2018

18.

30.06.2018

19.

2830.09.2018

20.

13.10.2018

21.

10.11.2018

"O kijach raz jeszcze" MCK filia DOK
dlaczego nordic walking?
- teoria i praktyka, w
cyklu "Na zdrowie nigdy
nie jest za późno"
impreza rekreacyjno integracyjna na
powitanie lata
W cyklu "Na zdrowie
MCK filia DOK
nigdy nie jest za późno",
rajd rowerowy - "Z
nurtem Pilicy"
Tomaszów - Inowłódz
Światowe Dni Turystyki Regionalna Organizacja
Turystyczna
Województwa
Łódzkiego,
Miejskie Centrum
Kultury
Jesienny Rajd Nordic
Walking

MCK filia MOK

Gala Modern Gladiators
Academia Gorilla
Jiu-Jitsu - Submission
Only Grappling Event
22.
29.12.2018
Sylwestrowy Rajd
MCK filia MOK
Nordic Walking
Łącznie w wydarzeniach wzięło udział około 950 osób

KONKURSY
33

Część teoretyczna - prezentacja multimedialna
na temat 11 zdrowotnych powodów dla których
warto uprawiać ten rodzaj rekreacji ruchowej,
instruktaż w zakresie techniki "maszerowania
z kijami", porady dotyczące wyboru sprzętu. W
części praktycznej wspólne pokonanie 5-cio
kilometrowej trasy wzdłuż starego dorzecza Pilicy
zakończone wspólnym ogniskiem.
Cel podróży - zamek Kazimierza Wielkiego
w Inowłodzu, zwiedzanie zamku i Kościółka
Świętego Idziego po powrocie ognisko z
pieczeniem kiełbasek.

12

Posiadacze
paszportu
turystycznego
mieli
możliwość zwiedzania zabytkowej kamienicy
rodziny Knothe - obecnej siedziby administracji
Miejskiego Centrum Kultury. Grupy wraz
z przewodnikiem zachwycali się wystrojem
i zdobieniami sal wystawowej i koncertowej,
a także podziwiali zabytkowe piece.
Plenery Zalewu Sulejowskiego;
trasa wyznaczona przez gminę Wolbórz i gminę
Tomaszów Maz.
Gala Jiu-Jitsu

70

Trasa po Tomaszowie Maz. z finałem w Skansenie
Rzeki Pilicy.

16

30
150
30

Lp.

Data

Nazwa wydarzenia

1.

7-8.02.2018

Konkurs "Talenty Roku
w MOK-u 2018"

2.

1.03.2018

3.

9.03.2018

4.

13.03.2018

I etap eliminacji
przeglądu ruchu
artystycznego „Manewry
Artystyczne Wojska
Polskiego”
Eliminacje powiatowe
63. Ogólnopolskiego
Konkursu
Recytatorskiego
„Jajko Wielkanocne”

5.

15.03.2018

Plebiscyt na
Najlepszego,
Najpopularniejszego
Sportowca Powiatu
Tomaszowskiego

6.

20.03 –
20.04.2018
3.05.2018 -

Miejski Konkurs
Plastyczny
„1918-2018 - 100 LAT

Organizator,
współorganizator
MCK filia MOK

Klub 25tej Brygady
Kawalerii Powietrznej,
MCK
MCK filia MOK

Krótki opis
Prezentacje konkursowe w różnych dziedzinach
artystycznych: śpiew, taniec, gra na instrumencie
muzycznym. Konkurs skierowany do dzieci
i młodzieży z tomaszowskich szkół, placówek
kultury i uczestników wypoczynku zimowego
w naszym mieście.
Na przeglądzie zaprezentowało się 16
podmiotów w sześciu kategoriach artystycznych.
W jury zasiadali pracownicy merytoryczni MCK

Liczba
uczestników
80

100

Eliminacje
powiatowe
dla
młodzieży
30
ponadgimnazjalnej i dorosłych w kategorii
recytacja, wywiedzione ze słowa, teatr jednego
aktora, poezja śpiewana
MCK filia Tkacz
Konkurs adresowany do dzieci z tomaszowskich
20
przedszkoli i szkół podstawowych; wręczenie
nagród; spektakl „Moja dorosłość” w reż. Iwony
Jabłońskiej w wykonaniu prowadzonego przez
nią zespołu teatralnego „Horrorek”, pracującego
na co dzień w filii DOK.
Tomaszowski
Podsumowanie
Plebiscytu na Najlepszego,
100
Informator
Najpopularniejszego
Sportowca
Powiatu
Tygodniowy
Tomaszowskiego. Zwyciężyła, podobnie jak w
(miejsce finału MCK filia roku ubiegłym panczenistka Karolina Bosiek,
Tkacz)
reprezentująca IUKS 9/KS Pilica. Uroczystość
uświetnił występ wokalistów z MCK
Miejskie Centrum
Konkurs plastyczny adresowany do uczniów
69 prac
Kultury
tomaszowskich
szkół
podstawowych w tym w kategorii:
i
ponadpodstawowych,
miał
na
celu
„Moje życzenia
34

Ogłoszenie
wyników

NIEPODLEGŁEJ”
z okazji 100. rocznicy
odzyskania
niepodległości Polski

7.

9.04.2018

8.

19.04.2018

Konkurs fotograficzny
„Magiczne chwile
zatrzymane w czasie”
Finał III
Międzyprzedszkolnego
Konkursu Origami
"W krainie baśni
H. Ch. Andersena"

9.

27.04.2018

X Powiatowy Konkurs
Recytacji Poezji w Jęz.
Angielskim

10.

7-8.05.2018

Eliminacje powiatowe
XXXVIII Małego
Tomaszowskiego

MCK filia MOK
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
nr 9
w Tomaszowie
Mazowieckim
Szkoła Podstawowa nr
12 im. Jana Pawła II
w Tomaszowie Maz.
w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 2
oraz Prywatna Szkoła
Językowa Bingo
School
w Tomaszowie
Mazowieckim
MCK filia MOK

35

zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem dla Niepodległej”
wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę 52 prace (8 prac kl.
niepodległości w 1918r. Konkurs zorganizowany I-III i 44 prace kl.
był w dwóch kategoriach „Moje życzenia dla
IV-VI)
Niepodległej” oraz „Biały orzeł dumą Polski”. „Biały orzeł dumą
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Polski” wpłynęło
laureatom nastąpiło w dniu 3 maja 2018 r.
17 prac)
podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
w Tomaszowie Maz.
Ogłoszenie konkursu.
Konkurs skierowany do uczniów i dorosłych.
Finał 3. Międzyprzedszkolnego Konkursu
Origami „W krainie baśni H. Ch. Andersena”. Po
przedstawieniach
Dyrektor
MBP,
p. Ewa Adamska
oraz
Dyrektor
MCK,
p. Anna Zwardoń, uroczyście wręczyły nagrody
laureatom. Pokonkursowa wystawa zawisła w
sali wystawowej MCK.
Konkurs recytatorski dla szkół i przedszkoli
z powiatu tomaszowskiego.

Konkurs skierowany do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów, a także zespołów
recytatorskich i teatralnych działających przy

50

100

80

11.

23.05.2018

Konkursu
Recytatorskiego
„Rejs na czystą wyspę”

placówkach i instytucjach kultury.

12.

25.05.2018

„Dla Ciebie Mamo”

13.

1.06.2018r.

Finał Konkursu „Rejs na
Czystą Wyspę” podczas
Miejskiego Dnia Dziecka

14.

4.06.2018

Konkurs plastyczny
„Eko-pocztówka”

MCK filia MOK

15.

8.06.2018r.

Konfrontacje muzyczne
o nagrodę Prezydenta
miasta – eliminacje
kwalifikujące do
występu w ramach
Festiwalu
A może byśmy tak..

Miejskie Centrum
Kultury
w Tomaszowie
Mazowieckim
Gmina Miasto
Tomaszów
Mazowiecki

16.

23.06.2018r.

17.

5.11.2018

Konfrontacje Muzyczne
o nagrodę Prezydenta
Tomaszowa
Mazowieckiego
III Powiatowy Konkurs

Miejskie Centrum
Kultury,
Gmina Miasto
Tomaszów Maz.
MCK filia DOK,

MCK filia Tkacz
ENERIS Surowce S.A.
Szkoła Podstawowa nr
12 w Zespole Szkolno–
Przedszkolnym nr 2
w Tomaszowie
Mazowieckim
MCK filia Tkacz
ENERIS Surowce S.A.

36

Eliminacje wokalne do V edycji konkursu
ekologicznego.
Podsumowanie V Powiatowego Konkursu „Dla
Ciebie Mamo”. Konkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawowych.

100

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu o tematyce
ekologicznej w czterech kategoriach: Eko
piosenka, plakat ekologiczny oraz Eko
FASHION – Strój oraz Forma i Kształt. Występ
laureatów konkursu wokalnego.
Ogłoszenie konkursu. Konkurs plastyczny
skierowany do uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów o tematyce ekologicznej.
Na scenie w Galerii Tomaszów zaprezentowało
się osiem podmiotów: cztery zespoły i czterech
solistów.
Celem Konfrontacji Muzycznych jest prezentacja
dorobku muzyków, ich repertuaru muzycznego
oraz promocja młodych artystów, wokalistów,
zespołów
wokalno
instrumentalnych
reprezentujących instytucje kultury, studia
muzyczne i grupy nieformalne z terenu
województwa łódzkiego.
W ramach festiwalu „A może byśmy tak…
do Tomaszowa”,odbył się finał Konfrontacji
Muzycznych o nagrodę Prezydenta Tomaszowa
Mazowieckiego Marcina Witko.
W przesłuchaniach konkursowych wzięli udział

700

140

60

5 podmiotów

24 recytatorów

18.

6.11.2018

19.

2224.11.2018

20.

11.12.2018

21.

12.12.2018

22.

14.12.2018

Recytatorski Poezji
Patriotycznej przesłuchania
konkursowe
XIII Powiatowy Konkurs
Pieśni Patriotycznej przesłuchania
konkursowe
XIII Tomaszowskie
Teatralia, czyli
artystyczne zdarzenia
sceniczne
„Patriotyczna Choinka”

XIII Powiatowy Konkurs
Plastyczny
"Kartka z aniołkiem"

ZS-P nr 8
w Tomaszowie
Mazowieckim

recytatorzy ze szkół i instytucji kultury z terenu
powiatu tomaszowskiego.

MCK filia DOK,
ZS-P nr 8
w Tomaszowie
Mazowieckim
MCK filia MOK

W przesłuchaniach konkursowych wzięli udział
33 podmiotów
wokaliści ze szkół i instytucji kultury z terenu wykonawczych ok.
powiatu tomaszowskiego.
60 widzów
Przegląd amatorskich teatrów dziecięcych i
dorosłych z powiatu tomaszowskiego.

250

MCK filia Tkacz

Zabawa ze św. Mikołajem wręczenie nagród
laureatom konkursu plastycznego "Choinka";
warsztaty plastyczne ( biało-czerwony łańcuch
choinkowy);
konkursy,
wspólna
zabawa
poczęstunek.
Konkurs plastyczny, którego celem jest
wykonanie kartki świątecznej.
Patronat
Prezydenta
Miasta
Tomaszowa
Mazowieckiego oraz Starosty Tomaszowskiego
Festiwal o zasięgu powiatowym skierowany do
dzieci i młodzieży.

60

MCK filia DOK

VII Tomaszowski
II Liceum
Festiwal Kolęd i
Ogólnokształcące,
Pastorałek
MCK filia MOK
Łącznie w wydarzeniach wzięło udział około 2640 osób.

III.

ok. 50 widzów

Organizacja wypoczynku, wycieczek, festynów, warsztatów

WYCIECZKI
37

487 prac
53 laureatów
ok. 100 widzów
100

Lp.

Data

Nazwa wydarzenia

1.

28.01.2018

2.

11.04.2018

Wyjazd do Teatru
Powszechnego do Łodzi
Wyprawy małe i duże:
wycieczka do Łodzi

3.

27.04.2018

Wyjazd do Teatru
Muzycznego do Łodzi
4.
29.05.2018
Wyjazd do Teatru
ROMA do Warszawy
5.
16.06.2018
Wycieczka turystyczna
Klubu Seniora DOK
do Ojcowskiego Parku
Narodowego i Pieskowej
Skały
6.
28.10.2018
Wyjazd do Teatru
Powszechnego do Łodzi
Łącznie w wyjazdach wzięło udział 256 osób.

Organizator,
współorganizator
MCK filia MOK
MCK, filia MOK

Krótki opis
Wyjazd na spektakl „Pomoc domowa”

Liczba
uczestników
52
18

MCK filia MOK

Zwiedzanie cerkwi prawosławnej, dworca Łódź
Fabryczna, Pałacu Herbsta, Wystawy „Leonardo
da Vinci – energia umysłu” w EC1.
Wyjazd na spektakl muzyczny „Miserables”

MCK filia MOK

Wyjazd na spektakl muzyczny „Piloci”

52

Wyjazd integracyjny.
Zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale, zwiedzanie
Ojcowej (Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska,
Kaplica na Wodzie, Jaskinia Łokietka).

30

Wyjazd na spektakl „Wszystko w rodzinie”

52

Klub Seniora DOK

MCK filia MOK

AKCJA ZIMOWA
FILIA DOK
AKCJI PN. „ODLOTOWE FERIE Z DOK-iem”
38

52

W pierwszym tygodniu ferii ( 29.01 – 02.02. 2018 r.) filia DOK przeprowadziła cykl zajęć dla dzieci i młodzieży. W zajęciach wzięło
udział 26 osób. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 15.00. We wszystkie dni akcji wakacyjnej dla
uczestników przygotowane były posiłki w postaci drugiego śniadania i napojów. Podczas wycieczki do Piotrkowa dzieci zjadły obiad w stołówce
przy fabryce Bombek.
29.01
I dzień - dzieci opracowały wspólnie zimowy regulamin uczestnictwa w akcji, następnie podczas warsztatów ceramiki lepiły dzbany z gliny,
w trakcie zajęć animacyjnych budowały zamki z klocków, wcielały się w wymyślone postacie i odgrywały scenki teatralne, pokonywały tory
przeszkód, zamykane były w bańce mydlanej oraz miały wykonany brokatowy tatuaż. Na finał odbyły się wspólne tańce.
30.01
II dzień - dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w sali Ognik w Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Wysłuchały
informacji na temat pracy strażaków i miały możliwość zobaczenia jak wygląda dzień codzienny w tej pracy, a także dowiedziały się wielu
ważnych rzeczy dotyczących zasad bezpieczeństwa. Kolejną atrakcją były rozgrywki na torach NAVI Bowling Club.
31.01
III dzień - wycieczka turystyczna - uczestnicy odwiedzili COS w Spale, gdzie zwiedzili obiekty sportowe, mieli możliwość obserwować trening
szermierczy kadry Japonii, trening lekkoatletyczny na hali sportowej, przebiegli po prawdziwych bieżniach i skorzystali z seansu i dobrodziejstw
komnaty solnej. Następnie wycieczka pojechała do Inowłodza, gdzie z Mnichem - Dziejopisem odbyła spacer przez wieki na Zamku Kazimierza
Wielkiego.
01.02.
IV dzień - wycieczka turystyczna - uczestnicy podróżowali do Fabryki Bombek i Muzeum Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. W fabryce
dzieci poznawały kulisy powstawania bombek, zobaczyły proces tworzenia, ozdabiania i pakowania choinkowych i świątecznych ozdób.
Najciekawszym elementem były warsztaty i możliwość samodzielnego zdobienia kilku bombek. Następnie udali się do Muzeum, w którym
poznali historię zamku, a także uczestniczyli warsztatach tworzenia insygniów królewskich: koron i bereł. Na koniec każdy miał możliwość
założyć zbroję rycerską lub rekwizyty królewskie i na chwilę przenieść się do dawnych czasów.
2.02
V dzień - ostatni dzień upłynął w atmosferze karnawałowego szaleństwa. Dzieci tworzyły maski karnawałowe, następnie uczestniczyły
w pokazie i treningu capoeiry a w drugiej części w tańcach, zabawach animacyjnych, którym nie było końca.
39

WARSZTATY FERYJNE
Lp.

Data

Godziny

1

5.02.2018

10:00-12:00

2

6.02.2018

10:00-12:00

3

7.02.2018

10:00-12:00

4

8.02.2018

17.30-19.30

5

9.02.2018

10:00-12:00

Liczba
uczestników

Krótki opis
Warsztaty ceramiki
- rzeźbiarskie zabawy w glinie w zakresie "Studium głowy". Uczestnicy poznawali
zasady proporcji poszczególnych części twarzy ludzkiej i próbowali uchwycić emocje
jakie można wyrazić za pomocą mimiki twarzy i pokazać je w glinie.
Warsztaty „Ruch, muzyka i integracja pokoleniowa”
- podczas tych warsztatów uczestnicy wzięli udział w zajęciach prowadzonych
dla Klubu Seniora, tj. gimnastyka prozdrowotna i zajęcia wokalne.
Wspólnie spędzony czas sprawił wszystkim uczestnikom wiele radości
i udowodnił, że dobra zabawa łączy a nie dzieli pokolenia. Dzieci z zapałem
wykonywały ćwiczenia fizyczne i relaksacyjne a następnie uczestniczyły we wspólnej
lekcji śpiewu.
Warsztaty ceramiki i zajęcia animacyjne w Świetlicy w Wąwale
- instruktorzy filii udali się do Świetlicy w Wąwale. Podczas warsztatów ceramiki
grupa dzieci, młodzieży i dorosłych wykonała metodą wałeczkową gliniane doniczki.
Dzieci uczestniczyły także w zajęciach animacyjnych: zabawie chustą animacyjną,
zabawach zręcznościowych, tanecznych, budowie domu z klocków. Każde dziecko
otrzymało wybraną balonową figurkę i zostało zamknięte w bańce mydlanej.
Warsztaty etnograficzne
- w dniu Tłustego Czwartku, poprzez obrzędową imprezę folklorystyczną "Tłusty
czwartek na ludowo" przekazana została wiedza na temat zwyczajów i obrzędów
karnawałowych a informacje zostały zobrazowane widowiskiem w wykonaniu
Zespołu Pieśni i Tańca Mali Lubochnianie oraz występem Koła Gospodyń Wiejskich
"Stokrotki".
Warsztaty pod hasłem
"Teatr cieni - animacje plastyczno-teatralne"
- odbyły się w ostatnim dniu ferii. Podczas warsztatów dzieci poznały historię teatru
40

7

14

22

20 dzieci
130 dorosłych

5

oraz stworzyły kukiełki, które potem wykorzystały w samodzielnie wykreowanych
etiudach. Do zabawy przyłączyła się także kadra DOK-u, która zakończyła warsztaty
własnym występem. Było dużo improwizacji i dużo śmiechu. Dzieci samodzielnie
wykonały kukiełkę, którą animowały i ożywiły w krótkich etiudach teatralnych
według własnego scenariusza. Z wielką ochotą uczestnicy wcielili się w role
aktorskie.

FILIA MOK
AKCJA ZIMOWA DLA DZIECI PN. „KREATYWNIE I AKTYWNIE”
W pierwszym tygodniu ferii ( 29.01 – 02.02. 2018r.) filia MOK przeprowadziła cykl zajęć dla dzieci i młodzieży. W zajęciach brało 45
dzieci każdego dnia . Akcja zimowa skierowana była do dzieci w wieku 6 – 13 lat. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 – 15.00. W przerwie między zajęciami dzieci otrzymywały ciepły posiłek.
29.01
Pierwszy dzień ferii pełen był zajęć integracyjnych. W programie znalazły się też zajęcia taneczne, animacje teatralne, wyjście na kręgielnię.
Dzień zakończyło wspólne muzykowanie przy "zimowym karaoke".
30.01
Drugiego dnia akcji zimowej odbyła się wycieczka do Bełchatowa do muzeum interaktywnego "Giganty Mocy". Pani przewodnik opowiedziała
m.in. jak powstaje węgiel brunatny, jak się go wydobywa i przetwarza. Następnie udaliśmy się do Solparku w Kleszczowie, gdzie dzieci spędziły
czas na kąpieli w basenie.
31.01
Trzeciego dnia odbyła się druga z zaplanowanych wycieczek podczas ferii. Tym razem uczestnicy zwiedzili stadion Widzewa w Łodzi. Oprócz zwiedzania
pomieszczeń znajdujących się na stadionie uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak powstał stadion, ile kosztował oraz o ilości miejsc na widowni. Kolejną atrak cją było zwiedzanie Centrum Naukowego EC1. Dzieci z wielkim zaciekawieniem obejrzały Centrum Nauki i Techniki, dowiedziały się jak powstał prąd.

01.02
Kolejny dzień zajęć feryjnych do południa dzieci spędziły w Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Odwiedziliśmy
edukacyjną salę Ognik, na której strażak opowiedział dzieciom o zasadach bezpieczeństwa w ferie. Mogliśmy zobaczyć pracę strażaków,
przymierzyć strój oraz posiedzieć w wozie strażackim. Po powrocie do ośrodka odbył się muzyczny przegląd instrumentów zrobionych i
41

przyniesionych przez dzieci. Następnie pan Łukasz Kłos przeprowadził zajęcia z capoeiry - brazylijskiej sztuki walki, a pani Bożena Gajda
poprowadziła warsztaty tworzenia bransoletek z koralików.
02.02
W ostatnim dniu ferii dzieci spotkały się z członkami Stowarzyszenia Miłośników Kultury Japońskiej KANPAI, na którym poszerzyły swoją
wiedzę o kulturze japońskiej, zwyczajach oraz religii tego kraju. Wzięły także udział w zajęciach ceramicznych. Na zakończenie zajęć feryjnych
skorzystały z kąpieli na basenie w Szkole Podstawowej nr 12.
Wydarzenie towarzyszące:
W drugim tygodniu ferii zimowych w dniach 7-8.02. odbyła się kolejna edycja przeglądu artystycznego „Talenty Roku w MOK-u”.
7 lutego w sali widowiskowej filii MOK swoje umiejętności taneczne, muzyczne i teatralne prezentowali wykonawcy i zespoły reprezentujące
szkoły podstawowe, gimnazja, ośrodki kultury oraz inne podmioty organizujące zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii
zimowych.
Do konkursu udział zgłosiło 6 instytucji oraz 3 uczestników indywidualnych, wśród nich:
- Zespół Szkół nr 4, SP nr 10
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9,
- Miejskie Centrum Kultury, filia „Tkacz”
Jury w składzie: Katarzyna Borowska, Agnieszka Dąbrowska, Marcin Wójciak oraz Przemysław Sowa po obejrzeniu wszystkich prezentacji
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce:
Karolina Ziętek, Weronika Wójcik
II miejsce:
Patrycja Makowska, Sandra Makowska
III miejsce:
Grupa Teatralna „Inni”, Gabriela Pawlak
Wyróżnienia:
Monika Rybak, Amelia Piechota, Dominika Kwiatkowska
Gala wręczenia nagród odbyła się 8 lutego w sali widowiskowej filii MOK. Dodatkową nagrodą dla uczestników konkursu była zabawa
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karnawałowa oraz słodki poczęstunek.
Konkurs „Talenty Roku w MOK-u 2018” zrealizowany został przy udziale środków Miejskiego Centrum Kultury oraz dzięki wsparciu
cukierni „Mazurek”. Statuetki dla laureatów wykonane zostały przez panią Bożenę Gajdę w pracowni ceramiki filii MOK.

FILIA TKACZ
ORGANIZACJA AKCJI ZIMOWEJ DLA DZIECI PN. "W ŚWIECIE ZABAWEK”
Lp.

Data

Godziny

Opis zajęć

1.

05. 02. 2018

09:00-15:00 Zajęcia integracyjno – zapoznawcze - miały formę zabaw integracyjno – ruchowych,
wykorzystywały muzykę i różnego rodzaju elementy integracyjno – sportowe.
- Zajęcia plastyczne - ceramiczne nawiązywały bezpośrednio do tematu przewodniego zajęć
feryjnych – ”W krainie zabawek ” i polegały na tworzeniu szkatułek z gliny.
- Zajęcia muzyczne prowadzone przez instruktora – nauka piosenki, która miała swój finał
w piątek poprzez nagranie teledysku.

36

2.

06. 02. 2018

08.00-18:00 Wycieczka autokarowa do Kielc, Muzeum Zabawek – zwiedzanie oraz warsztaty i Geopark

37

3.

07. 02. 2018

09.00-15:00 - Zajęcia profilaktyczne - pogadanka z panią policjantką na temat ich bezpieczeństwa zimą.
Poruszane były sprawy dotyczące zachowywania się na zbiornikach wodnych, stokach
narciarskich, lodowiskach. Uczestnicy aktywnie włączyli się w zajęcia, zadając dużo pytań
i żywo reagując na informacje przekazywane im przez przedstawicielkę prawa.
- Basen
- Bal „W krainie zabawek” - Taneczna zabawa kostiumowa dla uczestników połączona
z zabawami i konkursami.

36

4.

08. 02. 2018

09:00-15:00 Zajęcia na kręgielni - Uczestnicy zostali podzieleni na 5 zespołów. Po krótkiej rozgrzewce
drużyny rozegrały między sobą emocjonujące zawody. Trzy najlepsze zespoły zostały
nagrodzone słodyczami.

36

43
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Ognisko w Skansenie Rzeki Pilicy połączone z pieczeniem kiełbasek oraz zabawami
sportowymi na świeżym powietrzu. Jedną z zabaw była bardzo lubiana przez dzieci – wojna na
śnieżki.
5.

09. 02. 2018

09.00-18:00 - Wycieczka autokarowa do Łodzi - Teatr Pinokio- warsztaty, Stadion Widzew – Łódź zwiedzanie
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AKCJA LETNIA
FILIA DOK
AKCJA WAKACYJna DLA DZIECI "DOK W KRĘGU ZAGADEK" (20-31 sierpnia)
Lp.

Data

Godziny

1

20.08.2018

9:00 – 15:00

2

21.08.2018

9:00 – 15:00

3

22.08.2018

7:30 – 18:00

Opis zajęć w okresie akcji wakacyjnej
(wycieczki, warsztaty artystyczne, gry i zabawy integracyjne i inne atrakcje)
I dzień - akcja wakacyjna ,,Dok w kręgu zagadek” rozpoczęła się powitaniem
uczestników oraz wspólnym stworzeniem regulaminu . Kolejnym punktem dnia był
historyczny spacer po Białobrzegach pod przewodnictwem p. Alicji Puchalskiej.
Dzieci zobaczyły budynki: Biblioteki Publicznej Filii Nr 2, Straży Pożarnej,
tzw. ,,agronomówkę”, kościół św. Marcina oraz pamiątkową tablicę poświęconą
zmarłym strażakom z dzielnicy Białobrzegi znajdującą się na miejscowym
cmentarzu. ,,Bezpieczne wakacje” to tytuł prelekcji jaką przeprowadzili policjanci:
starszy aspirant Cezary Makowski i nadkomisarz Aleksander Łazowski. Dzień
zakończyły zabawy integracyjne.
II dzień - wycieczka autobusem MZK na Kręgielnię przy ulicy Strzeleckiej oraz
do Kina Helios. Dzieci po sportowych zmaganiach obejrzały film pt ,,Krzysiu gdzie
jesteś?”.
III dzień - wycieczka do Doliny Skrzatów - Parku Skrzacich Opowieści, Figur
i Ekspozycji we Florentynowie - krainy z dziecięcych marzeń, słowiańskich baj,
stworzonej przez ludzi z pasją. W Dolinie Skrzatów dzieci odnalazły dziesiątki figur,
domów, skrzętnie ułożonych uliczek, mostków, drabinek, ożywianych opowieścią
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37

37
37

4

23.08.2018

9:00 – 15:00

5

24.08.2018

9:00 – 15:00

6

25.08.2018

9:00 – 15:00

"Skrzatologa", który zachęcał wszystkich do polubienia natury i historii. W trakcie
pobytu odbyły się warsztaty, podczas których dzieci poznały sposób wykonania ,,lalki
motanki”. W Łodzi uczestnicy akcji zwiedzili ekspozycje stałe w Centrum Nauki
i Techniki EC1 .
IV dzień – dzieci brały udział w zabawach rekreacyjnych i zawodach sportowych
na terenie ośrodka.
V dzień - w pierwszej części programu kolejnego dnia akcji dzieci uczestniczyły
w warsztatach zorganizowanych w ramach 6 edycji „Kolorowej Lokomotywy –
Na zielonym szlaku 2018 – projekcie ekologiczno-artystycznym dla dzieci
z województwa łódzkiego. Podczas zajęć odbiorcy edukowani byli z tradycji,
potencjału i możliwości jakie płyną z materialnego i niematerialnego dziedzictwa
kulturowego regionu łódzkiego bazującego na plonach ziemi. Uczestniczyły
w spotkaniu ekologiczno artystycznym zatytułowanym "Pracowite pszczoły"
przeprowadzonym w siedzibie filii przez animatorów projektu. Celem zajęć było
uświadomienie dzieciom znaczenia owadów w procesie zapylania oraz
uświadomienie konieczności ochrony zapylaczy. Poprzez dopasowane do grupy
wiekowej metody uczestnicy poznali najważniejsze zapylacze, dowiedzieli się w jaki
sposób zapylają one kwiaty, ile roślin użytkowych jest zależnych od owadów,
dlaczego zapylacze są zagrożone i jak możemy je chronić. Dzieci robiły pszczele
pacynki, poznawały budowę kwiatu i wykonały kwiaty z papieru, bawiły się
w zapylanie i wykonały domek dla owadów. Dowiedziały się także jakie rośliny
uprawiane na terenie woj. łódzkiego zapylane są przez pszczoły.
Atrakcje drugiej części programu dnia przygotowały instruktorki filii Paulina Rek
i Iwona Jabłońska, które przeprowadziły warsztaty: "Tajemnice sensoryki" podczas
których dzieci samodzielnie tworzyły sensoryczne zabawki slime oraz warsztaty
teatralno-plastyczne podczas których dzieci wykonywały "lalki motanki".
VI dzień - atrakcją kolejnego dnia była wizyta w Skansenie Rzeki Pilicy filii MCK
w Tomaszowie Mazowieckim i uczestnictwo w warsztatach tworzenia glinianych
pieców w ramach projektu "Jestem flisakiem - zawód moich pradziadów".
Pod kierunkiem pracowników Skansenu dzieci wykonywały poszczególne etapy
lepienia pieców oraz ich zdobienia, dowiadując się jednocześnie informacji na temat
pracy flisaków oraz do czego służyły w dawnych czasach takie gliniane piece.
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37

37

37

7

26.08.2018

9:00 – 15:00

8

27.08.2018

8:00 – 16:00

9

28.09.2018

8:00 – 17:30

10

29.08.2018

9:00 – 15:00

VII dzień - 9:00-15:00 - program kolejnego dnia rozpoczęły bardzo energetyczne
warsztaty taneczne poprowadzone przez Weronikę Skorupę, utalentowaną i
wielokrotnie nagradzaną tancerkę z Tomaszowa, która podzieliła się z młodszymi
kolegami swoją pasją, udzielając im podstaw lekcji hip-hopu. Następnie dzieci
uczestniczyły w warsztatach plastycznych i animacyjnych a na koniec dnia udały sie
na spacer w kierunku Ciebłowic, by zobaczyć 100-letnią palmę daktylową na posesji
p. Zysiaków.
VIII dzień - Kolorowa Lokomotywa – Na zielonym szlaku 2018 – projekt
ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego - wyjazd do Ogrodu
Botanicznego w Łodzi.
Pierwszą część pobytu uczestnicy spędzili w „ogrodowym” mini skansenie,
zwiedzając starą zagrodę wraz z przydomowymi ogródkami z tradycyjnymi wiejskimi
roślinami oraz na warsztatach "Opowieści o przyrodzie w drewnianej zagrodzie",
podczas których dzieci dowiedziały się informacji na temat ziół i roślin przydatnych
dla zdrowia człowieka a także wykonały mydełka z fragmentami roślin.
W drugiej części uczestnicy zwiedzili i podziwiali poszczególne działy tematyczne
i kolekcje roślinne np.: alpinarium, arboretum, ogród japoński, spacerowali szlakiem
ogrodowych skrzatów ścieżką „ogrodu cienia”, oglądali nietypowe zegary słoneczne.
IX dzień - wycieczka do Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana
Pazdura w Starachowicach, zwiedzanie ekspozycji muzeum: Wielkiego Pieca z 1899,
wystawy poświęconej okazom paleontologicznym i geologicznym odkrytym
na terenach okolic Starachowic, zwiedzanie ekspozycji poświęconej Zakładom
Starachowickim produkującym samochody ciężarowe Star, udział w warsztatach
"Jak powstały tropy dinozaurów". Przejazd do Kompleksu Świętokrzyska Polana,
zwiedzanie ekspozycji Oceaniki z wielkimi akwariami i najbogatszej wystawy
zwierząt wodnych w Polsce, na której zgromadzono zwierzęta i rośliny z wód rzek,
jezior, mórz i oceanów całego świata według miejsca ich występowania. Zabawy
w Krainie Zabaw na wielkich "dmuchańcach" utrzymanych w charakterze
podwodnego świata: ruchomym statku, łódeczkach a także karuzeli.
X dzień - pierwsza część programu dnia przeprowadzona została pod kierunkiem
instruktorki Beaty Niedzielskiej, która poprowadziła wakacyjne karaoke, podczas
którego ujawniły sie wokalne talenty uczestników akcji, następnie Magiczny
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37

37
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Żółtoksiężnik "Pan Buźka" rozbawiał uczestników swoim pokazem sztuczek
i animował wspólne zabawy, zorganizowano także pożegnalne ognisko i pieczenie
kiełbasek. Na zakończenie akcji wakacyjnej każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy podarunek (plan lekcji z wakacyjnym zdjęciem).
We wszystkie dni akcji wakacyjnej dla uczestników przygotowane były posiłki
w postaci drugiego śniadania, napojów i owoców
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO DLA DZIECI – filia DOK
Lp.

Data

Godziny

1

26, 27.06.
2018

10:00-12:00

2

03,04.07.2018

10:00-12:00

Opis zajęć (wakacyjne warsztaty)
Warsztaty ceramiki
„Międzypokoleniowe warsztaty plastyczne” - prowadzenie Aleksandra Dębiec
I dzień – Jak rysować? - martwa natura w ołówku - pierwszego dnia zadaniem
uczestników warsztatów było narysowanie w technice ołówkowej jednej
z 2 martwych natur. Wspólnie szukali kształtów i sprawdzali różne perspektywy.
Starali się także jak najwierniej odtworzyć wszystkie elementy martwej natury
z uwzględnieniem proporcji i światłocienia.
II dzień – „Jak malować? – martwa natura w akwareli - podczas drugiego dnia,
uczestnicy zajęć rozmawiali o tym, czym jest barwa, jak powstaje i w jaki sposób
odbiera ją ludzkie oko. Zostały omówione rodzaje farb i to z czego powstają.
uczestnicy pracowali w parach i samodzielnie ustawiali martwą naturę w wybranej
tonacji barwnej, którą następnie malowali akwarelami.
Warsztaty ruchowe
„Formy zabawowe w terenie” – warsztaty rekreacyjne dla dzieci i młodzieży –
prowadzenie Tadeusz Lubicki - rozgrzewka z elementami gimnastyki korekcyjnej,
zabawy doskonalące refleks i umiejętność pracy w grupie, bieg z przeszkodami, rzuty
do celu, gry dawne - rzut podkową, gra w bocce.
Każdego dnia warsztatów, w przerwie miedzy zajęciami, zorganizowano słodki
poczęstunek.
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12
8

7
7

3

10,11.07.2018

10:00-12:00

4

17,18.07.2018

10:00-12:00

5

24,25.07.2018

10:00-12:00

6

16.07 i
20.08.2018

17.00-18.00

Warsztaty muzyczne
"Muzyka i śpiew" - prowadzenie Beata Niedzielska - Instruktorka przekazała
uczestnikom porcję wiedzy teoretycznej i dużą dawkę praktyki poprzez naukę
wykonywania piosenek połączonych z ruchem. Zabawa piosenką, rytmem
z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
Warsztaty teatralno plastyczne
„Zabawa w teatr”- prowadzenie Iwona Jabłońska
- pierwszego dnia warsztaty rozpoczęły się od przekazania wiedzy z zakresu teatru
lalkowego. Następnie uczestnicy rozwijali swoje umiejętności aktorskie i reżyserskie
własnoręcznie wykonanymi kukiełkami, co pozwoliło wzmocnić pewność siebie,
rozwijać wrażliwość estetyczną i twórczą wyobraźnię. Warsztaty poprowadzone były
w lekkiej, zabawowej, dynamicznej i radosnej formie.
Drugie spotkanie przeniosło dzieci do magicznego świata teatru aktora i lalki. Młodzi
uczestnicy popracowali nad dykcją oraz przełamywaniem strachu przed
występowaniem. Zajęcia z lalką pobudzały kreatywność i uczyły uczestników
współpracy w grupie rozwijając również wrażliwość na sztukę. Mali aktorzy
z wyobraźnią kreowali swoje role.
Warsztaty
„Balonowo – bańkowe zabawy animacyjne” - samodzielne tworzenie balonowego
pieska, udział w balonowych wyścigach i zabawach. Ostatni dzień to bańki w każdej
możliwej postaci. Każdy z uczestników mógł zobaczyć jak wygląda świat ze środka
bańki oraz puszczać ogromne bańki mydlane, a także stworzyć pracę plastyczną przy
użyciu samodzielnie stworzonych, kolorowych baniek.
Wakacyjny Klubik Malucha dla dzieci w wieku 3-6 lat - prowadzenie Paulina Rek
Podczas pierwszego Wakacyjnego Klubiku Malucha dzieci przypomniały sobie jak
ważne są magiczne słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. W czasie zabaw nauczyły
się również w jakich sytuacjach należy ich używać.
Druga edycja Wakacyjnego Klubiku Malucha minęła pod hasłem balonowobańkowym. Dzieci brały udział w zabawach tanecznych i ruchowych z użyciem
balonów, chusty animacyjnej. W zabawę włączone zostały także ćwiczenia
logopedyczne, mające na celu wydłużenie frazy oddechowej uczestników. W części
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plastycznej maluchy stworzyły wspólnie barwny obraz za pomocą oryginalnych
"pędzli" w postaci balonów wodnych i farb.
Ogólna frekwencja na wszystkich wakacyjnych spotkaniach warsztatowych: 122 os.

FILIA MOK
AKCJA WAKACYJNA DLA DZIECI "PRZYSTANEK ROZMAITOŚCI" (9.07-20.07)
Przez dwa tygodnie wakacji, od 9 lipca do 20 lipca filia MOK przeprowadziła cykl zajęć dla dzieci i młodzieży pod wspólnym tytułem
„Przystanek rozmaitości”. Średnio dziennie w zajęciach wzięło udział 45 uczestników – dzieci w wieku 6 – 13 lat. Zajęcia prowadzone były od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 15.00. W przerwie między zajęciami dzieci miały zapewniony ciepły posiłek na stołówce
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
W tegorocznej ofercie wakacyjnej filii MOK znalazło się wiele różnorodnych form, które ośrodek zaproponował na ten czas. Uczestnicy mieli
możliwość korzystania z różnego rodzaju zajęć artystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych, a także wyjazdów autokarowych i warsztatów
zorganizowanych m.in. w ramach projektu „Kolorowa lokomotywa” realizowanego we współpracy z Łódzkim Domem Kultury.
Turnus I (09.07 – 13.07)
09.07
Pierwszego dnia akcji wakacyjnej po powitaniu uczestników odbyły się zajęcia integracyjne. Następnie grupa wybrała się na kręgielnię. Tego
dnia odbyły się również warsztaty z ceramiki oraz warsztaty muzyczne „Kolory lata”.
10.07
Drugiego dnia akcji wakacyjnej odbyła się wycieczka autokarowa do Łodzi do Ogrodu Botanicznego. Wyjazd zorganizowano we współpracy
z Łódzkim Domem Kultury w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa”. Ogród Botaniczny w Łodzi jest jednym z największych ogrodów
w Polsce. Ogród ma charakter parkowo-leśny, dzieci mogły podziwiać kolekcje roślinne z całego świata zaprezentowane w dziewięciu działach
ekspozycyjnych. Odbyły się także zajęcia edukacyjne z zakresu biologii roślin, geografii oraz ochrony przyrody i środowiska. Dzieci wzięły
udział w warsztatach tworzenia podpłomyków z ziołami, o których opowiadała przewodniczka.
11.07
Kolejnego dnia uczestnicy akcji wakacyjnej wzięli udział w wycieczce autokarowej do Afrykańskiej Wioski w Sobanicach. Jest to pierwsze
muzeum na terenie powiatu płońskiego i pierwsze Muzeum Afryki w Polsce. Uczestnicy mieli okazję posłuchać o codziennym życiu
i zwyczajach Afrykańczyków, mogli obejrzeć zbiory, w których znajduje się około 2500 eksponatów: głównie maski i rzeźby afrykańskie,
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a także przedmioty użytkowe z Afryki. Muzeum znajduje się w Centrum Afryki, które obejmuje również dwie wioski afrykańskie. Na terenie
wioski dzieci uczestniczyły w warsztatach gry na bębnach afrykańskich oraz ćwiczyła strzelanie z łuku. Na koniec wszyscy otrzymali
pamiątkowe dyplomy.
12.07
Kolejny dzień uczestnicy rozpoczęli od warsztatów ceramicznych oraz warsztatów muzycznych „Kolory Lata”. Następnie odbyły się zabawy
animacyjne oraz warsztaty sztuki walki capeoira. Na koniec dnia uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach sportowych.
13.07
Ostatni dzień pierwszego turnusu dzieci rozpoczęły od kąpieli w basenie „Złota rybka” przy Szkole Podstawowej nr 10. Następnie wzięły udział
w warsztatach poprowadzonych przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Japońskiej KANPAI. Podczas warsztatów dzieci miały okazję
poznać ciekawostki związane z kulturą Japonii, gry i zabawy japońskie. Odbyło się również malowanie twarzy z motywami bajek japońskich.
Na koniec uczestnicy akcji wakacyjnej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Turnus II (16.07 – 20.07)
16.07
Pierwszy dzień drugiego turnusu dzieci rozpoczęły od spotkania z funkcjonariuszem Policji, który przeprowadził rozmowę o zachowaniu
bezpieczeństwa podczas wakacji. Następnie dzieci udały się na kręgielnię. W drugiej części dnia odbyły się warsztaty muzyczne pt. „Muzyczna
walizka z dalekich podróży”, podczas których dzieci poznały folklor, instrumentarium i charakterystyczne kierunki w muzyce poszczególnych
kontynentów. Na koniec uczestnicy akcji wzięli udział w warsztatach sztuki walki capeoira.
17.07
Tego dnia dzieci spędziły przedpołudnie na kąpieli w basenie „Złota Rybka” przy Szkole Podstawowej nr 10. Następnie odbyły się animacje
i zabawy podwórkowe.
18.07
Kolejny dzień uczestnicy akcji wakacyjnej wzięli udział w wycieczce autokarowej do Grodziska Słowiańskiego w Rzeczycy. Dzieci spędziły
czas na zajęciach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Dębowego Liścia. Odbył się pokaz uzbrojenia woja słowiańskiego – miecz, topór, łuk.
Przewodnik opowiedział o obyczajach i dniu codziennym rodziny słowiańskiej. Dzieci miały okazję poznać ówczesne zabawy dziecięce.
Uczestnicy mogli skorzystać z zakupów w sklepie z pamiątkami robionymi ręcznie, związanymi ze sztuka słowiańską. Na koniec można było
posilić się strawą przygotowaną w tradycyjny sposób w kotle na ognisku.
50

19.07
Kolejną atrakcją akcji wakacyjnej była wycieczka autokarowa do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Wyjazd zorganizowano we
współpracy z Łódzkim Domem Kultury w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa”. Dzieci uczestniczyły w ścieżce edukacyjnej po lesie pod
opieką leśniczych, którzy przekazali wiedzę o faunie i florze parku. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy i wzięli udział w części
warsztatowej z tkactwa, malarstwa i fotografii.
20.07
Ostatni dzień drugiego turnusu dzieci spędziły w Rodzinnym Parku Przygody n/Pilicą, gdzie miały możliwość ćwiczyć sprawność pod okiem
instruktorów parku linowego, pojeździć na gokartach i postrzelać z łuku. W dalszej części dnia odbyło się malowanie twarzy i animacje
w plenerze. Na koniec uczestnicy akcji wakacyjnej otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

FILIA TKACZ
AKCJA WAKACYJNA DLA DZIECI "KTO TY JESTEŚ..." (25.06-6.07)
Lp.

Data

Godziny

Opis zajęć

Liczba
uczestników

1.

25.06.2018 9.00 – 15.00 Pierwszy dzień zajęć rozpoczął się przywitaniem uczestników oraz przedstawieniem programu.
Dzieci zapoznały się z regulaminem obowiązującym w filii „Tkacz” podczas ferii letnich.
Zabawy w tym dniu zostały tak zorganizowane, aby uczestnicy lepiej się poznali. Zabawy
integracyjne, zwłaszcza te z chustą animacyjną budziły ogromne zainteresowanie i wyzwoliły
wiele pozytywnych emocji.
Kolejnymi punktami pierwszego dnia zajęć wakacyjnych były warsztaty ceramiczne
poprowadzone przez Marcina Goździka oraz warsztaty muzyczne, a konkretnie nauka piosenki
wakacyjnej, które koordynowała Beata Niedzielska.

43

2.

26.06.2018 9.00 – 15.00 Drugi dzień miał charakter sportowy. Współzawodnictwo, rywalizacja i dobra zabawa Uczestnicy
wzięli udział w trójboju:
- skok (każdy z uczestników wykonał dwie próby)
- rzut (każdy z uczestników wykonał dwie próby)

43

51

- bieg (każdy z uczestników wykonał dwie próby)
Następnie odbyły się warsztaty muzyczne, podczas których dzieci kontynuowały naukę piosenki
wakacyjnej. Potem Centrum Językowe Global poprowadziło warsztaty językowe.
3.

27.06.2018 08.00 –19.00 Kolejny dzień wakacji to całodniowa wycieczka autokarowa. Trasa wycieczki to: Sudoł i Opatów.
W uczestnicy zwiedzali Kopalnię Krzemionek a w Opatowie Turystyczną Trasę Podziemną oraz
Colegiatę z 15w. Uczestnicy wycieczki w Opatowie zjedli smaczny obiad.

43

4.

28.06.2018 9.00 – 15.00 Dzień czwarty to zajęcia profilaktyczne przeprowadzone w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tomaszowie Mazowieckim, podczas których uczestnicy zajęć wakacyjnych zapoznali się z
trudną i odpowiedzialną pracę strażaków oraz ze sprzętem wykorzystywanym podczas pracy. W
atrakcyjnej i przystępnej formie omówiono zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Kolejnymi punktami w tym dniu były warsztaty plastyczne polegające na
wysypywaniu z soli godła Państwa polskiego, które poprowadziła Katarzyna Wojtaszczyk oraz
warsztaty muzyczne, które polegały na kontynuacji nauki piosenki wakacyjnej.

43

5.

29.06.2018 9.00 – 15.00 Pierwszy tydzień zajęć wakacyjnych organizowanych przez Filię „Tkacz” zakończyła wycieczka
do Skansenu Rzeki Pilicy, gdzie czekało na dzieci ognisko na którym własnoręcznie piekły sobie
kiełbaski. Dodatkowymi atrakcjami było zwiedzanie Skansenu i oglądanie eksponatów
militarnych i historycznych znajdujących się na terenie obiektu. Następnie uczestnicy zajęć
odwiedzili kręgielnię, gdzie zorganizowane zostały zawody sportowe. Dzień zakończył się nauką
piosenki wakacyjnej.

43

6.

02.07.2018 9.00 – 15.00 Drugi tydzień zajęć wakacyjnych rozpoczął się wycieczką autokarową do Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa” w
którym po raz kolejny uczestniczy Miejskie Centrum Kultury. Organizatorem i koordynatorem
projektu jest niezmiennie Łódzki Dom Kultury. Na miejscu przeprowadzone zostały warsztaty
plastyczne, fotograficzne oraz tkania gobelinów, które cieszyły się dużym powodzeniem
uczestników.

41

7.

03.07.2018 9.00 – 15.00 W kolejnym dniu zajęć wakacyjnych uczestnicy brali udział w warsztatach muzycznych
polegających na nauce piosenki wakacyjnej oraz zapoznaniu się z instrumentami perkusyjnymi
(bębny, bongos). Następnie zorganizowane zostały warsztaty ceramiczne, które poprowadził
Marcin Goździk.

41

52

8.

04.07.2018 8.00 – 19.00 W trzecim dniu zajęć wakacyjnych drugiego tygodnia odbyła się całodniowa wycieczka
autokarowa do Jaskini Raj i na Zamek w Chęcinach. W obydwu miejscach zorganizowane zostało
zwiedzanie obiektów z przewodnikiem. W programie wycieczki został uwzględniony również
obiad

41

9.

05.07.2018 9.00 – 15.00 Dzień czwarty drugiego tygodnia rozpoczął się warsztatami wokalnymi polegającymi na nauce
piosenki wakacyjnej. Następnie odbyły się warsztaty w ramach projektu „Kolorowa
Lokomotywa” organizowane przez Łódzki Dom Kultury. W warsztatach plastyczno –
ekologicznych poprowadzonych przez pracowników Łódzkiego Domu Kultury wzięły udział
wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach wakacyjnych. Ostatnim punktem tego dnia były
zajęcia rekreacyjne na basenie.

41

10.

06.07.2018 9.00 – 15.00 Zajęcia wakacyjne zakończyło pożegnalne ognisko w Skansenie Rzeki Pilicy. Uczestnicy
odwiedzili stary młyn rzeczny, poznali jego historię oraz obejrzeli ekspozycje stałe m.in.
„Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy”. Jednak na dzieciach największe wrażenie zrobił dział
militarny zawierający m.in. dźwig wojskowy, działa konstrukcji radzieckiej. Po zapoznaniu się z
historią rodzącą się w dorzeczu Pilicy dzieci z wielką frajda upiekły i skonsumowały kiełbaski.
Przed wizytą w Skansenie uczestnicy mieli jeszcze zorganizowane zawody sportowe na
Kręgielni. Po udanej wycieczce uczestnicy zajęć wakacyjnych wrócili do filii „Tkacz”, gdzie
nastąpiło pożegnanie dzieci przez wszystkich instruktorów sprawujących opiekę w ciągu
ostatnich dwóch tygodni.

41

W ramach akcji zimowej dzieci otrzymywały jeden posiłek dziennie – II śniadanie, a w czasie wycieczek – obiad. Opiekę nad dziećmi
sprawowało 5 opiekunów, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz 5 wolontariuszy. Uczestnicy zajęć feryjnych to dzieci
w wieku 6 – 12 lat.
W ramach akcji letniej dzieci otrzymywały jeden posiłek dziennie – II śniadanie, a w czasie wycieczek – obiad. Opiekę nad dziećmi
sprawowało 6 opiekunów, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz 3 wolontariuszy. Uczestnicy zajęć feryjnych to dzieci
w wieku 6 – 12 lat.
WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ FILIĘ TKACZ W RAMACH AKCJI WAKACYJNEJ MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
Lp.

Data

Nazwa wydarzenia

Krótki opis
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Liczba uczestnikóW

1.

02.08.2018

Warsztaty ceramiczne

2.

6-7.08.2018

3.

7-8.08.2018

4.

21-23.08.2018

5.

28.08.2018

Warsztaty muzyczne
„I gra muzyka...”
Warsztaty z rysunku
Ołówek i węgiel
drzewny
Warsztaty plastyczne
pocztówka z wakacji
Wokalne karaoke

6.

29.08.2018

Dwudniowe warsztaty ceramiczne przeprowadzone w
dniach 31.07.-02.08 w ramach cyklu Wakacje z Miejskim
Centrum Kultury.
Dwudniowe warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży
przeprowadzone w ramach cyklu Wakacje z MCK 2018.
Warsztaty z rysunku z wykorzystaniem technik ołówka i
węgla drzewnego dla dzieci i młodzieży w ramach cyklu
Wakacje z Miejskim Centrum Kultury.
Warsztaty plastyczne dla dzieci; pocztówka z wakacji
techniką collage.
Zabawa dźwiękami. Wykonywanie wybranych przez
uczestników piosenek, integracja środowiska związanego
ze śpiewem
Na warsztatach została omówiona budowa przepony.
Uczestnicy poznali także metody i techniki ćwiczeń
prawidłowego oddechu.

Warsztaty wokalne
„technika
prawidłowego
oddechu”
Dla uczestników wszystkich warsztatów przygotowany został słodki poczęstunek i napoje.

12
10
14
11
21
15

WARSZTATY
Lp.

Data

Nazwa wydarzenia

1.

5.01.2018

Warsztaty ceramiczne
„Szkatułka dla babci
i dziadka”

Organizator,
współorganizator
MCK filia Tkacz

Krótki opis
Warsztaty przeprowadzone dla uczniów klasy III Szkoły
Podstawowej Nr 10 w Tomaszowie Maz.
54

Liczba
uczestników
24

2.

16.01.2018

Warsztaty plastyczne
„Brożki z filcu”

MCK filia Tkacz

3.

16.01.2018

Animacyjne warsztaty
taneczno-ruchowe

MCK filia DOK

4.

24.01.2018

Animacyjne warsztaty
taneczno-ruchowe

MCK filia DOK

5.

16.02.2018

MCK filia Tkacz

6.

16.02.2018

Warsztaty ceramiczne
„Kwiaty”
„Czym jest muzyka?”

7.

22.02.2018

8.

23.02.2018

MCK filia DOK i filia
Tkacz

„Przepis na piosenkę”–
warsztaty interpretacji
piosenki
Warsztaty „Palma
wielkanocna”

MCK filia MOK

MCK filia MOK

Warsztaty przeprowadzone przez Elżbietę Lenart dla
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tomaszowie
Maz.
Warsztaty
zostały
przeprowadzone
dla
grupy
przedszkolaków w Przedszkolu nr 10 w ZS-P nr 8
w Tomaszowie Mazowieckim
Warsztaty
zostały
przeprowadzone
dla
grupy
przedszkolaków w Przedszkolu nr 10 w ZS-P nr 8
w Tomaszowie Mazowieckim
Warsztaty przeprowadzone dla dzieci z Przedszkola
Nr 12. Dzieci własnoręcznie ulepiły piękne kwiaty.
Warsztaty muzyczne organizowane są dla uczniów ZS nr
8 w Tomaszowie Maz., uczestniczą w nich uczniowie
klas I – III - prowadzenie Kamil Wrona
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych
Prowadzący: Katarzyna Borowska, Przemysław Sowa
Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych
Prowadząca: Ilona Helman

23

20

40

23
121

8

10

9.

13.03.2018

Warsztaty plastyczne

MCK filia Tkacz

Warsztaty
plastyczne
o
tematyce
świątecznej
przeprowadzone w trakcje podsumowania VII edycji
konkursu plastycznego „Jajko Wielkanocne”.

10.

16.03.2018

Warsztaty ceramiczne

MCK filia MOK

Warsztaty dla dzieci SOSW
Prowadząca: Bożena Gajda

20

Warsztaty dla dzieci z Przedszkola nr 8
Prowadząca: Bożena Gajda

21

11.

12.

19.03.2018

20.03.2018

Warsztaty ceramiczne

Warsztaty muzyczne
„Wiosenne kolory muzyki”

MCK filia MOK

MCK filia MOK

Warsztaty muzyczne dla dzieci.
Prowadząca: Katarzyna Borowska, Piotr Goljat
55

50

6

13.

20.03.2018

"Jajko sospeso"

MCK filia DOK

warsztaty z wykorzystania różnych technik decoupage
- prowadzenie Beata Markiewicz
Warsztaty dla dzieci z Przedszkola nr 8
Prowadząca: Bożena Gajda

20

14.

19.03.2018

Warsztaty ceramiczne

MCK filia MOK

15.

21.03.2018

Warsztaty ceramiczne

MCK filia MOK

Warsztaty dla dzieci z Przedszkola nr 8
Prowadząca: Bożena Gajda
Warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6
Prowadząca: Bożena Gajda
Warsztaty dla dzieci z Przedszkola nr 10
Warsztaty dla dzieci
Prowadząca: Bożena Gajda
Warsztaty dla dzieci SOSW
Prowadząca: Bożena Gajda

19

16.

23.03.2018

Warsztaty ceramiczne

MCK filia MOK

17.

26.03.2018

Warsztaty ceramiczne

MCK filia MOK

18.

28.03.2018

Warsztaty ceramiczne

MCK filia MOK

19.

Warsztaty Ceramiczne

20.

10.04.2018r.
12.04.2018r.
17.04.2018r.
19.04.2018r.
26.04.2018r.
11.04.2018

MCK filia Tkacz

Warsztaty przeprowadzone zostały dla dzieci z Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 - Przedszkola Nr 11.

20

Warsztaty ceramiczne

MCK, filia MOK

Warsztaty dla dzieci z SOSW
Prowadząca: Bożena Gajda

10

21.

13.04.2018

Warsztaty ceramiczne

MCK filia MOK

17

22.

18.04.2018

Warsztaty muzyczne
„Wiosenne kolory muzyki”

MCK filia MOK

23.

19.04.2018

Warsztaty muzyczne
„Wiosenne kolory muzyki”

MCK filia MOK

24.

23.04.2018

Warsztaty ceramiczne

MCK filia MOK

Warsztaty ceramiczne dla dzieci z Przedszkola nr 9.
Prowadząca: Bożena Gajda
Warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1
Prowadząca:
Katarzyna
Borowska,
Agnieszka
Dąbrowska
Warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1
Prowadząca:
Katarzyna
Borowska,
Agnieszka
Dąbrowska
Warsztaty ceramiczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 1
56

21

21
10

15

40

36

25

25.

24.04.2018

Warsztaty Ceramiczne

MCK filia Tkacz

26.

24.04.2018

Warsztaty ceramiczne

MCK filia MOK

27.

Warsztaty Ceramiczne

MCK filia Tkacz

28.

10.05.2018
15.05.2018
11.05.2018

Warsztaty ceramiczne

MCK filia MOK

29.

15.05.2018

Warsztaty ceramiczne

MCK filia MOK

30.

15.05.2018

25.05.2018

Warsztaty muzyczne
„Muzyczna walizka
z dalekich podróży”
"Malowanie na kolanie" cykl edukacyjnych zajęć
plastycznych dla dzieci klas
I-III, tytuł tegorocznej
edycji "Teatr kredką
malowany..."
Warsztaty Ceramiczne

31.

21.05.2018

32.

MCK filia Tkacz

33.

25.05.2018

„Chustonoszenie”

MCK filia Tkacz

34.

30.05.2018

Warsztaty ceramiczne

MCK filia MOK

35.

16.06.2018

MCK filia MOK

36.

30.08.2018

„Kilka słów o fotografii” –
warsztaty fotograficzne
„Tajniki muzyki” –

Prowadząca: Bożena Gajda
Warsztaty przeprowadzone zostały dla dzieci z Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 20.
Warsztaty ceramiczne dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 14
Prowadząca: Bożena Gajda

MCK filia MOK

MCK filia DOK

MCK filia MOK
57

20
23

Warsztaty przeprowadzone zostały dla dzieci z Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 - Przedszkola Nr 11.
Warsztaty ceramiczne dla dzieci z Przedszkola nr 8.
Prowadząca: Bożena Gajda
Warsztaty ceramiczne dla dzieci z Przedszkola nr 8.
Prowadząca: Bożena Gajda

22

Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży
Prowadząca:
Katarzyna
Borowska,
Agnieszka
Dąbrowska
coroczny cykl edukacyjnych zajęć plastycznych dla
dzieci klas I-III, występ grupy teatralnej "Horrorek" ze
spektaklem "Moja dorosłość"

18

Warsztaty przeprowadzone dla uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 10 w Tomaszowie Maz.
Warsztaty zorganizowane w ramach obchodów Dnia
Mamy.
Warsztaty ceramiczne dla dzieci ze Szkoły Podst. nr 7
Prowadząca: Bożena Gajda
Warsztaty fotograficzne dla laureatów konkursu fot.
Prowadzący: Grzegorz Leśniewski
Warsztaty z teorii muzyki dla dorosłych. Prowadząca:

23

24
20

80

20
21
12
8

37.

25.09.2018

38.

25.09.2018

39.

17.10.2018

40.

19.10.2018

41.

19.10.2018

42.

31.10.2018

43.

5.11.2018

44.

16.11.2018

45.

19.11.2018

warsztaty muzyczne
„Usłysz muzykę” –
warsztaty wokalne
Jesienne warsztaty
muzyczne
„Kuferek rozmaitości”warsztaty artystyczne
„Czym jest muzyka?” – dla
uczniów ZS-P nr 8 w
Tomaszowie Mazowieckim
- prowadzenie Kamil
Wrona
- instrument przewodni
warsztatów akordeon,
lekcja poświęcona muzyce
patriotycznej
"Oryginalne rękodzieło dekoracyjne tace" warsztaty decoupage,
prowadzenie Beata
Markiewicz
„Muzyczne odsłony jesieni”
– warsztaty muzyczne
Warsztaty tworzenia
kwiatowej broszki
z foamiranu
„Niecodzienna
codzienność”- warsztaty
fotograficzne
Warsztaty ceramiczne

46.

21.11.2018

„Muzyczne odsłony

Katarzyna Goljat
Warsztaty wokalne dla dorosłych. Prowadząca:
Katarzyna Goljat
Warsztaty muzyczne dla dzieci z Przedszkola nr 8.
Prowadząca: Katarzyna Goljat, Agnieszka Dąbrowska
Warsztaty artystyczne dla dzieci. Prowadząca: Katarzyna
Goljat, Agnieszka Dąbrowska
Warsztaty muzyczne organizowane dla uczniów ZS-P nr
8 w Tomaszowie Mazowieckim, uczestniczą w nich
uczniowie klas I - III

MCK filia MOK
MCK filia MOK
MCK filia MOK
MCK filia DOK

8
17
8
91

MCK filia DOK

Uczestniczki ozdobiły drewniane tace wykorzystując
materiały dekoracyjne.

9

MCK filia MOK

18

MCK filia MOK

Warsztaty muzyczne dla dzieci z Przedszkola nr 8.
Prowadząca: Katarzyna Goljat, Agnieszka Dąbrowska
Warsztaty artystyczne. Prowadząca: Bożena Gajda

MCK filia MOK

Warsztaty fotograficzne. Prowadząca: Anna Chodera

10

MCK filia MOK

Warsztaty ceramiczne dla dzieci z Przedszkola nr 8.
Prowadząca: Bożena Gajda
Warsztaty muzyczne dla dzieci z Przedszkola nr 8.

16

MCK filia MOK
58

8

18

47.

23.11.2018

48.

25.11.2018

49.

26.11.2018

50.

5.12.2018

51.

7.12.2018

52.

7.12.2018

53.

21.12.2018

jesieni”- warsztaty
muzyczne
„Czym jest muzyka?” – dla
uczniów ZS-P nr 8 w
Tomaszowie Mazowieckim
- prowadzenie Kamil
Wrona
- instrument przewodni
warsztatów akordeon,
lekcja poświęcona muzyce
patriotycznej
„Misiowe małe co nieco” –
warsztaty artystyczne
Warsztaty ceramiczne
Mikołajkowy Kuferek
Rozmaitości
Mikołajkowe Warsztaty
Artystyczne
Świąteczne warsztaty dla
członkiń Klubu Seniora
DOK z wykorzystania
różnych technik decoupage,
prowadzenie Iwona
Jabłońska
Świąteczne Warsztaty
Pierniczkowe

Prowadzenie: Katarzyna Goljat, Agnieszka Dąbrowska
MCK filia DOK

Warsztaty muzyczne organizowane dla uczniów ZS-P nr
8 w Tomaszowie Mazowieckim, uczestniczą w nich
uczniowie klas I - III
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MCK filia MOK

Warsztaty artystyczne dla dzieci. Prowadząca: Katarzyna
Goljat, Agnieszka Dąbrowska
Warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12.
Prowadząca: Bożena Gajda
Warsztaty artystyczne dla dzieci. Prowadząca: Katarzyna
Goljat, Agnieszka Dąbrowska
Warsztaty muzyczne dla dzieci z Przedszkola nr 8
Prowadząca: Katarzyna Goljat, Agnieszka Dąbrowska
Uczestniczki wykonały dekoracyjne tace, wykorzystując
nową technikę decoupage.

5

MCK filia MOK
MCK filia MOK
MCK filia MOK
MCK filia DOK

MCK filia MOK

Warsztaty kulinarne - pieczenie pierników.

Łącznie przeprowadzono 53 formy warsztatowe, w których wzięło udział około 1260 osób.

AUDYCJE MUZYCZNE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH – prowadzenie: Kamil Wrona

59

17
8
14
6

9

Liczba
uczestników

Lp.

Data

Krótki opis

1.

11.01.2018

Audycja muzyczna zorganizowana dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Tomaszowskich
Olimpijczyków. Gościem specjalnym spotkania był gitarzysta, uczeń 6 klasy Państwowej Szkoły
Muzycznej II stopnia im. prof. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim - Hubert Gach.

250

2.

15.02.2018

Audycja muzyczna zorganizowana dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Tomaszowskich
Olimpijczyków. W pierwszej części spotkania dzieci zapoznały się z twórczością „trzech klasyków
wiedeńskich” : Józefa Haydna, Ludwiga van Beethovena oraz Wolfganga Amadeusza Mozarta. Gościem
specjalnym był nim waltornista - Fryderyk Bodzianowski.

250

3.

16.02.2018

Audycja muzyczna dla uczniów klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8. Bohaterami audycji
były instrumenty strunowe szarpane: gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, basowa, banjo i ukulele.
Gościem specjalnym spotkania był gitarzysta - Hubert Gach.

120

4.

22.03.2018

Audycja muzyczna zorganizowana dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 10. W pierwszej części
spotkania dzieci wysłuchały opowieści na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina. Gościem
specjalnym był Pan Franciszek Kośka sygnalista, leśnik, grający na rogu myśliwskim, który
zaprezentował kilka najpopularniejszych sygnałów myśliwskich.

250

5.

26.04.2018

Audycja muzyczna zorganizowana dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 10. Tematem
spotkania był podział instrumentów dętych. Dzieci dowiedziały się kilku ciekawostek na temat
instrumentów dętych drewnianych. W drugiej części audycji prowadzący Kamil Wrona tłumaczył
młodym melomanom czym jest śpiew, na jakiej zasadzie wydobywamy dźwięk oraz przedstawił rodzaje
śpiewu. Gościem specjalnym był Michał Domagała.

250

6.

17.05.2018

Audycja muzyczna zorganizowana dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 10. Tematem
przewodnim audycji była 227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Prowadzący
przedstawił młodym melomanom najpopularniejsze polskie pieśni o tematyce patriotycznej. W drugiej
części audycji gość specjalny - Weronika Politańska zaprezentowała budowę oraz brzmienie fletu
poprzecznego.

250

7.

21.06.2018

Audycja muzyczna zorganizowana dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 10. Tematem
przewodnim audycji były polskie tańce narodowe. Gościem specjalnym był Michał Domagała, który
zaprezentował budowę oraz brzmienie puzonu.

250
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8.

13.09.2018

Audycja muzyczna zorganizowana dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 10. Podczas audycji
dzieci dowiedziały się czym są nuty. W drugiej części spotkania poznały budowę perkusji i usłyszały jej
brzmienie.

250

9.

18.10.2018

Audycja muzyczna zorganizowana dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 10. Tematem
spotkania były instrumenty strunowe. Dzieci mogły także posłuchać brzmienia skrzypiec i zapoznać się z
ich budową.

250

10.

15.11.2018

Audycja muzyczna zorganizowana dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 10. Tematyką
pierwszej części audycji było 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W drugiej części audycji została zaprezentowana i omówiona jedna z grup instrumentów perkusyjnych tzw „przeszkadzajki”. Można było posłuchać wielu ciekawostek na temat pochodzenia, powstania i
budowy każdej z nich. Instrumenty omawiał i prezentował Pan Bartłomiej Trojak.

250

11.

13.12.2018

Audycja muzyczna zorganizowana dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 10. Uczniowie
wspólnie śpiewali kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne. W drugiej części spotkania młodzi melomani
mieli okazję poznać instrumenty dętę - tubę oraz eufonium. Instrumenty prezentowali muzycy,
członkowie „Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Tomaszowa Mazowieckiego – Symfonia Juventus”.
Łącznie w audycjach muzycznych wzięło udział 2620 uczniów i opiekunów.

250

FESTYNY, PIKNIKI, JARMARKI
Lp.

Data

Nazwa wydarzenia

1.

2425.03.2018

Jarmark Wielkanocny

2.

11.05.2018

"Białobrzeska Majówka"

Organizator,
współorganizator
Urząd Miasta,
Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury
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Krótki opis
W centrum miasta wystawili się twórcy ludowi
z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic, osoby prywatne,
pracownie florystyczne, Miejskie Centrum Kultury
i Warsztaty Terapii Zajęciowej. W trakcie Jarmarku
można było zakupić palmy, pisanki oraz inne ozdoby
i dekoracje związane ze Świętami Wielkanocnymi
Nie
zabrakło
atrakcji
dla
najmłodszych
i świątecznych dekoracji.
Prezentacje artystyczne: zespoły Miejskiego Centrum

Liczba
uczestników
250

3.

1.06.2018

Miejski Dzień Dziecka

filia DOK
Ochotnicza Straż Pożarna
Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi
Ochotnicza Straż Pożarna
Tomaszów Mazowiecki Ludwików

Kultury, otwarcie wystawy zbiorowej SAP, występ
zespołu "Kalina" z Wąwału
- blok Ochotniczych Straży Pożarnych: prezentacje
wozów bojowych OSP Białobrzegi i Ludwików,
prezentacje sprzętu ratowniczo-gaśniczego, pokaz
ratownictwa medycznego, gry i zabawy rekreacyjne
- pokaz "ZOla" Zumba ® Fitness
- "The best of Roxette" koncert w wykonaniu zespołu
"Stars Roxette Tribute Band"
- "Zostań bohaterem DOK-u" - zajęcia i stoiska
animacyjne: tańce i zabawy animacyjne,
warsztaty
plastyczne i gliniany kącik dla dzieci, "Od ziarenka do
bochenka"
- stoisko promocyjne Skansenu Rzeki Pilicy,
- Akademia Ciastka - "ciasteczkowy zawrót głowy"
- losowanie upominków dla "Bohaterów DOK-u"

300

Urząd Miasta,
Miejskie Centrum Kultury
Partnerzy:
MBP,
Centrum Nauki
i Biznesu ŻAK,
Operator Bankowy Fines,
Fiero! Pizza,
Dunapack Eurobox
Packaging

Rozstrzygnięcie konkurs plastycznego "Plac zabaw moich
marzeń" zorganizowany przez Tomaszowskie TBS.
Nagrody wręczył Marcin Witko, prezydent Tomaszowa
Mazowieckiego; Finał V Tomaszowskiego Festiwalu
ekologicznego "Rejs na czystą wyspę" z pokazami mody
ekologicznej, prezentacjami wokalistów i wręczeniem
nagród.
Piotr
Bielak,
akrobata
rowerowy,
przyjechał
z miasteczkiem rowerowym oraz zaprezentował pokaz
akrobatyki rowerowej z udziałem publiczności. Scena
„Kalejdoskop” Krakowski Teatr uliczny zaprezentował
program „Kolorowy cyrk”, w trakcie którego dzieci
i dorośli mogli wziąć udział w konkursach skakania przez
skakankę, podziwiać pokaz ogromnych baniek mydlanych,

1500
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4.

13.06.2018

XII Spartakiada
Przedszkolaków zza Pilicy
- część rekreacyjna i część
artystyczna

MCK filia DOK

5.

19.06.2018

Piknik podsumowujący
rok kulturalno-oświatowy
2017/2018

Filia Tkacz
Centrum Językowe
GLOBAL

6.

29.06.2018

Kino na leżakach

Miejskie Centrum Kultury
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a nawet wziąć udział w warsztatach szczudlarskich.
Na finał imprezy wystąpił teatr Krakowskiego Biura
Promocji
Kultury
z interaktywnym
widowiskiem
teatralnym „O czym marzą drzewa”, podczas którego
dzieci wystąpiły na scenie z aktorami ucząc się o ekologii
i sposobach ochrony środowiska w życiu codziennym.
Animatorzy Miejskiego Centrum Kultury prowadzili
liczne warsztaty i zabawy animacyjne, m.in. malowanie
twarzy, skręcanie baloników czy robienie gniotków.
Każdy uczestnik miał możliwość zrobienia pamiątkowego
zdjęcia.
W zabawkach skoczno – bieżno – rzutnych rywalizowały
grupy przedszkolaków i uczniów klas 0 z Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego nr 3 - Ludwików (Przedszkole nr 9),
ZS-P nr 8 (Klasa „O”) i Gminnego Przedszkola
w Wąwale. Zgodnie z mottem "Spartakiady"; ,,Nie sukces
i sława, lecz dobra zabawa”, wszyscy uczestnicy zostali
zwycięzcami, wręczono im dyplomy i słodkości. W części
artystycznej, dzieci obejrzały spektakl ,,Moja dorosłość”
w
wykonaniu zespołu Horrorek i uczestniczyły
w zabawach animacyjnych przygotowanych przez Paulinę
Rek.
W filii Tkacz odbyło się podsumowanie sezonu
artystycznego 2017/2018. Nie zabrakło licznych atrakcji
dla całych rodzin, występów uczestników zajęć,
a także poczęstunku w formie kiełbaski z grilla.
W programie artystycznym zaprezentowali się uczestnicy
zajęć muzycznych z filii Tkacz m.in. gitarzyści,
perkusiści, pianiści i wokaliści prezentując tym samym
zdobyte podczas 10 miesięcznej pracy umiejętności.
Plenerowa projekcja filmu „Porady na zdrady”.
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400

300

7.

13.07.2018

Kulturalny Piątek Przytulanki motanki

Miejskie Centrum Kultury

8.
9.

20.07.2018
27.07.2018

Kino na leżakach
Kulturalny Piątek Warsztaty z tradycyjnej,
wielopokoleniowej sztuki
garncarskiej

Miejskie Centrum Kultury
Miejskie Centrum Kultury

10.

3.08.2018

Kulturalny Piątek - Gry
planszowe

11.

10.08.2018

Kulturalny Piątek Animacje rekreacje

Miejskie Centrum Kultury,
Rawskie Stowarzyszenie
Miłośników Gier
Fabularnych i Fantastyki
Topory, oddział
w Tomaszowie Maz.
Miejskie Centrum Kultury

12.

17.08.2018

Kulturalny Piątek Witajcie w naszej bajce

Miejskie Centrum Kultury

13.
14.

31.08.2018
1516.09.2018

Kino na leżakach
Dożynki Prezydenckie
STREFA DZIECKA

Miejskie Centrum Kultury
Urząd Miasta,
Miejskie Centrum Kultury
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Pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach cyklu
„Kulturalne piątki” odbyło się pod hasłem „Przytulanki
motanki”. Podczas warsztatów uczestnicy mieli
możliwość tworzenia samodzielnie laleczek, przytulanek,
zwierzaczków, misiów z różnych ścinków materiałów.
Plenerowa projekcja filmu „PolandJa”.
Podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu „Kulturalne
Piątki”
uczestnicy
wzięli
udział
w warsztatach
garncarskich prowadzonych przez doświadczonego
garncarza. Uczestnicy mogli również podziwiać gotowe
wyroby oraz poznać historię garncarstwa.
Miejskie Centrum Kultury wraz ze Stowarzyszeniem
Topory zaprosiło sympatyków gier planszowych do
wspólnego rozegrania kilku partyjek coraz bardziej
popularnych gier.

Tym razem na placu Kościuszki pracownicy Miejskiego
Centrum Kultury zaprosiło rodziny z dziećmi na zabawy
animacyjno – ruchowe.
Animatorzy starali się zaszczepić w najmłodszych
zamiłowanie do dawnych gier, z czasów, gdy godzin
zabawy potrafiły dostarczyć zwykły patyk, kamień, kartka
i długopis, a rodzicom przypomnieli takie gry jak
piramidka czy kartofel.
Animatorzy
MCK
przypomnieli
mieszkańcom
Tomaszowa wiersze J. Tuwima i wspólnie zaprezentowali
utwór „Lokomotywa”.
Plenerowa projekcja filmu „Facet na miarę”.
Animatorzy MCK przygotowali dla najmłodszych wiele
atrakcji m.in.: skręcanie balonów, rękodzieło, tworzenie

50

250
50

50

40

40

300
3 000

15.

1516.12.2018

Jarmark
Bożonarodzeniowy

Urząd Miasta,
Miejskie Centrum Kultury

wojskowych czapek/ wianków patriotycznych, mini
tkactwo, malowanie buziek, malowanie odlewów
gipsowych, wielkoformatowa plansza ze szkicami do
malowania, zmagania sprawnościowe.
Prowadzenie koncertów zespołów ludowych na bocznej
scenie – Hanna Cierpicka
Stoisko warsztatowo – rękodzielnicze, ozdoby świąteczne,
kartki okolicznościowe, wyroby o tematyce świątecznej.

500

Łącznie w działaniach wzięło udział około 7 090 osób.

IV.

Promowanie walorów turystyczno – przyrodniczych
Filia SKANSEN RZEKI PILICY

Skansen Rzeki Pilicy - to placówka w której zarówno tomaszowianie jak i turyści z kraju i zagranicy mogą, poprzez pryzmat zgromadzonych tutaj
unikatowych zabytków, poznać historię i tradycję naszego regionu oraz Nadpilicza. Dzięki organizowanym wystawom, spotkaniom i imprezom przybyli
goście mogą aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym naszego regionu, poszerzać wiedzę o miejscowych atrakcjach i tradycjach oraz spotkać się z „żywą
historią”. Skansen Rzeki Pilicy wraz z pozostałymi nadpilickimi atrakcjami Tomaszowa Maz. jest swoistym „magnesem” przyciągającym dziesiątki tysięcy
turystów jednocześnie współtworząc wizerunek naszego miasta, szczególnie w oczach gości z kraju i zagranicy.
Skansen Rzeki Pilicy z każdym rokiem zyskuje miano wyjątkowego miejsca turystycznego, zarówno dzięki gromadzeniu i nowoczesnej formie
udostępniania unikatowych zabytków jak i poprzez współpracę z różnorodnymi partnerami ze środowiska lokalnego i ogólnokrajowego. Skansen sprzyja
realizacji i rozwojowi potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta w poczuciu tożsamości lokalnej i świadomości dziedzictwa historycznego ale przede
wszystkim jest placówką unikatową i przez to rozpoznawalną na arenie ogólnopolskiej.
CELE
1. Pełne wykorzystanie zasobów (zabytków i obiektów) Skansenu dla uatrakcyjnienia oferty turystycznej.
2. Rozwój placówki zarówno w oparciu o istniejące zasoby, jak i pozyskiwanie nowych wpisujących się w wizję rozwoju Skansenu.
3. Poszerzanie współpracy z partnerami oraz nawiązywanie kontaktów z nowymi placówkami czy instytucjami.
4. Doskonalenie metod działania nad pozytywnym wizerunkiem Skansenu jako jednej z „wizytówek” Tomaszowa Mazowieckiego.
5. Profesjonalizacja kadry.
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6. Wielokierunkowość działań (ze szczególnym uwzględnieniem reklamy i atrakcyjności działań) mających na celu zwiększenie frekwencji gości
zwiedzających Skansen Rzeki Pilicy.
L.p.

Data

1.

2.05.2018

2.

20.05.2018

Opis wydarzenia
Organizacja imprez i wydarzeń
Majówka historyczna – „Tradycja Orężem Niepodległości”.
Rdzeniem imprezy były liczne atrakcje w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Rava i pracowników MCK
wpisujące się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Na poczesnym miejscu znalazły się pokazy walk rycerskich. Następnie chętni mogli dokładnie obejrzeć
elementy uzbrojenia rycerskiego, pozyskując informacje o ich przeznaczeniu i historii. W „rycerskim
obozowisku” była również możliwość spróbowania swoich sił w strzelaniu z łuku czy rzucie oszczepem. Nie
brakowało chętnych do innych zabaw (w tym „walki” na styropianowe miecze) a zwłaszcza do pomocy w
wytwarzaniu i pieczeniu podpłomyków.
Niezwykle ciekawy był warsztat płatnerza z mieczami, szablami i innymi elementami rycerskiego
rynsztunku. Płatnerze wyjaśniali techniki wyrobu broni białej, opowiadali o jej historii a nawet dali kilka
pokazów walk tą historyczną bronią, tak mocno wpisaną w naszą historię.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko przygotowane przez Kino Helios.
Byli również artyści-rękodzielnicy, głównie z tomaszowskiego Stowarzyszenia Amatorów Plastyków.
Oprócz prezentacji wyrobów, artyści zachęcali zainteresowanych do spróbowania swoich sił przy ich
wytwarzaniu i poznania tajników artystycznego rękodzieła.
Przy stoisku animatorów z MCK najbardziej widowiskowe były umalowane buźki dzieci oraz balonikowe
rozmaitości w tym zwierzątka i miecze. Można było własnoręcznie wykonać różnymi technikami symbole
narodowe (flagi i godła), hełmy z papieru oraz uczestniczyć w rozmaitych grach i zabawach.
Noc Muzeów w Skansenie.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się nowo otwarta wystawa pn. „Tradycje wędkarskie w dorzeczu
Pilicy”. Na wystawie zaprezentowane zostały archaiczne wędki bambusowe oraz z klejonki tonkinowej
sygnowane przez polską firmę „POLSPING”, kołowrotki i inne drobne akcesoria wędkarskie. Ekspozycja
oprócz tablic z historią wędkarstwa wzbogacona została spreparowanymi okazami ryb drapieżnych, starym
zabytkowym motocyklem WSK, oraz postaciami wędkarzy w strojach z różnych epok.
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Liczba odbiorców /
zwiedzających
942

647

Podczas Nocy Muzeów goście Skansenu mogli zwiedzać nowo otwarte przestrzenie zabytkowego budynku
młyna wodnego. Zwiedzający mieli niecodzienną możliwość obejrzenia filmów o fabrycznym Tomaszowie i
zespole „Piliczanie”, które były wyświetlane przy pomocy projektora ze starych taśm. Dodatkowo można
było posłuchać historii o Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego Jedwabiu bliżej znanej jako „Wistom”.
Fani motoryzacji mogli obejrzeć pojazdy Stowarzyszenia Posiadaczy Pojazdów Zabytkowych „WETERAN”
z Tomaszowa Maz. i grupy „Tomaszowskie Klasyki”.
Po zapadnięciu zmroku Skansen rozświetliła tradycyjna iluminacja, która podkreśliła piękno i urok
zabytkowych budynków.
3.

8.07.2018

Pokazowe warsztaty etnograficzne pn. „Od ziarenka do bochenka”.

394

Warsztaty skupiły się na części praktycznej, która miała miejsce przy ognisku, gdzie każdy zainteresowany
mógł mielić zboże na żarnach ręcznych i poznać technikę oddzielania mąki od otrąb. Kulminacyjną częścią
warsztatów była możliwość własnoręcznego wyrobu ciasta i uformowania z niego podpłomyka, który
następnie został upieczony i przekazany swemu twórcy.
4.

15.07.2018

„Słodka niedziela” w Skansenie.

1084

Tradycyjnie bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko pszczelarza, który z zaangażowaniem
opowiadał zainteresowanym o swojej pasji i ciekawostkach z życia pszczół.
Swoje wyroby prezentowała również Pasieka Jaros.
Atrakcyjną nowością było stoisko profesjonalnego zielarza, który wyjaśniał zainteresowanym tajniki
medycyny naturalnej. Chętni mogli również spróbować naparów z różnych ziół.
Rękodzielnicy z tomaszowskiego Stowarzyszenia Amatorów Plastyków z Tomaszowa Maz. oprócz
prezentacji prowadzili również warsztaty.
Animatorzy z MCK
mieli ogromne zainteresowanie przy malowaniu buziek, robieniu wianków,
malowankach i wycinankach.
Goście mogli obejrzeć plenerową wystawę pt. „W świecie pszczół” i skosztować gratisowo chleba z miodem.
Na scenie przed „stacyjką Reymonta” zaprezentowały się miejscowe zespoły ludowe czyli „Ludwiczanki”
i „Smardzewianie”.
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5.

6.

7.

12.08.2018

Piknik Militarny w Skansenie.

1879

8.09.2018

Główną atrakcją była inscenizacja historyczna pn. „Atak czerwonoarmistów na strażnicę KOP –
WRZESIEŃ 1939 r.” wpisująca się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległej.
Przypomniała ona o tragicznych wydarzeniach sprzed 79 lat, kiedy to na walczącą z agresorem niemieckim
Polskę, zdradziecko napadł Związek Radziecki. Oprócz zapoznania się z umundurowaniem i uzbrojeniem
walczących wtedy żołnierzy, goście mogli wiele dowiedzieć się zarówno o samym Korpusie Ochrony
Pogranicza jak i najważniejszych wydarzeniach Września 1939 r.
W trakcie inscenizacji pokazane zostały m.in. epizody z codziennego życia „pograniczników”, bohaterska
obrona strażnicy oraz szykany i zbrodnie Sowietów wobec wziętych do niewoli żołnierzy.
Była możliwość wejścia i dokładnego obejrzenia jedynego na świecie opancerzonego ciągnika
artyleryjskiego Luftwaffe – „Lufcika”.
Duże wrażenie zrobiły pokazy jazdy historycznego czołgu T-34/85 (obsługiwanego przez Stowarzyszenie
„Klub Pancernych”).
W ducha imprezy wpisała się niewątpliwie plenerowa wystawa użyczona Skansenowi przez Wirtualne
Muzeum Kresy – Syberia z Warszawy, gdzie na kilkudziesięciu planszach przybliżona została historia
Korpusu Ochrony Pogranicza (1924 – 1939).
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się strzelnica przygotowana przez elitarne Liceum Kadetów RP w
Lipinach.
Europejskie Dni Dziedzictwa w Skansenie Rzeki Pilicy.

124

9.09.2018

Wydarzenie promował event historyczny pn. „Na straży granic Niepodległej”, wpisujący się w obchody
stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Jego najważniejszym akcentem było uroczyste otwarcie wystawy pt. „Korpus Ochrony Pogranicza 1924 –
1939” wzbogaconej o kilkudziesięciu okazów tzw. sztuki okopowej, będących wyrazem zarówno uczuć
religijnych jak i patriotycznych żołnierzy Wielkiej Wojny.
Na otwarciu wystawy zaprezentowali się również rekonstruktorzy z SRH „Batalion Tomaszów” w
umundurowaniu i wyposażeniu żołnierzy polskich z Września 1939 roku.
Dodatkową atrakcją było otwarcie w odpowiedniej aranżacji historycznego budynku, pełniącego przed II
wojną światową rolę wartowni w prezydenckiej Spale.
Finał projektu – „Jestem flisakiem – zawód moich pradziadów”

409
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8.

30.09.2018

Podczas działania finałowego największą atrakcją był koncert jedynej w Polsce Kapeli Flisackiej z Ulanowa
„Folk Band”.
Dużym zainteresowaniem w tym dniu cieszyły się warsztaty kulinarno-etnograficzne, podczas których
dzieci mogły samodzielnie wykonać tradycyjne „flisackie chlebki”, wystawa o historii flisactwa oraz warsztaty
Stowarzyszenia Amatorów Plastyków z Tomaszowa Maz.
Światowy Dzień Turystyki w Skansenie

403

W programie były m.in. warsztaty artystów – rękodzielników i warsztaty etnograficzne pn. "Od ziarenka do
bochenka".
9.

10-11.03.2018

Udział Skansenu w akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” organizowanej przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6-7.10.2018

568

Udostępnienie zwiedzającym nowych obiektów, eksponatów i form działalności
1.

8.09.2018

2.

2018

3.

2018

4.

2018

237

Otwarcie i udostępnienie zwiedzającym historycznej wartowni z prezydenckiej Spały z okresu
dwudziestolecia międzywojennego. Otwarcie wartowni z tematyczną wystawą i odpowiednią aranżacją
nastąpiło w trakcie eventu historycznego pn. „Na straży granic Niepodległej” i było elementem obchodów
Święta Niepodległości .
Powiększenie kolekcji militariów w postaci udostępnionych turystom elementów transportera
opancerzonego Sd. Kfz. 251.
Powiększenie kolekcji etnograficznej w postaci udostępnionego turystom elementu wyposażenia kuźni (miech
z paleniskiem) oraz żaren drewnianych.
Pozyskanie gratisowo od PKP elementów historycznego żurawia kolejowego.
Udostępnienie turystom całego parteru i strychu młyna w nowej aranżacji z wykorzystaniem eksponatów
z magazynów.
Uatrakcyjnienie oferty Skansenu poprzez zorganizowanie warsztatów etnograficznych pn. „Od ziarenka do
bochenka” w trakcie których młodzież poznaje m.in. etapy praz polowych, narzędzia rolnicze, rodzaje zbóż,
sposoby przerabiania ziarna na mąkę, mieli zboże na żarnach ręcznych a na zakończenie wyrabia podpłomyki
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pieczone następnie nad ogniskiem.
Organizacja wystaw czasowych
Wystawa czasowa pt. „W wiejskiej zagrodzie”

1.

do 28.02.2018

2.

20.05. 2018

Wystawa czasowa pt. „ Tradycje wędkarskie w dorzeczu Pilicy”

3.

15.07.2018

Wystawa plenerowa pt. „ W świecie pszczół”

4.

12.08.2018

Wystawa czasowa pt. „Korpus Ochrony Pogranicza” ze zbiorów Fundacji Kresy – Syberia z Warszawy

Doskonalenie kadry pracowniczej:
- udział w dwóch konferencjach Muzeów Województwa Łódzkiego.
- udział w szkoleniu „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w administracji publicznej”
- udział w szkoleniu dla kadr informacji turystycznej Regionu Łódzkiego nt. „Informacja turystyczna źródłem sukcesu produktu turystycznego”.

Współpraca z placówkami i instytucjami samorządowymi Tomaszowa Maz.
- współpraca z Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego we wzajemnej promocji placówek;
- współpraca z Wydziałem Kultury i Sportu UM i Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego;
- współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego (użyczanie historycznych zdjęć) i ZSP Nr 6 (współorganizacja dwóch miejskich gier
terenowych – na terenie Skansenu).
Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych oraz historyczno – patriotycznych.
 Promocja Skansenu w ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu – Skansen na wydanej przez SMWP mapie skansenów
w Polsce oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 Współpraca z Jednostką Strzelecką 1002 z Tomaszowa Maz.:
- stoisko „Strzelców” na „Pikniku Militarnym” w Skansenie.;
- użyczanie Strzelcom elementów wyposażenia wojskowego na potrzeby warty honorowej w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
 Współpraca z Tomaszowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku – organizacja spotkań przy ogniskach w Skansenie.
 Współpraca z Tomaszowskim Stowarzyszeniem Amazonek – organizacja spotkań przy ogniskach w Skansenie.
 Współpraca ze Stowarzyszeniem Amatorów Plastyków w Tomaszowie Maz. – organizowanie przez artystów warsztatów rękodzieła na terenie
Skansenu, zarówno w trakcie imprez (Majówka, Słodka Niedziela, Warsztaty Etnograficzne, finału projektu „Jestem flisakiem – zawód moich
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pradziadów” itp.) jak również w wakacyjne niedziele, co podnosiło atrakcyjność oferty Skansenu.
 Współpraca z tomaszowskimi harcerzami – udostępnienie miejsca na ognisko dla harcerzy i „Wołyńskich Słowików”.
 Współpraca ze Stowarzyszeniem Posiadaczy Zabytkowych Pojazdów „WETERAN” z Tomaszowa Maz. - udział Stowarzyszenia w imprezach na
terenie Skansenu (Noc Muzeów, Piknik Militarny) czy innych okazjach jak np. w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
 Współpraca z Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Muzeum Regionalnym w Opocznie, Muzeum w Piotrkowie Tryb. oraz Archiwum
Państwowym w Piotrkowie Tryb. - użyczanie eksponatów, organizacja wydarzeń i wzajemna promocja.
 Współpraca z PTTK Żarnów przy organizacji XXI Rajdu „Brzegiem Pilicy”.
 Współpraca z Łódzkim Domem Kultury - udział pracowników Skansenu w organizowanych przez ŁDK konferencjach muzeów województwa
łódzkiego i projekcie „Jestem flisakiem – zawód moich pradziadów”.
 Współpraca z filiami w ramach Miejskiego Centrum Kultury – warsztaty „Od ziarenka do bochenka” w filii DOK (Majówka Białobrzeska), Rajdy
Nordic Walking organizowane przez filię MOK z ogniskiem w Skansenie, działania na Jazz Festival.
 Współpraca z Muzeum Wirtualnym Kresy – Syberia z Warszawy (gratisowe wypożyczenie do Skansenu wystawy o KOP).
 Współpraca ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „Batalion Tomaszów”:
- 20.01.2018 - Skansen jako punkt centralny „marszu zimowego” w wykonaniu ponad 40 rekonstruktorów z całej Polski pod przewodnictwem SRH „Batalion
Tomaszów”.
- 12.08.2018- udział rekonstruktorów w „Pikniku Militarnym” w inscenizacji historycznej pn. „Atak czerwonoarmistów na strażnicę KOP – WRZESIEŃ
1939”.
- 8.09.2018 - udział rekonstruktorów z SRH „Batalion Tomaszów” w evencie historycznym pn. „Na straży granic Niepodległej”.
 Współpraca z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej:
- zorganizowanie Dnia Podoficera w Skansenie;
- zwiedzanie Skansenu przez gości 25 BKP (m.in. z 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) oraz młodzieży ze szkół
wojskowych.
RUCH TURYSTYCZNY : ilość zwiedzających – 35 199 osób

W Skansenie oprócz obsługi gości, organizacji imprez, wydarzeń, wystaw i uruchomienia warsztatów etnograficznych pn. „Od ziarenka do
bochenka” podjęto wiele prac konserwacyjnych i porządkowych podnoszących estetykę placówki oraz przeprowadzono spisy inwentaryzacyjne
mienia. Dla utrzymania wysokiej frekwencji, satysfakcji gości i zainteresowania mediów, niezbędne jest utrzymanie w należytym stanie
znajdujących się w Skansenie unikatowych eksponatów (czyli odpowiednia i systematyczna konserwacja), oraz uatrakcyjnianie oferty, poprzez
pozyskiwanie nowych eksponatów i udostępnienie tych które mamy, a którymi nie możemy się pochwalić z powodu braku przestrzeni
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wystawienniczej.

Filia PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA GROTY NAGÓRZYCKIE
Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie jest unikatową w skali kraju atrakcją turystyczną – niezwykłe połączenie wytworu natury
z dziełem rąk ludzkich . Groty, które mogą liczyć około 200 lat, są pozostałościami po podziemnej kopalni, która wydobywała piasek na potrzeby go spodarskie, a później dla hut szkła. Przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Podziemna Trasa Turystyczna została
udostępniona zwiedzającym 2 lutego 2012 roku. Ze względu na prowadzenie wykopalisk zgodnie z XIX-wiecznymi zasadami sztuki górniczej, obiekt
jest zabytkiem unikatowym w skali europejskiej oraz jest świadectwem dawnej techniki górniczej (http://groty.mck-tm.pl/).

Lp.

Data

Nazwa wydarzenia

1.

5.03.2018

Wystawa historyczna

2.

„Polska – zobacz więcej”

3.

9–
11.03.2018
2.04.2018

4.

13.04.2018

5.

12.05.2018

6.

16.05.2018

7.

19.05.2018

8.
9.

Otwarcie wystawy „Dolina
Pilicy”
Wystawa historyczna
Dni otwarte Funduszy
Europejskich
Lekcja muzealna

Organizator, współorganizator

Krótki opis

MCK /filia PTT „Groty
Nagórzyckie”
Polska organizacja Turystyczna
/filia PTT „Groty Nagórzyckie”
Szkoła Podstawowa nr 12 /
PTT „Groty Nagórzyckie”
Wolborskie Centrum Kultury
/filia PTT „Groty Nagórzyckie”
MCK /filia PTT „Groty
Nagórzyckie”
Filia PTT „Groty Nagórzyckie”

Zbrojne podziemie antykomunistyczne
w Tomaszowie Maz. i okolicy
Weekend za pół ceny

Filia PTT „Groty Nagórzyckie”

22.05.2018

Noc muzeów Wystawa
historyczna
Lekcja muzealna

30.05.2018

Lekcja muzealna

Filia PTT „Groty Nagórzyckie”

Filia PTT „Groty Nagórzyckie”
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Finał IV powiatowego konkursu
plastycznego
Zbrojne podziemie antykomunistyczne
w Tomaszowie Maz. i okolicy
Impreza „Groty z piaskiem w tle”
Historia piaskiem pisana, wyświetlanie
filmu
Nagórzyce – portret dzielnicy
Historia piaskiem pisana, wyświetlanie
filmu
Historia piaskiem pisana, wyświetlanie
filmu

Liczba
uczestników
30
264
60
45
350
40
550
55
50

10. 2.06.2018

XXI Rajd „Brzegiem
Pilicy”

11. 15.06.2018

Lekcja muzealna

12. 4.07.2018

Goście z Ukrainy
„Wołyńskie słowiki”
Goście z Francji UM
Łęczyca
Rajd Związku Leśników
Polskich Regionu
Środkowopolskiego
Grupa młodzieży
zagranicznej z Erasmusa
Rajd samochodowy „Retro
Prząśniczka”
Wojewódzkie Obchody
Światowego Dnia
Turystyki
„Polska – zobacz więcej”

13. 24.08.2018
14. 30 –
31.08.2018
15. 18.09.2018
16. 22.09.2018
17. 30.09.2018

18. 5 –
7.10.2018
19. 6.10.2018

Wernisaż wystawy

20. 25.11.2018
21. 28.11.2018

Andrzejki w Grotach
Grupa młodzieży z Wilna –
Szkoła im. Szymona
Konarskiego
Grupa zagranicznych

22. 8.12.2018

PTTK Żarnów /filia Skansen
Rzeki Pilicy / filia PTT „Groty
Nagórzyckie”
Filia PTT „Groty Nagórzyckie”

185

Filia PTT „Groty Nagórzyckie”

Poprowadzenie rajdu: tama Zalewu –
Groty Nagórzyckie – Skansen Rzeki
Pilicydo
Historia piaskiem pisana, wyświetlanie
filmu
Zwiedzanie Grot, wyświetlanie filmu

Filia PTT „Groty Nagórzyckie”

Zwiedzanie Grot, wyświetlanie filmu

20

Nadleśnictwo
Smardzewice/filia PTT „Groty
Nagórzyckie”
Z.S.P w Smardzewicach/ filia
PTT „Groty Nagórzyckie”
Filia PTT „Groty Nagórzyckie”

Zwiedzanie Grot

104

Zwiedzanie Grot

40

Zwiedzanie Grot

40

35
40

Woj. Łódzkie/ Powiat
Zwiedzanie Grot
Tomaszów/UM Tomaszów
/filia PTT „Groty Nagórzyckie”
Polska organizacja Turystyczna Weekend za pół ceny
/ filia PTT „Groty
Nagórzyckie”
Filia PTT „Groty Nagórzyckie” „Wyczarowane z piasku” – Barbara
Urbańska - Miszczyk
Filia PTT „Groty Nagórzyckie” „Wesołe Groty”
Filia PTT „Groty Nagórzyckie” Zwiedzanie grot

150

Arena Lodowa/filia PTT

10
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Zwiedzania Grot

35

30
400
20

23. 9.12.2018

łyżwiarzy biorących udział
w Pucharze Świata
Delegacja Senegalu z
pobytu na Szczycie
Klimatycznym

„Groty Nagórzyckie”
Filia PTT „Groty Nagórzyckie”

Zwiedzanie grot

RUCH TURYSTYCZNY: - ilość zwiedzających – 37 961 (w tym ok. 1000 gości zagranicznych)
WYKONANE PRACE:
- pozyskanie i zorganizowanie stałej ekspozycji próbek piasków kwarcowych z kopalni Grudzeń Las
- remont części chodnika na dojściu do klatki schodowej
- wykonanie prac pogwarancyjnych w budynku obsługi turystów (naprawa oświetlenia, dachu, kostki brukowej)
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI:
- Nadleśnictwo Smardzewice
- O.S.P. Nagórzyce
- Jednostka Strzelecka Tomaszów
- Zespól Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
- Gminne Centrum Kultury Zamek w Inowłodzu
- PTTK Żarnów
- Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski
- Polska Organizacja Turystyczna
- Muzeum im. A. hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.
- Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
- Archiwum Państwowe w Tomaszowie Maz.

V.

Działalność promocyjna
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5

– wywiad w radio „VICTORIA” ŁOWICZ (pracownicy PTT Groty Nagórzyckie)
– TV POLSAT NEWS ( pracownik PTT Groty Nagórzyckie - A. Chachuła)
– wykorzystanie PTT Groty Nagórzyckie w klipie promocyjnym KOCHAM TOMASZÓW
– promocja w wydawnictwie „ŻYCIE NA GORĄCO”
– sesja fotograficzna zespołu rockowego SYMBOLICAL w Grotach Nagórzyckich
– radio strefa FM Piotrków Trybunalski (pracownik PTT Groty Nagórzyckie J. Pązik)
– radio Fakty RMF FM ( pracownik PTT Groty Nagórzyckie M. Stefański)
– program TVP 1 „Zakochaj się w Polsce” (pracownik PTT Groty Nagórzyckie W. Benderz)
- promowanie Skansenu i innych atrakcji Tomaszowa Maz. na różnych imprezach m.in. w Piotrkowie Trybunalskim podczas "FLY FEST 2018"
i na dożynkach wojewódzkich w Sławnie ;
- współpraca z organizacjami turystycznymi (PTTK, biura podróży itp.);
- współpraca z radiem oraz telewizją regionalną i ogólnopolską w tym:
- Audycja w Programie 2 Polskiego Radia,
- Audycja w Radiu Victoria
- Audycja w Radiu RMF FM
-TV z Aleksandrowa Łódzkiego
-TVP 1 „Zakochaj się w Polsce”.
Promowanie unikatowych atrakcji turystycznych Tomaszowa Maz. (Skansen Rzeki Pilicy, Rezerwat Przyrody „Niebieskie Źródła” i Podziemna
Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie”) obiektów (Arena Lodowa) oraz imprez jak np. Dni Tomaszowa czy Love Polish Jazz Festival:
- film popularnego „yotubera” Jakuba Czerwińskiego (IrytującyHistoryk) o KOP z wykorzystaniem fragmentów z inscenizacji historycznej
(Piknik Militarny – 12.08) w Skansenie – 76 tys. wyświetleń.
- aktywność na stronie internetowej i „facebooku”;
- wywieszanie plakatów reklamowych;
- rozdawanie ulotek i informowanie gości o ofercie turystycznej Tomaszowa;
- promowanie tomaszowskich atrakcji na antenie radiowej (Polskie Radio Program 2, Radio Victoria, RMF FM) i telewizyjnej (TV z
Aleksandrowa Łódzkiego i TVP 1 – program „Zakochaj się w Polsce”);
- profesjonalna obsługa odwiedzających nasze miasto gości z kraju i zagranicy- m.in. przewodnik oprowadzający w języku angielskim.
- artykuły dot. działalności MCK w Kalejdoskopie Kulturalnym woj. łódzkiego ( dyrektor MCK)
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- udział w audycjach radiowych (radio Fama), telewizyjnych (TVP oddz. Łódź, Tele Team)
- zwiększenie asortymentu w sklepiku z pamiątkami w Grotach Nagórzyckich oraz wprowadzenie do sprzedaży pamiątkowej monety w
Skansenie Rzeki Pilicy;
- zapewnienie zwiedzającym Groty Nagórzyckie dostępu do napoi zimnych i gorących, słodyczy;
- opracowanie folderu reklamowego „Atrakcje Tomaszowskiej Okrąglicy” ;
- opracowanie graficzne, druk biletów wstępu do Skansenu Rzeki Pilicy i PTT Groty Nagórzyckie;
- wywieszanie baneru reklamującego Skansen i Groty przy zamku w Inowłodzu;
- współpraca ze Stowarzyszeniem Muzeów na Wolnym Powietrzu oraz Stowarzyszeniem Podziemnych Tras Turystycznych Polski (wspólne
foldery i promocja na targach turystycznych);
- aktywność na stronach internetowych i w mediach społecznościowych – liczne zdjęcia i artykuły promujące największe atrakcje turystyczne
Tomaszowa Maz., koncerty, wydarzenia, promocja usług.
- artykuły historyczne związane z wydarzeniami nad Pilicą;
- współpraca z portalami internetowymi (m.in. http://www.zwarszawy-naweekend.pl/, nasztomaszow.pl,);

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
Lp.

Data

Nazwa wydarzenia

1.

19.01.2018

„Śpiewajcie aniołowie”

2.

2.02.2018

3.
4.

7.02.2018
9.03.2018

VIII Wojewódzki
Przegląd Twórczości
Dojrzałej
Przystanek 60+
Talenty roku w MOK-u
63.Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski
Eliminacje powiatowe

Organizator,
współorganizator
MDK – Rawa Maz.

uczestnictwo

Łódzki Dom Kultury

I nagroda w kategorii „chóry”

1

2 osoby otrzymały wyróżnienia.
I i II nagroda kat. Dorośli
I nagroda kat. Młodzież
Eliminacje powiatowe

2
2

Filia MOK
MCK, filia MOK
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Krótki opis

Liczba
uczestników
1

Uwagi
Przygotowanie:
Beata Niedzielska
Przygotowanie:
Katarzyna
Borowska

Przygotowanie:
Przemysław Sowa

5.

17-18.03.2018

6.

24.03.2018

7.

27.03.2018

8.

8.04.2018

9.

13-14.04.2018

10.

21-22.04.2018

11.

23-24.04.2018

12.

25.04.2018

13.

7-8.05.2018

14.

13.05.2018

15.

18-19.05.2018

XXII Festiwal Sztuki
Słowa
I Przegląd Artystycznego
Ruchu Seniorów
IX Wojewódzki Przegląd
Twórczości Dojrzałej
Przystanek 60+
63.Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski
Eliminacje rejonowe
XI Polsko-Ukraińskie
Spotkania Mistrzów
Słowa
63.Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski
Eliminacje wojewódzkie
Festiwal Teatrów
Szkolnych im. W.
Siemiona
X Wojewódzki Przegląd
Twórczości Dojrzałej
Przystanek 60+
Teatr/Kabaret
XXXVIII Mały
Tomaszowski Konkurs
Recytatorski
Eliminacje powiatowe
XIX Przegląd Twórczości
Seniorów
XXVI Ogólnopolskie

Elbląg

III nagroda

1

Miejski Dom Kultury w
Opocznie

Nagroda dla najlepszej wokalistki dla Pani
Jadwiga Kocik

1

Łódzki Dom Kultury

I nagroda w kategorii rękodzieło dla Pani
Marii Babickiej

1

Przygotowanie:
Marcin Goździk

MOK Piotrków Tryb.

Nominacja do etapu wojewódzkiego

2

Przygotowanie:
Przemysław Sowa

Wyróżnienie
Wyróżnienie

2

Przygotowanie:
Przemysław Sowa

I nagroda
Nominacja do finału

1

Przygotowanie:
Przemysław Sowa

Grójec

Udział w przeglądzie –
II spektakle, grupa teatralna „Sienienazywa”

-

Przygotowanie:
Przemysław Sowa

Łódzki Dom Kultury

Wyróżnienie dla Jadwigi Kocik „Teatr
Dziunia K.” w kategorii Teatr jednego
aktora oraz występ grupy kabaretowej
„Meja” ze skeczem „Kuracjuszki”.
III nagroda
Wyróżnienie

2

Przygotowanie:
Beata Niedzielska,
Katarzyna
Wojtaszczyk
Przygotowanie:
Przemysław Sowa

II miejsce dla Jadwigi Kocik w kategorii
soliści
Wyróżnienie

1

Łuck (Ukraina)

Łódzki Dom Kultury

MCK filia MOK

Sierackie Centrum
Kultury
Oświęcim
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2

1

Przygotowanie:
Przemysław Sowa
Przygotowanie:
Beata Niedzielska

Przygotowanie:
Przemysław Sowa
Przygotowanie:

Spotkania Recytatorów
i Śpiewających Poezję
„Amor sprawił”

Przemysław Sowa

16.

7.06.2018

I Integracyjny Konkurs
Piosenki Tomaszowskie
Lato

Powiatowe Centrum
Animacji Społecznej

17.

8.06.2018

19.

9.06.2018

Miejski Ośrodek Kultury
w Piotrkowie Tryb.
Miejski Dom Kultury
w Radomsku

20.

13-16.06.
2018

21.

24.06.2018

VIII Piotrkowski Festiwal
Wokalny
VIII Przegląd Artystyczny
Ruchu Seniorów
Radomsko 2018
63.Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski
finał
VI Edycja Festiwalu
Poezji Śpiewanej w
Inowłodzu

22.

17.09.2018

23.

11.10.2018

24.

06.11.2018

XIII Wojewódzki
Przegląd Twórczości
Dojrzałej
Przystanek 60+
I Regionalny Przegląd
Senioralnej Twórczości
Kabaretowej „A to ci
kabaret...”
XXIII Koluszkowski
Przegląd Piosenki

Ostrołęka

W konkursie zdobyto I i II miejsce oraz
wyróżnienie.

5

W konkursie wzięła udział
Zalewska.
I nagroda w kategorii „chóry”
II nagroda w kategorii „solista”

1

Karolina

2

Przygotowanie:
Beata Niedzielska,
Katarzyna
Wojtaszczyk
Przygotowanie:
Beata Niedzielska
Przygotowanie:
Katarzyna
Borowska
Przygotowanie:
Przemysław Sowa

Wyróżnienie

1

Stowarzyszenie Zamek
Kazimierzowski
w Inowłodzu oraz Gmina
Inowłódz
Łódzki Dom Kultury

Udział Jadwigi Kocik

1

Przygotowanie:
Beata Niedzielska

III nagroda w kategorii „chóry”
II nagroda w kategorii „solista”

2

Przygotowanie:
Katarzyna Goljat

PCAS Tomaszów Maz./
Łódzki Dom Kultury

II miejsce Jadwigi Kocik w prezentacji
indywidualnej oraz występ kabaretu „Meja”

2

Przygotowanie:
Beata Niedzielska

MOK Koluszki

W kat.II szkoły podstawowe klasy IV-VI III
m. - Magdalena Nowak, Martyna Pękala wyróżnienie. W kat. III szkoły podstawowe
klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy III

9

Przygotowanie:
Beata Niedzielska
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25.

22.11.2018

26.

24.11.2018

VI.

Przegląd Teatrów
Amatorskich XIII
Tomaszowskie Teatralia
XXIV Wojewódzk
Przegląd Artystycznego
Ruchu Seniorów

MCK w Tomaszowie
Mazowieckim filia MOK
Skierniewice

wyróżnienie otrzymała Karolina Zalewska.
"Srebrna maska" dla zespołu teatralnego
"Misz - Masz" ze spektaklem "Jeż"
I miejsce dla Jadwigi Kocik w kategorii
Soliści i recytatorzy.

7

Przygotowanie:
Iwona Jabłońska

1

Przygotowanie:
Beata Niedzielska

Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych,
rekreacyjnych

Miejskie Centrum Kultury podejmuje współpracę w szerokich obszarach działalności kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i społecznej z
licznymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami itp. Naszymi stałymi partnerami przy realizacji działań statutowych są Gmina Miasto
Tomaszów Mazowiecki, Starostwo Powiatowe, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe, instytucje kultury, 25 Brygada
Kawalerii Powietrznej, Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, formalne i nieformalne grupy seniorów, ZHP, Jednostka Strzelecka 1002,
Fundacja TM Innowacje, Arena Lodowa, stowarzyszenia, Archiwum Państwowe odział Tomaszów Maz., Stowarzyszenie Abstynenckie Azyl,
MOPS, Warsztaty Terapii Zajęciowej i wiele innych.
Wykaz wspólnych przedsięwzięć zawiera niniejsze sprawozdanie.
Miejskie Centrum Kultury może poszczycić się licznymi podziękowaniami za podjętą współpracę między innymi:
- Certyfikat dla filii MOK „Miejsce Przyjazne Seniorom” nadane przez Urząd Miasta oraz Radę Seniorów’
- Podziękowanie za wkład w organizację Dożynek Prezydenckich 2018 od Prezydenta RP Andrzeja Dudy
- Podziękowanie za partnerstwo w projekcie Łódzkie Pełne Kultury od Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury
- Podziękowanie za udział w WOŚP z okazji 25 lecia od tomaszowskiego szefa sztabu Bogdana Smolarka
i wiele innych.
Liczne wydarzenia kulturalne swoim patronatem objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko, a także Starosta
Tomaszowski Pan Mirosław Kukliński
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VII. Działalność instruktażowo – metodyczna
Projekty kulturalne:
1. JESTEM FLISAKIEM – ZAWÓD MOICH PRADZIADÓW - 01.08.2018 r. - 15.10.2018 r.
Projekt realizowany jest we współpracy z Łódzkim Domem Kultury w ramach działania „Współrealizacja projektów kulturalnych na
terenie woj. łódzkiego”. Kwota dofinansowania 5 000,00 zł.
Tematyka projektu poznać obyczaje i kulturę nadpilicznych flisaków tzw. oryli - grupy zawodowej zajmującej się rzecznym spławem
towarów, zawodem trudnym i niebezpiecznym, ale też z pewnością fascynującym. Ponadto jednym z celów było przybliżenie roli rzeki Pilicy w
kształtowaniu lokalnej kultury i historii.
DZIAŁANIE I. Uczestnicy prelekcji połączonej z lekcją biblioteczną zapoznali się z pracą, historią, kulturą i obyczajami flisaków znad
Pilicy. Poznali pieśni orylskie, ich gwarę oraz jadłospis obowiązujący na tratwie. Zapoznali się z techniką wykonywania pieca glinianego,
wykorzystywanego w codziennej kuchni flisackiej. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z techniką przenoszenia rysunków na drewno i
własnoręcznie wykonali prace o tematyce nadpilicznej przyrody. Prace wyeksponowane zostały na wystawie pn. „Zawód – flisak”, na której
przedstawiona została historia i krótka charakterystyka flisactwa.
DZIAŁANIE II. Uczestnicy w grupach wykonali piece gliniane z gałęzi drzew wygiętych i wbitych w ziemię, które stanowiły stelaż a
ściany i spód wykonane zostały z gliny wymieszanej z trawą. Po zakończeniu lepienia dzieci przystąpiły do ozdabiania pieców, odciskając na
nich wzory przy pomocy elementów przyrody tj.: liście, patyki, kamienie pod okiem artystów - członków Stowarzyszenia Amatorów Plastyków.
Piece pozostawione zostały do wyschnięcia.
DZIAŁANIE III. Działanie III rozpoczęło się wykładem pracownika muzeum nt. Doliny Rzeki Pilicy oraz nadpilicznej kultury ludowej.
Następnie zostały przeprowadzone warsztaty z wyplatania tradycyjnych koszyków oraz więcierzy z wikliny prowadzone przez członka
Stowarzyszenie Dolina Pilicy. Każdy z uczestników zabrał ze sobą własnoręcznie wypleciony kosz, co stanowiło największą atrakcję.
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WYDARZENIE FINAŁOWE. Finał projektu był prawdziwie rodzinnym spotkaniem uczestników. Dzieci z wielką chęcią wyrabiały
ciasto na flisackie pieczywo, wybierając przy tym z reguły mąki razowe i ziarna co świadczy o dużej świadomości w zakresie zdrowego
żywienia. Przy pomocy opiekunów został rozpalony ogień we wcześniej wykonanych glinianych piecach. Pracom kulinarnym towarzyszył
występ jedynej w Polsce kapeli flisackiej Folk Band z Ulanowa. Dzieci otrzymały nagrody oraz dyplomy „Małego Oryla” za uczestnictwo w
projekcie. Na zakończenie odbyła się degustacja wypieków oraz biesiada przy ognisku, podczas której wszyscy obecni śpiewali piosenki ludowe
wspólnie z flisacką kapelą.

2. LOVE POLISH JAZZ FESTIVAL – 05.03 – 28.12. 2018 r.
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszy Promocji Kultury.
Kwota dofinansowania 60 000,00 zł.
Love Polish Jazz Festival zaprezentował wybitne osiągnięcia, w głównej mierze, polskiego jazzu. Leszek Możdżer po raz pierwszy w historii
zaprezentował nieznane (nigdy nie wykonywane) kompozycje Krzysztofa Komedy – była to światowa premiera tych utworów. Jan Ptaszyn
Wróblewski wykonał swoje kompozycje, które nie zostały jeszcze nigdy zarejestrowane. Karol Szymanowski wykonał standardy Komedy
połączone z klasyką - Chopinem, Mozartem, Bachem, Scarlattim, zagrał także ostatnią kompozycję Jerzego Miliana. Akcent światowy to
amerykański trębacz Gary Guthman, który wykonał m.in. polskie standardy jazzowe. Inne barwy jazzu zaprezentowane podczas festiwalu, to
jazzowa sztuka wokalna - Lora Szafran zaśpiewała kompozycje Leonarda Cohena w jazzowych aranżacjach, zaś Maria Sadowska przedstawiła
swoje najważniejsze utwory. Zaprezentował się również tomaszowski band TM Brass.

3. ZACZYTANY DOM KULTURY - porozumienie nr 798/2018 zawarte w dn. 29.10.2018 r. w Warszawie
pomiędzy Narodowym Centrum Kultury a Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

Zaczytany Dom Kultury to projekt współrealizowany z Narodowego Centrum Kultury. W ramach projektu do MCK-u został przekazany zbiór
ciekawej literatury, który jest zaproszeniem do poszerzania działań czytelniczych. Od stycznia 2019 roku odbiorcy mogą korzystać z publikacji
Narodowego Centrum Kultury na zasadach Czytelni Publicznej – na miejscu w godzinach pracy Miejskiego Centrum Kultury. Dostęp do publikacji jest nieodpłatny. Projekt polega na współpracy z domami kultury poprzez umożliwienie korzystania z publikacji NCK z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Publikacje dostępne są w każdej filii, w odpowiednio oznaczonym kąciku czytelniczym.

4. XIII TOMASZOWSKIE TEATRALIA, CZYLI ARTYSTYCZNE ZDARZENIA SCENICZNE – projekt wewnętrzny realizowany przez filię MOK - 22-24 listopada 2018r.
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Przegląd Teatrów Amatorskich zorganizowany został w dniach 22 i 23 listopada 2018 roku w sali Miejskiego Centrum Kultury, filii Tkacz w
Tomaszowie Mazowieckim. Uczestniczące w nim zespoły teatralne reprezentowały szkoły podstawowe, gimnazjalne i instytucje kultury z
Tomaszowa Mazowieckiego oraz z terenu powiatu tomaszowskiego.
W konkursie wzięło udział:
6 teatrów - w kategorii „szkół podstawowych”.
2 teatry - w kategorii „szkół gimnazjalnych”,
2 teatry - w kategorii „teatrów dorosłych”,
Celem przeglądu było:
- prezentowanie i popularyzacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich,
- konfrontacja dokonań artystycznych,
- inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej w zespole,
- edukacja teatralna dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wykazanie zasady równych szans,
- integracja środowisk twórczych regionu,
- promowanie różnorodnych form teatralnych.
Przegląd miał charakter konkursu i oceniony został przez Komisję Artystyczną.
Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Starosta Tomaszowski. Przegląd Teatrów Amatorskich oraz
wydarzenia towarzyszące „XIII Tomaszowskim Teatraliom” zostały sfinansowane ze środków Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie
Mazowieckim. Fundatorem nagród w konkursie było Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim i Miejskie Centrum Kultury w
Tomaszowie Mazowieckim. Patroni medialni: Dziennik Łódzki Tygodnik 7 Dni, Tomaszowski Informator Tygodniowy, portal NASZ
TOMASZÓW, Radio Fama, Magazyn Tomaszowski Tele Team TV.

Projekty partnerskie :

PROJEKTY WSPÓŁORGANIZOWANE Z ŁÓDZKIM DOMEM KULTURY
Lp.

Data

Nazwa projektu

Krótki opis
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Liczba
uczestników

Uwagi

1.

czerwiec –
grudzień 2018 r.

„Kolorowa
Lokomotywa”

2.

czerwiec –
grudzień 2018 r.

„Łódzkie pełne
kultury”

6. edycja projektu, którego zadaniem jest połączenie warsztatów
artystycznych
z
praktycznymi
zadaniami
ochrony
i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Uczestnicy brali udział
w cyklu warsztatów oraz wycieczek w miejsca cenne
przyrodniczo. Ponadto uczestnicy wzięli udział w 3 konkursach
tematycznych, które podsumowane zostały na gali finałowej
w Łódzkim Domu Kultury:
1. Konkurs fotograficzny
2. Konkurs plastyczny
3. Konkurs sztuki ludowej i rękodzieła
Projekt z ramienia Miejskiego Centrum Kultury koordynowała
Anna Myszewska.
W ramach zadania umożliwiono dzieciom, młodzieży oraz
dorosłym z oddalonych od Łodzi miejscowości dostępu do
zasobów
regionalnych
instytucji
kultury:
Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi, Filharmonii Łódzkiej im. Artura
Rubinsteina w Łodzi oraz Teatru Wielkiego w Łodzi.
Zadaniem, jakie postawił sobie Łódzki Dom Kultury, było
zapoznanie mieszkańców województwa łódzkiego z ofertą
i sposobem działania łódzkich instytucji kultury.
Każda z wymienionych instytucji przygotowała program
edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży tj. cykl
warsztatów. Program warsztatów edukacyjnych był realizowany
w partnerstwie z lokalnymi instytucjami kultury w ich siedzibie.
Ponadto były realizowane warsztaty edukacyjne dla nauczycieli
(m.in. edukacji wczesnoszkolnej, artystycznej, polonistów itp.),
prowadzone przez muzyków i edukatorów ww. instytucji,
podczas których zostały przekazane praktyczne narzędzia
pomocne w realizacji edukacji kulturowej.
Wydarzeniem podsumowującym dla uczestników był udział w
trzech inicjatywach artystycznych tj. koncercie w Filharmonii
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120

W projekcie brali
udział uczestnicy
zajęć
wakacyjnych
z trzech filii
Miejskiego
Centrum Kultury
– MOK , DOK
i TKACZ.

45

W projekcie
brały udział
dzieci
z tomaszowskich
szkół
podstawowych
oraz nauczyciele
i instruktorzy.

3.

listopad 2018r.

„41. Łódzkie
Spotkania Teatralne”

4.

wrzesień –
listopad 2018

Rockowanie. Gramy
Brylewskiego

Łódzkiej oraz wizytach w muzeach – Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi oraz w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Projekt z ramienia Miejskiego Centrum Kultury koordynowała
Anna Myszewska.
Projekt obejmował prezentację spektaklu/produkcji ŁST „Złe
miasto” oraz prezentacji spektaklu Laureata 31. ŁóPTA
„Starość jest piękna.” - oraz promocji w/w działań.
Projekt z ramienia MCK koordynowała Anna Myszewska.
Projekt obejmował cykl warsztatów dla młodych muzyków/
zespołów rockowych oraz koncert / konkurs finałowy podczas
którego zespoły biorące udział w projekcie prezentowały
utwory Roberta Brylewskiego.
Projekt z ramienia Miejskiego Centrum Kultury koordynowała
Anna Myszewska.

290

36

dorośli oraz
młodzież
z terenu powiatu
tomaszowskiego.
W projekcie
wzięli udział
dorośli oraz
młodzież
z terenu powiatu
tomaszowskiego

„wCZASy w SERCU MIASTA 5” – cyklu imprez kulturalnych dla dorosłych mieszkańców miasta Tomaszów Maz. 2018 r.
Od 16 do 28 sierpnia 2018 roku odbywał się cykl imprez kulturalnych „Wczasy w sercu miasta” zorganizowany przez Tomaszowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Miejskie Centrum Kultury filię MOK przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Tomaszowa Maz. Projekt był
skierowany do mieszkańców naszego miasta, a w szczególności do tych, którym nie udało się nigdzie wyjechać w wakacje. W programie
znalazły się m. in. warsztaty taneczne, artystyczne, biesiada muzyczna, karaoke, spływ kajakowy, a także wycieczki autokarowe. Odbyła się
także kolejna edycja „Przeglądu Twórczości Amatorskiej”.
Podjęte w projekcie działania przyczyniły się do:
- integracji wewnątrz i międzypokoleniowej na płaszczyźnie kultury i tożsamości regionalnej
- poszerzenia oferty kulturalnej dla osób w wieku dojrzałym w mieście w okresie wakacyjnym poprzez cykl imprez kulturalnych, turystyczno rekreacyjnych oraz warsztatów artystycznych i integracyjno – tanecznych
Osiągnięto również cele szczegółowe, takie jak:
a) cele społeczne:
- integracja wewnątrz i międzypokoleniowa osób w wieku dojrzałym z terenu Tomaszowa, poprzez zorganizowanie cyklu imprez w okresie
sierpień – wrzesień oraz dwa zdarzenia w październiku 2018
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- utrzymanie i podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej uczestników projektu, poprzez udział w poszczególnych
propozycjach zadania
- umożliwienie korzystania z oferty kulturalnej na terenie Tomaszowa, bez konieczności wyjeżdżania poza granice miasta i dysponowania
dużymi zasobami finansowymi
- umożliwienie korzystania z oferty kulturalnej takich miast jak: Bydgoszcz, Starachowice, Wąchock, Otwock, Świerk
- podtrzymywanie więzi społecznych, komunikacji międzyludzkich wśród osób dorosłych i seniorów
- przełamywanie barier polegających na problemie wyjścia „do ludzi” i wspólnego spędzania wolnego czasu
b) cele edukacyjno - artystyczne:
- zmiana sposobu myślenia o miejscu zamieszkania, jako mało nowatorskim i ograniczonym pod względem ofert kulturalnych
- stworzenie na poziomie lokalnym warunków do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu
- rozbudzenie zainteresowań kulturalnych
W wyniku podjętych działań uczestnicy zwiększyli swoje kompetencje związane z aktywnym uczestnictwem w kulturze, pogłębili
umiejętności interpersonalne, zwiększyli swoje poczucie tożsamości regionalnej i świadomość korzyści wynikających ze wspólnie
podejmowanych działań i korzystania z lokalnych zasobów kulturalnych. Zadanie przyczyniło się do wzrostu integracji wewnątrz i
międzypokoleniowej, zwiększenia motywacji uczestników do twórczej aktywności, zwiększenia kompetencji związanych z konkretną
umiejętnością, wzrostem poczucia odpowiedzialności za pracę całej grupy, a także podniesienia poziomu samooceny uczestników. W toku
uczestnictwa w zajęciach uczestnicy nabyli kompetencje zagospodarowywania czasu wolnego, co przełożyło się na zwiększenie poczucia
zadowolenia wśród odbiorców. Projekt przyczynił się także do budowania postaw prozdrowotnych, przełamywania stereotypów w myśleniu o
osobach starszych i postrzegania Tomaszowa, jako miejsca ubogiego kulturalnie i turystycznie. Nastąpiło zwiększenie poczucia tożsamości
lokalnej i zadowolenia z przebywania w mieście i spędzania w nim wolnego czasu / urlopu oraz niwelowanie kompleksów związanych z
miejscem zamieszkania.
Projekt zakończył się podsumowaniem w dniu 26.10.2018r., podczas którego była zaprezentowana dokumentacja zdjęciowa połączona z
koncertem Natalii Mierzwy.
W tegorocznej edycji projektu znalazły się następujące działania:
Warsztaty Integracyjno – Taneczne – podczas ponad 2 godzinnego spotkania 30 osobowa grupa uczestniczyła w integracji poprzez zabawy
metodą Klanza oraz poznała kroki popularnych tańców, z którymi ma okazję zetknąć się na różnych spotkaniach tanecznych (17.08.2018r.)
Warsztaty zdobienia Materiału Metodą Transferu – w trakcie 2 godzin przeprowadzono warsztaty, podczas których nanoszono na materiał
wybrany wzór metodą transferu, liczebność grupy - 15 osób (08.10.2018.)
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V Przegląd Amatorskiej Twórczości Tomaszowskiej – coraz wyższy poziom zgromadził 24.08.2018r. ok. 100 osobową widownię V Przeglądu
Amatorskiej Twórczości Tomaszowskiej, podczas którego nastąpiła konfrontacja dorobku artystycznego stowarzyszeń i klubów seniora
działających w mieście oraz wszystkich chętnych mieszkańców miasta. Propagowanie wartości artystycznych, ukazanie potencjału ludzi
dojrzałych i zachęcanie innych do aktywności i samorozwoju a także dobrej zabawy miało miejsce podczas 3 godzinnej imprezy.
Wieczór Karaoke – w środę 20.08.2018r. podczas blisko 3 godzinnego wieczoru 30 uczestników integrowało się sprawdzając własne
możliwości i umiejętności wokalne. Do śpiewania piosenek międzypokoleniowych dołączyła również młodzież, a skoczna muzyka porwała
uczestników do tańca.
Letnie Potyczki Szarych Komórek – 2 godzinna kontynuacja zeszłej edycji działań drużynowych, która odbyła się 22.08.2018r. polegała na
wykonaniu 30 zadań – quizów, kalamburów, i in. Celem spotkania była integracja międzypokoleniowa, pobudzenie myślenia abstrakcyjnego,
kreatywnego, nauka pracy w grupie.
Spływ Kajakowy na trasie Inowłódz - Domaniewice – w sobotę 18.08.2018r. w sześciogodzinnym spływie kajakowym wzięło udział 40 osób.
Uczestnicy poznali uroki rzeki Pilicy na trasie 23 km, wielokrotnie pomagali sobie podczas nieprzewidzianych zdarzeń na rzece oraz w trakcie
wsiadania i wysiadania z kajaków.
Letnie Wieczory Muzyczne - Biesiada pod Gwiazdami – Wspólne biesiadowanie „pod gołym niebem” przyciągnęło prawie 80 uczestników.
23.08.2018. odbyło się wspólne śpiewanie piosenek podczas koncertu Anny Gnatek wraz z zespołem muzycznym.
Wycieczki autokarowe:
Otwock Wlk. – Otwock – Świerk - Czersk – w całodniowej wycieczce autokarowej , która została zrealizowana 16.08.2018r. udział wzięło 50
osób. Zwiedzono m. in. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (Świerk), gotycki zamek książąt mazowieckich (Czersk), pałac z 1682r. (Otwock
Wlk.).
Bydgoszcz – grupa 40 osób wzięła udział w całodniowej wycieczce autokarowej 21.08.2018r. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Stare Miasto,
Muzeum Mydła i Historii Brudu, Europejskie Centrum Pieniądza oraz odbyli rejs tramwajem wodnym po Kanale Bydgoskim.
Orzechówka – Starachowice – Wąchock – w całodniowej wycieczce autokarowej 28.08.2018r. wzięło udział 40 osób. Tym razem uczestnicy
zwiedzili Muzeum Siekier w Orzechówce, Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum w Starachowicach, Opactwo cystersów w Wąchocku.
Podsumowanie projektu odbyło się w dniu 26.10.2018r., podczas którego zaprezentowano dokumentację zdjęciową. Wieczór zakończył koncert
Natalii Mierzwy, zatytułowany „Odsłony miłości”.

PRZYSTANEK 60 +
Udział seniorów z Tomaszowa Mazowieckiego w spotkaniach, warsztatach, plenerach, konkursach przy wsparciu Miejskiego Centrum Kultury
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(pomoc organizacyjna, merytoryczna, transport itp.)

ROCK ORATORIUM „SKAMIENIAŁY LAS” – projekt partnerski realizowany w partnerstwie z Fundacją „Polska się upomni”
Spektakl "Skamieniały Las. Operacja Łódzka 1914. Niepodległość" nawiązywał do wydarzeń sprzed ponad wieku. Spektakl to połączenie koncertu, spektaklu
i aktu modlitewnego. Widowisko przypominało historię największej operacji manewrowej Wielkiej Wojny, która rozegrała się na terenie obecnego Woje wództwa Łódzkiego. Ideą przyświecającą twórcom spektaklu jest podkreślenie bratobójczego charakteru walk, a także upamiętnienie faktu, jakim jest poświę cenie wielu Polaków, którzy siłą wcieleni do armii zaborców ginęli, wierząc w odzyskanie polskiej niepodległości. Realizacja spektaklu jest formą opowieści,
na którą składa się seria filmów krótkometrażowych wprowadzających widza w realia omawianej tematyki oraz koncert. Podczas gdy zespół muzyków zespołu „Krawczyk Grand Band” gra na scenie utwory inspirowane muzyką Pink Floyd, za ich plecami umieszczony jest telebim wyświetlający zdjęcia i filmy z
epoki, które tworzą całość z kompozycją muzyczną. Spektakl, którego premiera miała miejsce 15 sierpnia 2017 roku w Instytucie Europejskim w Łodzi, zrealizowany został przez Fundację „Polska się upomni” we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. i Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej
w Łodzi. Patronat honorowy objęli: Minister Obrony Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prof. Michał Seweryński, wicemarszałek
Senatu RP. Prezentacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Twórczości w ra mach programu „Kultura Dostępna”.

DZIAŁANIE PATRIOTYCZNO – ARTYSTYCZNE PN.: „MÓJ DOM, MÓJ ŚWIAT” – partnerstwo z grupą nieformalną Dla
Niepodległej – lider Anna Zwardoń
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Organizacja wieczoru patriotycznego, w programie, którego znalazł się okolicznościowy odczyt Renaty Kasiewicz pt. „Tomaszów Mazowiecki
od Powstania do Niepodległości” oraz koncert zespołu Zayazd „Niepodległa”, w którego repertuarze znajdą się autorskie ballady i pieśni Lecha
Makowieckiego nawiązujące do najważniejszych wydarzeń i postaci w dziejach naszej Ojczyzny.

EKOMURAL DLA BIAŁOBRZEGÓW – partnerstwo z nieformalną grupą twórczą Murale 2018 – lider Marcin Staniec
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt miał na celu integrację lokalnej społeczności i
zwrócenie uwagi na tematy dotyczące ochrony środowiska. Nietypową formą integracji było stworzenie barwnego malowidła na betonowym
ogrodzeniu filii DOK w dzielnicy Białobrzegi .W akcji brali udział uczniowie Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
6, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, a także członkowie Klubu Seniora DOK i sympatycy ośrodka w
dzielnicy Białobrzegi. Projekt został zrealizowany przez Nieformalną Grupę Twórczą Murale 2018, która uzyskała dofinansowanie w ramach
konkursu grantowego, ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Grafika zrealizowana na betonowym ogrodzeniu placówki
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nawiązuje do gatunków zwierząt występujących w lokalnym ekosystemie.
Opracowano na podstawie sprawozdań rocznych z realizacji
programu działania Miejskiego Centrum Kultury oraz filii DOK,
MOK, Tkacz, Skansenu Rzeki Pilicy oraz Podziemnej Trasy
Turystycznej „Groty Nagórzyckie”
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