
Oferta kulturalno – rekreacyjna - 22.06.2006 

 

Oferta kulturalno – rekreacyjna Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Tomaszowie Maz. na czas wakacji letnich przygotowana jest pod 

hasłem „Wakacje z pasją”.  

 

Będziemy rozbudzać wśród naszych uczestników i odbiorców 

pasje artystyczne, hobbystyczne, aktywny sposób spędzania 

czasu wolnego jak również prezentować pasjonatów z różnych 

dziedzin.  

 

Pasjonatów muzyki i przebojów lat 60,70,80 tych zapraszamy na „Stare, dobre granie” - 

widowisko muzyczne – prezentowane w trakcie Festiwalu “A może byśmy tak.... do 

Tomaszowa” w dniu 23 czerwca 2006r. na głównej scenie przy ul. PCK.  

Z repertuarem muzycznym z tych lat wystąpią zespoły CHRZĄSZCZE, TSA i SZELKI. 

Zespół Chrząszcze jest polskim wcieleniem zespołu The Beatles i wystąpi z repertuarem tego 

zespołu. Szelki to zespół instrumentalistów z Tomaszowa oraz wokalistów z naszego ośrodka, 

który od dwóch miesięcy pracuje nad repertuarem muzycznym z gatunku rock’n rolla i 

polskiego rocka lat 60, 70, 80 i właśnie ten repertuar zaprezentuje na powitanie lata. Wieczór 

23 czerwca zakończy się koncertem legendarnego Zespołu TSA, który od niedawna powrócił 

na polską scenę muzyczną.  

 

Po dawce muzycznych emocji - już w pierwszym tygodniu wakacji, MOK przygotował swoje 

propozycje również dla pasjonatów sportu i rekreacji.  

- 26 czerwca – poniedziałek - w siedzibie przy ul. Św. Antoniego 55 rozegrany zostanie 

osiedlowy turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży.  

- 28 czerwca – środa – przy ul. Św. Antoniego 55 odbędzie się multimedialny mecz piłki 

nożnej - pojedynek młodych zawodników w grę FIFA 06 można będzie śledzić dwóch dużych 

monitorach.  

W tenisa stołowego w siedzibie placówki przy Św. Antoniego można będzie pograć przez 

całe lato wg ustalonego grafiku zajęć rekreacyjnych.  

 

„Wakacje z pasją – to także trzy tygodniowe turnusy półkolonijne dla dzieci i dla młodzieży 

w okresie od 03 do 21 lipca. Ci, którzy wakacje spędzać będą w Tomaszowie – mogą je 

spędzić z MOK-iem.  

 

Program obejmuje:  
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 zajęcia z „pasjonatami – hobbystami” z zakresu turystyki, kolekcjonerstwa, 

zainteresowań artystycznych takich jak fotografia, muzyka, plastyka a także twórczość 

ludowa. 

 o ekologii w znaczkach - opowie nam pasjonat filatelista 

 podróżnik - podzieli się wrażeniami z żeglugi oceanicznej 

 na warsztatach z rzeźbiarzem ludowym - poznamy podstawy rzeźbiarstwa w drewnie 

 w MOK-u zorganizowane zostaną także zajęcia ceramiczne: lepienie w glinie i 

wypalanie w ognisku samodzielnie wykonanych wyrobów 

Pasje turystyczno – przyrodnicze rozwijać będziemy poprzez wyprawy turystyczno 

przyrodnicze:  

 Ciebłowice: dowiemy się na temat sposobu pielęgnacji 100-letniej palmy daktylowej 

w Zakładzie Urządzenia i Konserwacji Zieleni Miejskiej p. Jerzego Zysiaka 

 Puszcza Pilicka: Spalski Park Krajobrazowy, warsztaty stacjonarne „Zwierzęta lasu w 

Spalskim Parku Krajobrazowym ”, lekcja ekologiczna na ścieżce dydaktycznej 

 Odwiedzimy Skansen Rzeki Pilicy 

W trakcie tych trzech tygodniowych turnusów proponujemy 4 jednodniowe wycieczki 

autokarowe:  

 

5 lipca 2006 

 Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim – zwiedzanie Muzeum Historyczno – 

Archeologicznego 

 Krzemionki Opatowskie – lekcja ekologiczna w starożytnej kopalni krzemienia 

Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego 

 Bałtów – Park Jurajski – lekcja ekologiczna w Bałtowskim Parku i Muzeum 

Jurajskim 

10 lipca 2006 

 Łódź– Ogród Botaniczny – lekcja ekologiczna „Czy każda roślina jest pożyteczna?” 

 Pracownia - Muzeum Historycznych Technik Oprawy Książki z Elementami 

Drukarstwa i Czerpania Papieru – lekcja ekologiczna „Przerób papieru z makulatury” 

 Planetarium Oświatowe - spotkanie popularnonaukowe pt. „Człowiek i wszechświat” 

12 lipca 2006 



 Mszczonów – lekcja ekologiczna Zakład Geotermalny – poznamy możliwości 

wykorzystania naturalnych zasobów cieplnych 

 Stawisko – Muzeum – zwiedzanie zespołu parkowo – dworskiego A. i J. 

Iwaszkiewiczów 

 Pułtusk – zwiedzanie średniowiecznej starówki, życia i zabytków tamtej epoki. 

19 lipca 2006 

 Oblęgorek – zwiedzanie zespołu parkowo - dworskiego H. Sienkiewicza 

 Szydłów – zwiedzanie synagogi i ruin zamku 

 Kurozwęki – zespół pałacowo – parkowy: zwiedzanie pałacu, stadniny, mini ZOO, 

przejazd bryczką wokół zagrody bizonów – lekcja ekologiczna 

Każda całodniowa wycieczka zakończy się kąpielą w basenie rekreacyjnym.  

 

Konkursy 

 

„NATURA – lnie piosenka” - III Miejski Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej 

NATURA-lnie piosenka termin: 14. 07. 2006r. miejsce: Muszla Koncertowa w Parku 

Miejskim w Tomaszowie Maz.  

 

„Przygoda z przyrodą” - dwie edycje konkursu plastycznego dla uczestników wypoczynku 

letniego w MOK – u otwarcie wystawy plastycznej 19. 09. 2006 w Muzeum w Tomaszowie 

Maz. ul. POW 11/15  

 

Cykl konkursów w formie quizów sprawdzających wiedzę z zakresu przyrody, ochrony 

środowiska oraz wiadomości zdobytych na wycieczkach, zorganizowany dla uczestników 

wypoczynku letniego w MOK – u  

 

Dla wszystkich pasjonatów fotografowania proponujemy konkurs fotograficzny  

 

„EKO OKO”- I Miejski Konkurs Fotograficzny dla dzieci, młodzieży uczestników letniego 

wypoczynku w Ośrodku oraz innych chętnych, także dorosłych pasjonujących się fotografią 

termin: 01 lipca – 31 sierpnia 2006 r.  

 

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród zaplanowane jest na 19 września 2006 

w Muzeum w Tomaszowie Maz.  



 

Zachęcamy do uczestnictwa w tym konkursie, zachęcamy do fotografowania interesujących 

zjawisk przyrodniczych, pomników i zabytków przyrody w miejscach wakacyjnego 

wypoczynku.  

 

Za najlepsze fotografie konkursowe przewidujemy cenne nagrody oraz upominki za udział w 

konkursie.  

 


