
 
MUZEUM MIASTA PABIANIC    

LETNIE SPOTKANIA MUZEALNE 2019 
      Bezpłatne zajęcia dla osób indywidualnych. Każdy wakacyjny czwartek.  

 
27.06.2019 godz. 11.00 
„Świat zmysłów” (cz. 1). Zajęcia na interaktywnej wystawie przybliżą fascynujący 
i tajemniczy świat ludzkich zmysłów. Odkryjemy m.in. budowę oraz tajniki „działania” 
naszych oczu, uszu, nosa.  
Czas trwania: ok. 1h. Prowadząca: Justyna Ruszkiewicz. 
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej). 
 
 
04.07.2019 godz. 11.00 
„Świat zmysłów” (cz. 2). Zajęcia na interaktywnej wystawie przybliżą fascynujący 
i tajemniczy świat ludzkich zmysłów. Odkryjemy m.in. budowę oraz tajniki „działania” 
naszych oczu, uszu, nosa. 
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Piotr Poreda. 
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej).  
 
11.07.2019 godz. 11.00 
„Opowieści o polskiej kuchni renesansowej”. Podczas zajęć przeczytamy wybrane 
polskie przepisy na potrawy z XVI w. Zapoznamy się z produktami roślinnymi 
używanymi w XVI i  XVII w. w kuchni polskiej. Skomponujemy sałatki z produktów 
lokalnych i importowanych. 
Czas trwania: ok. 1, 5 h. Prowadząca: Sławomira Ruta. 
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).  
 
 
18.07.2019 godz. 11.00 
„Spotkanie z Pabianką”. Postać legendarnej pabianickiej księżniczki przybliży 
dzieciom historię naszego miasta i zamku. Wraz z nią ruszymy na poszukiwania 
ukrytego skarbu. 
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadzący: Piotr Poreda. 
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór). 
 
 
25.07.2019 godz. 11.00 
„Polak Mały”. Zajęcia przybliżą najmłodszym historię Polski (nazwa, barwy 
narodowe, hymn, geografia). W części warsztatowej wykonywanie biało-czerwonego 
gadżetu. 
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadząca: Justyna Ruszkiewicz.  
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór). 
 
 
 
 



01.08.2019 godz. 11.00 
„Zrób to sam – drugie życie przedmiotów”. Zapraszamy do wspólnej zabawy na 
ekowarsztatach.  Uczestnicy będą samodzielnie tworzyć przedmioty z różnorodnych 
materiałów z odzysku.  
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadząca: Aleksandra Walczak 
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór). 
 
 
08.08.2019 godz. 11.00 
„Płazy i gady okolic Pabianic”. Zajęcia poświęcone są niezbyt popularnym gromadom 
kręgowców, które jednak zasługują na poznanie i na ochronę. Uczestnicy dowiedzą się 
podstawowych faktów biologicznych o płazach i gadach oraz poznają gatunki 
występujące w okolicach Pabianic. Zajęcia opierają się na bogato ilustrowanej 
prezentacji multimedialnej. Na zakończenie uczestnicy mają za zadanie rozwiązać 
rebusy związane z tematem. 
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Tomasz Przybyliński.  
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór). 
 
 
22.08.2018 godz. 11.00 
„Tajemnice afrykańskiej biżuterii” Podczas zajęć, oprócz krótkiego wykładu 
wprowadzającego w historię i symbolikę afrykańskich ozdób, uczestnicy własnoręcznie 
wykonają bransoletki i naszyjniki inspirowane etniczną biżuterią Afryki. 
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadząca: Beata Borycka 
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór). 
 
 
29.08.2018 godz. 11.00 
„Zagrożone gatunki ptaków Polski”. Zajęcia poświęcone są kilkunastu wybranym, 
zagrożonym wyginięciem w Polsce gatunkom ptaków. Uczestnicy będą mieli okazję 
zapoznać się z wieloma ciekawostkami dotyczącymi tych ptaków, a także poznać 
przyczyny spadku ich liczebności oraz sposoby prowadzenia działań ochronnych. Na 
zakończenie uczestnicy mają za zadanie rozwiązać rebusy związane z tematem. 
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Tomasz Przybyliński. 
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór). Zajęcia dla dzieci powyżej 7 lat.  
   
 
 
 
Uwagi: Dzieci przychodzą i biorą udział w zajęciach z pełnoletnim opiekunem. 


