wersja z dnia
22.09.2017r.

Harmonogram obchodów 800 - lecia Piotrkowa Trybunalskiego
ZADANIE

1

Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej
/18-26 marca 2017/

OPIS
1. Uroczysta gala z przekazaniem flagi Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 24 marca 2017
2. 25 marca 2017 Koncert zespołu OMEGA
3. Wystawa plenerowa IPN „1956. Polska i Węgry”, 21-27 marca
4. MUZEUM:
a) Wystawa „Węgry 1956. Twarze i przedmioty”, 01–31 marca
b) Wystawa „Z Budapesztu do Krakowa. Węgrzy na tronie polskim”, 01 marca – 01 maja
c) Wystawa „1000 lat przyjaźni i tradycji polsko-węgierskiej”, 18-26 marca
d) Konferencja naukowa „Parlamentarzyści polscy i węgierscy – ofiary reżimów totalitarnych”, 22 marca
e) Koncert „Czardasze i inne melodie węgierskie” 24 marca
5. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
a) Wystawa o pisarzu Ferencu Molnarze, 01-31 marca
b) Wystawa komiksu historycznego pn. „Honwedzi i huzarzy na polskiej ziemi”, 01-31 marca
c) Spotkanie z Robertem Nowakiem o literaturze i kulturze węgierskiej, 22 marca
d) Wystawa „Spacer po Mosonmagyarovar – wystawa fotografii Wojtka Trojanowskiego”, 01 – 31 marca
e) prezentacja książek „HENRYK SŁAWIK. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów” i trzy tomy unikatowych albumów
„PAMIĘĆ/EMLEKEZES. Uchodźcy polscy na Węgrzech 1939-1946”
f) 2 wystawy o H. Sławiku i uchodźstwie polskim w latach 1939-1946 oraz roli duchownych w życiu wojennego uchodźstwa
polskiego na Węgrzech
6. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY:
a) Warsztaty taneczne dla młodzieży z udziałem zespołu LAJTA z Mosonmagyarovar (Węgry), 20-21 marca
b) Otwarty Konkurs Piosenki Węgierskiej, 22 marca
c) Koncert „HUNGARIA. Wiązanka tematów węgierskich”, 23 marca
d) Noc Teatru z czytaniem prozy węgierskiej, 26 marca
7. OŚRODEK DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH
a) Wystawa współczesnej sztuki węgierskiej, 18 marca – 02 kwietnia
b) Przegląd kina węgierskiego: Puskas Hungary, Chłopcy z Budakeszi, Miasto kotów, Mefisto, /Kino Helios/ 22-23 marca
c) pokaz filmów: węgierskie serce, Anioły Karola Malczyka, ŻYCIE NA KRAWĘDZI. Henryk Sławik i József Antall senior, 10 lat
Dnia Przyjaźni (Andrzej Polak), 20-21 marca
d) Prezentacja zwycięskiego projektu muralu pamiątkowego z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
8. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
a) Turniej układania kostki RUBIKA, 18-19 marca
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ZADANIE
Międzynarodowe Targi Turystyki
Kulinarnej w Piotrkowie Trybunalskim
/23-25 marca 2017/
Forum Gospodarcze
/24 marca 2017/

2

Seria „Biblioteka Piotrków 800
/1 stycznia -28 lutego 2017/

3

97-300 Piotrków Trybunalski. Tak daleko
stąd, tak blisko
/całoroczne/

4

Piotrków w literaturze
/1 kwietnia – 30 czerwca 2017/

Budowanie międzynarodowej sieci współpracy handlowej i inwestycyjnej. Wzrost eksportu i nowe rynki zbytu dla przemysłu
rolno-spożywczego. Promocja produktów i usług turystycznych, tj. Traktu Wielu Kultur, Strefy Zrzutu Pete Skydive,
sanktuariów piotrkowskich oraz turystyki kulinarnej Miasta Piwowarów.
Wystawa „Seria „Biblioteka Piotrków 800” - wspomnienie wszystkich dotychczasowych publikacji.
Na wystawie zostaną wykorzystane zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie: książki wydane w serii (20 tytułów),
artykuły z czasopism i dokumenty życia społecznego (zaproszenia, plakaty) poświęcone kolejno wydawanym tytułom,
promocji tych tytułów, autorom.
Wystawy prezentować będą twórczość artystów współczesnych urodzonych i związanych z Piotrkowem Trybunalskim, ale w
nim nie mieszkających. Zaproszeni do projektu to artyści różnych pokoleń, o ustalonej pozycji, których twórczość jest uznana i
doceniana na arenie ogólnopolskiej.
05.-29.01.2017 - Jolanta Rudzka-Habisiak. Tkanina Artystyczna
03.-26.02.2017 - Justyna Radziej. Malarstwo
12.05.-18.06.2017 - Michał Ogórek. Multimedia
08.-30.09.2017 - Monika Kostrzewa. Awangardowe projekty modowe
06.-29.10. 2017 - Piotrkowscy artyści żydowscy. Malarstwo
01.-31.12.2017 - Magdalena Lara. Malarstwo
08.-31.12.2017 - Wojciech Sobczyk. Grafika/film animowany
Wystawa - zostaną zaprezentowane te utwory literackie, w których Piotrków jest miejscem wydarzeń lub opisywany jest
przez bohaterów powieści.

Centrum Informacji
Turystycznej

Miejska Biblioteka
Publiczna

Ośrodek Działań
Artystycznych

Miejska Biblioteka
Publiczna

Wystawa - na wystawie zostaną zaprezentowane sylwetki znanych piotrkowian, którzy zasłynęli w dziejach miasta, kraju i
świata. Wystawa zostanie przygotowana w oparciu o zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie (książki, czasopisma,
dokumenty życia społecznego, dokumenty ikonograficzne).

Miejska Biblioteka
Publiczna

6

Z dziejów bibliotek publicznych w
Piotrkowie Trybunalskim
/29 kwietnia – 31 maja 2017/

Wystawa przedstawi dzieje piotrkowskich bibliotek publicznych, w tym szeroko zostaną przedstawione dzieje Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Piotrkowie od 1923 r. poprzez okres II wojny światowej, czasy biblioteki powiatowej i miejskiej, później
biblioteki wojewódzkiej aż do współczesności. Wystawa zostanie przygotowana w oparciu o Kroniki MBP, prace magisterskie
dotyczące dziejów bibliotekarstwa publicznego w mieście oraz dokumenty życia społecznego a także fotografie prezentujące
działalność bibliotek publicznych.

Miejska Biblioteka
Publiczna

7

„Piotrkowianie zamordowani w Katyniu”
/01-30.04. 2017 r./

Wystawa. Planszowa ekspozycja poświęcona zbrodni katyńskiej prezentująca fotokopie archiwalnych zdjęć i dokumentów.
Istotą wystawy są skrócone biogramy piotrkowian zamordowanych w obozach sowieckich. [wystawa plenerowa]

5

Znani piotrkowianie
/1 – 28 kwietnia 2017/

OPIS
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8

IV Festiwal Kultury Miast Partnerskich
/27-28 maja 2017/

9

Centralne obchody 650-lecia diaspory
ormiańskiej w Polsce
/10 czerwca 2017/

10

90-te urodziny ulicy Słowackiego
/17-18 0czerwca 2017/

11

Koncerty na Trakcie: Anita Lipnickia z
zespołem
/17 czerwca 2017/

12

Imieniny Piotrków – Dni Miasta
/23-25 czerwca 2017/

13

Koncerty na Trakcie: Aleksandra Olczyk
/7 lipca 2017/

OPIS
Festiwal Kultury Miast Partnerskich prezentuje mieszkańcom kulturę, zwyczaje i tradycje charakterystyczna dla naszych miast
partnerskich i zaprzyjaźnionych. W ciągu trzech lat w Piotrkowie prezentowały się zespoły z Kostromy (Rosja), Marijampola
(Litwa), Mołodeczna (Białoruś), Równego (Ukraina), Mosonmagyarovar (Węgry), Żagubicy (Serbia), Petrinji (CHorwacja),
Resity (Rumunia) i Esslingen (Niemcy). Trwają starania, aby podczas 4 Festiwalu po raz pierwszy w Piotrkowie zaprezentował
się zespół z Izraela.
Formuła poszerzona o prezentacje kulinarne i ofertę turystyczną miast partnerskich w zw. z 800-leciem miasta.
W ramach obchodów zaplanowano: Msza Św. ormiańskokatolicka w kościele farnym, przedstawienie historii Ormian
piotrkowskich oraz miejsc z nimi związanych, zwiedzanie wystawy malarskiej „Sceny z życia piotrkowskich Ormian” , wykład
„Przywileje dla Ormian polskich wydane w Piotrkowie”, ormiańska agapa (biesiada) z winem i degustacją kuchni ormiańskiej,
Wystawa „Wielki zapomniany. Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz (1864-1938). Wybitny polski kapłan i mąż stanu”,
ormiańskie skryptorium (wyposażenie ormiańskiego skryptorium przełomu XVI i XVII wieku, nauka pisania pismem
ormiańskim, historia ormiańskich skryptoriów i działalności Szymona Lehacego), stoisko Fundacji Kultury i Dziedzictwa
Ormian Polskich (możliwość zakupu wydawnictw Fundacji).
W ramach urodzin zaplanowano:
17 czerwca: parada szkół imienia Juliusza Słowackiego od Dworca PKP do placu Kościuszki, śniadanie na Krzywdzie, przegląd
kulturalny szkół im. J. Słowackiego z Polski, Słowacji i Ukrainy (amfiteatr w Parku im. Jana Pawła II), Rowerowy Rajd Nocny
PTTK;
18 czerwca: otwarcie wystawy z konkursu fotograficznego (ODA, Sieradzka), festiwal piosenki oparty o twórczość Juliusza
Słowackiego (amfiteatr w Parku im. Jana Pawła II), finał - koncert: Lata dwudzieste, lata trzydzieste w Parku im. Jana Pawła II
połączony z otwarciem sezonu letniego Old Town Jazz (Oormiańskich skryptoriów i działalności Szymona Lehacego), stoisko
Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich (możliwość zakupu wydawnictw Fundacji).

Biuro Partnerstwa i
Funduszy

Centrum Informacji
Turystycznej

Centrum Informacji
Turystycznej

Finał Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalnego „Najpiękniejsze są polskie piosenki”. Motywem przewodnim ogłoszonego
wcześniej festiwalu jest bogata twórczość piotrkowianki Anity Lipnickiej.

Miejski Ośrodek
Kultury -Muzeum
Historii Polski

1. Jarmark Trybunalski;
2. Nocny Półmaraton Piotrkowski Wielu Kultur - 23 czerwca;
3. Koncerty - 24 i 25 czerwca: Afromental, Stachursky;
Sopranistka pochodząca z Piotrkowa Trybunalskiego. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów i zdobywczynią medali na
festiwalach. Jej śpiew podziwiali w Watykanie Jan Paweł II i Benedykt XVI, występ śpiewaczki był też oklaskiwany w kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego w Wiedniu i na Jasnej Górze.
Działania towarzyszące:
- Spotkanie z artystką Aleksandrą Olczyk oraz jej nauczycielką i wychowawczynią – Renatą Tomą (Galeria MOK)

Referat Kultury,
Sportu i Promocji
Miasta
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14

15

16

17

OPIS
Msza hubertowska w Kościele o.o. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim, koncerty muzyki myśliwskiej w wykonaniu:
Zespołu Francuskiej Muzyki Myśliwskiej Trompes de Pologne przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, Capella
Myśliwska impreza kulturalna
Zamku Rydzyńskiego - Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego, pokazy kulinarne
/9 lipca 2017/
Grzegorza Russaka połączone z degustacją dla publiczności. Zaprasza Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w
Piotrkowie Trybunalskim.
Marcin Januszkiewicz - piotrkowianin, aktor teatru „Studio” w Warszawie, wokalista Piotra Rubika.
Koncerty na Trakcie: Marcin Januszkiewicz
Działania towarzyszące:
z zespołem
- Warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzone przez młodych, zdolnych aktorów – piotrkowian: Majkę Wachowską i Macieja
/22 lipca 2017/
Łagodzińskiego
Zespół wykonuje romską muzykę wokalno - instrumentalną. Członkowie zespołu mają styczność również z muzyką jazzową i
tzw. muzyką świata. W nowych kompozycjach lub aranżacjach starych pieśni słychać elementy muzyki Sintów i muzyki granej
Koncerty na Trakcie: Perła i Bracia
przez Romów ze wschodniej Europy. Zespół chce trafić do szerszej publiczności śpiewając również w języku polskim.
/12 sierpnia 2017/
Działania towarzyszące:
- Plenerowa wystawa mody romskiej „Świat cygańskich sukien” – Studio Mody Romskiej Wandy Rutowicz (Amfiteatr Miejski).
- Sympozjum otwarte o kulturze i tradycji romskiej z udziałem kulturoznawcy, cyganologa i politologa - Galeria MOK.
Klezmafour to zespół rozpięty pomiędzy Lublinem, Białymstokiem i Warszawą i właśnie z klezmerskiej tradycji tego regionu
czerpie swoje inspiracje. Muzyka zespołu Klezmafour jest głęboko zakorzeniona w żydowskim folklorze, jednak zawiera wiele
oryginalnych, żywiołowych kompozycji.
Działania towarzyszące:
Koncerty na Trakcie: Klezmafour
- Spektakl taneczny „Irena Sendlerowa – sprawiedliwa” w wykonaniu zespołu „Kontra” z Piotrkowa Trybunalskiego - Amfiteatr
/26 sierpnia 2017/
Miejski
Fundacja Trzeci Wymiar Kultury wraz z Teatrem Nowym w Łodzi - Duża Scena, zaprasza na Spektakl "Irena Sendlerowa
Sprawiedliwa". Jest to propozycja widowiska taneczno-ruchowego w wykonaniu grupy Kontra z Piotrkowa Trybunalskiego,
prowadzonej przez Tomasza Balcerka. Inscenizacja odwołuje się do wzruszającej i poruszającej historii Ireny Sendlerowej, za
sprawą której, podczas II wojny światowej uratowano 2.500 żydowskich dzieci. Inscenizacja jest swego rodzaju hołdem
złożonym tej działaczce społecznej, uhonorowanej tytułem Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata – najwyższym

18

Lato z Radiem
/20 sierpnia 2017/

Gwiazdami koncertu Lata z Radiem będą zespoły Zakopower oraz IRA.
W programie też wiele wydarzeń towarzyszących wśród których m.in. koncert dla dzieci.

19

Koncert ukraińskiego barda, dyplomowanego muzyka i gitarzysty, którego ojczyzną jest Autonomiczna Republika Krymu. Na
Koncerty na Trakcie: Aleksander Maceradi swych koncertach porywa klimatem gorących i tęsknych rosyjskich ballad i romansów. Śpiewa piosenki Włodzimierza
/16 września 2017/
Wysockiego, Bułata Okudżawy, Żany Biczewskiej, Aleksandra Rosenbauma oraz melodie ludowe z elementami greckiego
folkloru.
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20

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia
Turystyki
/29-30. Września 2017/

OPIS
1. Jarmark Atrakcji Trybunalskich wraz z ofertą turystyczną zaprzyjaźnionych gmin i lokalnych grup działania
2. Trakt Wielu Restauracji – degustacja specjałów restauratorów,
3. Olbracht Fest - święto Browaru Jan Olbracht Rzemieślniczy
4. Przejazdy bryczką po Trakcie Wielu Kultur
5. Gra miejska „800 lat”
6. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
7.Wojewódzkie Zlot Młodzieży „Nocne Śpiewanie”

Centrum Informacji
Turystycznej

21

Mapping - widowisko „800 lat Piotrkowa – "800 lat Piotrkowa – dzieje w kalejdoskopie”. Widowisko wyświetlane jest na ścianie kamienicy w Rynku Trybunalskim.
dzieje w kalejdoskopie”
Projekcja łączy w sobie efekty świetlne, film i animację z przestrzennym dźwiękiem. Zobaczymy pełny, ponad 30-minutowy
/30 września 2017/
film, który przedstawi dzieje miasta od początków jego powstania aż po dzień dzisiejszy.

Referat Kultury,
Sportu i Promocji
Miasta

22

„Od Teatru Spana do Teatru Jaracza”
/1 – 30 września 2017/

Wystawa: dzieje życia teatralnego Piotrkowa od słynnego Teatru Spana poprzez teatry amatorskie studenckie, dziecięce i
młodzieżowe aż do Sceny Regionalnej im. Stefana Jaracza w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. Na
wystawie zostaną wykorzystane zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Miejska Biblioteka
Publiczna

23

„Złoty wiek dziejów Polski. PO-SŁOWIE W
Widowisko historyczne „Złoty wiek dziejów Polski. PO-SŁOWIE W PIOTRKOWIE, czyli miłość w szesnastowiecznym grodzie”
PIOTRKOWIE, czyli miłość w
(na podstawie scenariusza Magdaleny Mrozińskiej) z udziałem zawodowych aktorów i mieszkańców Piotrkowa. Celem
szesnastowiecznym grodzie”
widowiska plenerowego jest uwidocznienie wielokulturowej spuścizny miasta i regionu.
/7 października 2017/

24

„Piotrkoviana w zbiorach Muzeum i PTTK”
/wrzesień-październik 2017/

25

26

27

28

Wystawa. Prezentacja najstarszych i najciekawszych książek, albumów, przewodników i opracowań dotyczących dziejów
Piotrkowa. Ekspozycja zorganizowana zostanie w oparciu o zbiory biblioteki zakładowej Muzeum w Piotrkowie oraz biblioteki
krajoznawczej piotrkowskiego Oddziału PTTK.

Piotrków Trybunalski centrum myśli i działań
niepodległościowych w czasie I wojny
Happening historyczny organozowany przez Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, związany z 200-leciem śmierci
światowej
Tadeusza Kościuszki i 100 rocznicą umieszczenia w Parku Miejskim głazu i posadzenia dębu.
/16 października 2017/
Wystawa. Ekspozycja przedstawia piotrkowskie grupy poetyckie, konkursy poetyckie, twórczość piotrkowian.
Poetycki Piotrków
Wykorzystane zostaną liczne tomiki poezji i antologie ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie oraz dokumenty
/2-31 października 2017/
życia społecznego (zaproszenia, afisze, plakaty) obrazujące życie poetyckie miasta.
„Piotrcoviana w zbiorach biblioteki”
Wystawa: prezentacja zbioru źródeł wiedzy o Piotrkowie gromadzonego przez dziesięciolecia w MBP (książki, czasopisma,
/2-30 listopada 2017/
dokumenty życia społecznego, materiały niepublikowane)
Wystawa - bogata historia czasopiśmiennictwa piotrkowskiego, najważniejsze tytuły prasowe, wydawcy prasy, redaktorzy
„Z dziejów prasy piotrkowskiej”
począwszy od dziewiętnastowiecznego „Tygodnia” poprzez bogaty rynek prasowy w międzywojennym Piotrkowie aż do
/1 – 31 grudnia 2017/
czasów współczesnych. Wystawa zostanie przygotowana w oparciu o zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie.
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Działania towarzyszące / całoroczne

39

Wielki test wiedzy o 800-letnim Piotrkowie
Trybunalskim (1217-2017)
/styczeń – kwiecień 2017/

Projekt edukacyjny szkół ponadgimnazjalnych. Upowszechnienie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i mieszkańców
miasta wiedzy na temat dziejów Piotrkowa Trybunalskiego.

Referat Edukacji

30

Sławni piotrkowianie w korowodzie
historycznym
/wrzesień-październik 2017/

Projekt edukacyjny szkół gimnazjalnych. Integracja środowiska lokalnego, promocja wartości historycznych, podniesienie
wiedzy o historii Piotrkowa Trybunalskiego, przybliżenie postaci historycznych ważnych dla Piotrkowa Trybunalskiego.

Referat Edukacji

31

"Tu byli moi bliscy, tu jestem ja – śladami
naszych przodków”
/całoroczne/

32

Piotrków moje miasto
/wrzesień-grudzień 2017/

33

Wydawnictwa, publikacje, kalendarze,
aplikacja.

Przybliżenie uczniom szkół podstawowych historii miasta Piotrkowa Trybunalskiego, szczególnie jego początków,
integracja środowiska lokalnego, włączenie uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i dziadków oraz innych
mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w realizację projektu, wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, rodzinne
poszukiwanie miejsc ze starych fotografii, zapoznanie uczniów z techniką collage, promocja wśród mieszkańców Piotrkowa
Trybunalskiego obchodów 800-lecia miasta.
Wystawy prac plastycznych z okazji 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego - projekt edukacyjny przedszkoli samorządowych .
Poznanie przez dzieci zabytków i legend o Piotrkowie Trybunalskim, nawiązanie emocjonalnej więzi i poczucie wspólnoty,
włączenie dzieci i rodziców do działań kulturalnych prowadzonych przez przedszkola. Rezultatem będzie kształtowanie
postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy historycznej o Piotrkowie Trybunalskim.
„Monografia Piotrkowa” Michała Rawity Witanowskiego w opracowaniu Piotra Głowackiego - pierwsze wydanie „Monografii
Piotrkowa” opracowanej przed II wojną światową przez znanego krajoznawcę, której oryginał znajduje się w kilku częściach w
różnych miejscach (zbiory prywatne, PTTK, Archiwum PAN).
„Znam takie miejsca… gawędy o ulicach i placach Piotrkowa Trybunalskiego” Paweł Kendra, Agnieszka Bednarska-Smuga wydawnictwo opisujące ok. 40 wybranych miejsc - ulic i placów Piotrkowa Trybunalskiego wraz z załączonym wykazem
wszystkich ulic i placów, zgodnie ze stanem na 1 stycznia 2017 r.
Kalendarz ksiażkowy zawierający na kartach dziennych informacje o przypadających w danym dniu rocznicach wydarzeń
ważnych dla dziejów miasta lub informacje o postaciach osób zasłużonych dla miasta.
Aplikacja – kalendarz, zawierający informacje o przypadających w danym dniu rocznicach wydarzeń ważnych dla dziejów
miasta lub informacje o postaciach osób zasłużonych dla miasta. W roku jubileuszowym monitorowany i uzupełniany o bieżące
wydarzenia z obchodów.
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Harmonogram obchodów 800 - lecia Piotrkowa Trybunalskiego
ZADANIE

34

35

36

OPIS
Celem realizacji zadania jest zrobienie filmu autorskiego, dzieła artystycznego, co wyróżni tę produkcję pośród innych typowo
promocyjnych produkcji robionych na zlecenie miast czy regionów. Stworzenie niebanalnego scenariusza i montaż sprawią, że
Film dokumentalny: Miasto – impresja o
realizatorzy filmu zabiorą widzów w podróż po współczesnym polskim mieście, niezwykle intrygującym i ciekawym, w którym
Piotrkowie Trybunalskim
drzemią setki lat tradycji. Scenarzystą i reżyserem będzie piotrkowianin Adam Guziński: reżyser, scenarzysta, w 1997 roku
ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi na Wydziale Reżyserii. W
swoim dorobku ma filmy nagradzane na międzynarodowych festiwalach filmowych.
1. Opracowanie programu zajęć lekcyjnych zróżnicowanych dla trzech poziomów nauczania oraz pomocy dydaktycznych w
postaci informatora edukacyjnego nt. historii Piotrkowa Trybunalskiego.
Poszerzenie oferty edukacyjno-patriotycznej
2. Organizacja oraz przeprowadzanie na terenie szkół i przedszkoli bezpłatnych lekcji muzealnych (15 dla każdego typu szkoły)
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Organizacja festiwalu grup rekonstrukcyjnych
/całoroczne/
4. Inscenizacja wybranych legend piotrkowskich
5. "Rola Piotrkowa Trybunalskiego w dziejach państwa polskiego" - wystawa wewnętrzna.
Wystawa plenerowa. Ekspozycja ukazująca kształtowanie się ustroju państwa polskiego od przyjęcia statutów wiślickoBudowanie państwowości i demokracji
piotrkowskich do uchwalenia konstytucji 3 Maja. Zaprezentowane zostaną fotokopie najważniejszych dokumentów, obrazów i
/16. 05.-30.11.2017/
pieczęci królewskich.

Ośrodek Działań
Artystycznych Muzeum Historii
Polski

Muzeum oraz
Muzeum Historii
Polski

Muzeum

37

Tradycje chrześcijańskie
/16 maja -30 listopada 2017/

Plenerowa wystawa fotograficzna pokazująca różnorodność budowli sakralnych Piotrkowa i ich znaczenia w dziejach
Polski, a także bogactwo wyposażenia wnętrz i elementy sztuki sakralnej.

Muzeum

38

Piotrkowianie uczestnicy Powstania
Warszawskiego
/01-31 sierpnia 2017/

Wystawa plenerowa. Planszowa ekspozycja poświęcona powstaniu warszawskiemu. Zaprezentowane zostaną fotokopie
archiwalnych zdjęć i dokumentów oraz skrócone biogramy uczestników powstania związanych z Piotrkowem.

Muzeum

39

Zatarta pamięć…żołnierze węgierscy na
cmentarzach w regionie piotrkowskim
/marzec- kwiecień 2017/

Wystawa. Fotografie cmentarzy wojskowych z okresu I wojny światowej. [wystawa plenerowa]

Muzeum

Strona 7 z 7

