
Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich 
ul. Mickiewicza 13 w Chrzanowie 

 
 
1. Warsztaty muzealne dla dzieci 
 
W dawnym Chrzanowie 

 
Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, mieszczące się przy ul. Mickiewicza 13 w Chrzanowie, organizuje 

wakacyjne warsztaty muzealne dla dzieci. 

 
Program: 
 
3.07. do 14.07.2017r. – 9.00 do 13.30  

21.08. do 25.08.2017 r. – 9.00 do 13.30 

 

Tematyka zajęć:  

Pozdrowienia z Chrzanowa. .. Projektowanie pocztówki 

Czerwień sama z siebie powabna jest, czyli o stroju średniowiecznym  

Budujemy średniowieczny zamek  

Tajemnicze znaki na tarczy rycerza. Spotkania z heraldyką  

Papier z wyobraźnią. Czerpanie papieru  

W warsztacie pisarza miejskiego  

Nie święci garnki lepią – w warsztacie garncarza 

Przygoda z botaniką. Gipsowe ogrody  

Tajemnice ogrodów – oprowadzanie po wystawie czasowej 

Paleolityczna Wenus. Warsztaty archeologiczne 

Tradycyjny strój Żydów polskich 

Spacery po Chrzanowie śladami chrzanowskich  

 

Cykl zajęć skierowany jest do dzieci.  
 

W każdych zajęciach może uczestniczyć max. 20 osób.  

 

Zapisy: 

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia w godzinach pracy Muzeum 7.00 do 15.00 (telefonicznie, osobiście w budynku przy ul. 

Mickiewicza 13 w Chrzanowie lub pocztą elektroniczną). 

 

Odpłatność: 

3 zł/os. za 1 zajęcia  

5 zł/os. za udział w 1 bloku zajęć: 9.00 do 11.00 lub 11.30 do 13.30  

wstęp wolny - opiekunowie uczestników zajęć  

 

Kontakt: 

muzeum@muzeum.chrzanow.pl 
www.muzeum.chrzanow.pl  
Tel. 326235173 lub 327538711 
 
 
2. Warsztaty muzealne dla dorosłych 
 
W dawnym Chrzanowie 
 
Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, mieszczące się przy ul. Mickiewicza 13 w Chrzanowie, organizuje 

wakacyjne warsztaty muzealne dla dzieci. 

 
 
Program: 
 
5.07.2017r. – 15.00 do 18.00 

12.07.2017r.  – 15.00 do 18.00  

 
 

mailto:muzeum@muzeum.chrzanow.pl
http://www.muzeum.chrzanow.pl/


 

Tematyka zajęć:  

 

05.07.2017r., godz. 15.00 do 16.30 Święci garnki lepią – w warsztacie garncarza  

05.07.2017r., godz. 17.00 do 18.00 budynek główny Muzeum: Bibułowe bukiety  

12.07. 2017 r., godz. 15.00 do 16.30 Plecionkarstwo, papierowa wiklina  

12.07.2017 r., godz. 17.00 do 18.00 Papier z wyobraźnią Czerpanie papieru  

 
Cykl zajęć skierowany jest do dorosłych i seniorów.  
 
W każdych zajęciach może uczestniczyć max. 15 osób. 
 
Zapisy: 
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia w godzinach pracy Muzeum 7.00 - 15.00 (telefoniczne, osobiście w budynku przy ul. 

Mickiewicza 13 w Chrzanowie lub pocztą elektroniczną) 

 

 

Odpłatność: 

3 zł/os. za 1 zajęcia,  
5 zł/os. za udział w 1 bloku zajęć: 15.00 do 18.00  
 
 
Kontakt: 
muzeum@muzeum.chrzanow.pl 
www.muzeum.chrzanow.pl  
Tel. 326235173 lub 327538711 
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