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PROGRAM

9 lutego (piątek), godz. 17.00 
Podróż z ciasteczkiem: 
„Zaczarowana skrzynka”

Prowadzenie: Marietta Kalinowska-Bujak, Małgorzata Dec

Tym razem ruszymy w baśniową podróż z barwnym cygańskim tabo-
rem. Pojawi się tajemnicza drewniana skrzyneczka. Nie taka zwykła, 
lecz magiczna. Ma ona moc sprawiania, że z  oczu niespodziewanie 
płyną łzy, a już za chwilę nogi same rwą się do tańca z radości. Wspól-
nie odkryjmy jej sekret.

24 lutego (sobota), godz. 16.00 
Zabawkolandia: 
„Klocki”

Prowadzenie: Marietta Kalinowska-Bujak, Małgorzata Dec

Kto z nas nie zna klocków Lego? W niedługim czasie zawojowały one 
wiele dziecięcych pokoi. Zagarnęły również dziecięcą wyobraźnię, nie 
zostawiając zbyt wiele miejsca na nieskrępowaną swobodę tworzenia. 
Choć lubimy Lego, warto przypomnieć sobie czasy, kiedy wyobraźnia 
pozostawała nieskrępowana wielostronicowymi instrukcjami. Czasy, 
kiedy zabawa klockami była wielką przygodą stwarzania świata od 
zera...

Ferie z Muzeum, wesołe i twórcze z Tin Tinem.
Zapraszamy na cykl czterech spotkań, podczas których wypłyniemy 
w rejs, ścigać będziemy złodziei, rozwiążemy niejedną tajemnicę i od-
najdziemy skarb Jana Pandemona.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
zajęcia od 29 stycznia do 9 lutego,  godz. 9:00 i 11:30. 
czas trwania zajęć:  1,5 godz. 
grupy zorganizowane: środy, piątki 
osoby indywidualne: wtorki, czwartki

W przypadku małych grup istnieje możliwość dołączenia osób indy-
widualnych. 
cena za jedne zajęcia: 5,00 zł od uczestnika 
cena za pakiet zajęć: 15,00 zł

Podczas zajęć wykorzystywać będziemy teksty i grafiki z cyklu ko-
miksowego o przygodach TinTina, scenariusz: Hergé, rysunek: Hergé, 
wydawnictwo: Egmont, 1994
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INFORMACJE PODSTAWOWE
Muzeum Miejskie w Żorach
adres: ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory
e-mail: muzeum@muzeum.zory.pl
www.muzeum.zory.pl, www.naszatozsamosc.pl
www.polskiepoznawanieswiata.pl, www.zcr.zory.pl
tel: 32 47 57 480, tel: 32 43 43 714

GODZINY OTWARCIA

PN-WT-ŚR-PT 9:00 – 15:30 

CZW 9:00 – 19.30 

SOBOTY NIECZYNNE

NIEDZIELE 14:00 – 18:00
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