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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

POZNAWANIE 
ŚWIATA ZACZYNA SIĘ 
W MUZEUM
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Zapraszamy do rodzinnych (i nie tylko) wizyt w Muzeum. 
Staramy się, by nasze wystawy były przyjazne najmłodszym i uczyły 
otwartości na świat i jego bogactwo.

Do dyspozycji oddajemy trzy wyspy wiedzy. Na każdej z nich 
przygotowaliśmy karty pracy, gry, układanki i inne twórcze zadania 
do wykonania.

• WYSPA WIEDZY ODLEGŁEJ

• WYSPA WIEDZY ZAPOMNIANEJ

• WYSPA WIEDZY SZUFLADKOWEJ

Wyspy zlokalizowane są w różnych miejscach Muzeum. Dwie z nich 
znalazły się na wystawach stałych. Trzecia dostępna jest w holu 
na poziomie -1.

WYSPY dostępne są za „złotówkę”.

Zachęcamy do twórczego spędzania czasu – dzieci, mamy, tatusiów, 
babcie i dziadków.



Muzealny informator rodzinny „RIPOSTA” dedykowany jest 
rodzicom, dziadkom, opiekunom, wszystkim osobom opiekującym 
się dziećmi.

Informator opracowywany jest w systemie miesięcznym.

Zawiera informacje o:

• cyklicznych działaniach muzealnych dedykowanych dzieciom,

• dodatkowych propozycjach spotkań i konkursów,

• oraz o wszelakich pomysłach edukacyjnych.

Każdorazowo „RIPOSTA” podawać będzie informacje o trzech stałych 
cyklach:

1. Muzealne podróże z ciasteczkiem,

2. NIRwana – Naukowe Inspiracje Rodzinne,

3. Zabawkolandia – zabawy i zabawki z całego świata.

Trochę więcej informacji na temat…

Muzealne podróże z  ciasteczkiem, czyli cykl poświęcony wiedzy 
o  świecie zamkniętej w  bajkach, baśniach i  opowieściach z  całego 
świata. Każde spotkanie składać się będzie z  elementu naukowego 
wprowadzenia „na wesoło”  oraz elementu czytania bajek. A na koniec 
przewiduje się ciasteczko…

NIRwana – Naukowe Inspiracje Rodzinne, czyli cykl poświęcony 
rodzinnym zmaganiom z nauką. Każde spotkanie składać się będzie 
z  elementu przygotowania naukowego uczestników oraz elementu 
gry opartej o przyswojoną wiedzę.

Zabawkolandia – zabawy i zabawki z całego świata, czyli cykl, którego 
motywem przewodnim będą, jak sama nazwa wskazuje, zabawki – 
eksponaty. Przedmiot prezentowany dzieciom podczas spotkania 
będzie pretekstem do poznawania świata i  kultur zamieszkujących 
najbardziej odległe zakątki.

PROGRAM

3 grudnia (niedziela), od 12.00 do 14.00 
Świąteczne „muzealne podróże z ciasteczkiem” 
Miejsce – Rynek w Żorach (Jarmark Świąteczny)

Prowadzenie: Marietta Kalinowska-Bujak, Muzeum Miejskie w Żorach

Zapraszamy wszystkich miłośników ciasteczek, bajek i  baśni oraz 
dobrej zabawy na plenerowe „Muzealne podróże z  ciasteczkiem”. 
W  zimowej scenerii grać będziemy o  tytuł „Ciasteczkowego znawcy 
bajek”. Każdy, bez względu na wiek, będzie mile widziany. Rozgrywki 
poprowadzi „Ciasteczkowa królowa baśni”. Do rywalizacji przystąpimy 
w czterech „ciasteczkowych” zespołach. Na koniec czeka nas zdobie-
nie wygranych ciasteczek i małe „co nieco”. 

8 grudnia (piątek), godz. 17.00  
Zabawkolandia – zabawy i zabawki z całego świata: 
„Pociąg z prezentami”

Prowadzenie: Marietta Kalinowska-Bujak, Małgorzata Dec, Muzeum 
Miejskie w Żorach

Grudzień, to czas, kiedy sny o prezentach stają się coraz realniejsze. 
Każde dziecko ma swoją wymarzoną zabawkę: lalkę, misia czy grę. 
Może nawet niektórym śni się pociąg? W Zabawkolandii sami reali-
zujemy najśmielsze marzenia, więc co powiecie na cały pociąg prezen-
tów? Zainteresowanym przypominamy – odjazd do krainy zabawek 
z peronu przy ul. Muzealnej. Zapraszamy!

16 grudnia (sobota), godz. 16:00  
NIRwana:  
„Muzealna opowieść wigilijna”

Prowadzenie: Katarzyna Podyma, Muzeum Miejskie w Żorach

Damy i  dżentelmeni, znaczki, kolej i  wystawa światowa, mocar-
stwo, w którym słońce nigdy nie zachodzi. A o co chodzi? Oczywiście  
o Anglię czasów Dickensa, królową Wiktorię i Bożonarodzeniową cho-
inkę. Wszystko to serwujemy w  muzealnym puddingu świątecznym. 
Jednym słowem zapraszamy na drugie przedstawienie w  ramach  
Naukowych Inspiracji Rodzinnych (NIRwany). W  programie: przedsta-
wienie „Opowieści wigilijnej” oraz twórcze zadania inspirowane kulturą 
XIX-wiecznej Anglii. 

Muzeonik.
Wszystko  
dla dobrej  
naukowej  
zabawy


