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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 
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CO NOWEGO SŁYCHAĆ…

Słychać, słychać… i  to całkiem sporo. Oprócz stałych cykli spotkań, 
pojawiają się nowości. Jakie? O tym za chwilę.

Przypominamy, że regularnie spotykamy się na wspólną naukę i zabawę 
w ramach cykli:

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.

TERAZ DORZUCAMY NOWOŚCI...

Zwariowane zwiedzanie, czyli cykl spotkań na wystawach. Każde z nich 
będzie pretekstem do naukowej gry i poszukiwania skarbu. Zwiedzać 
mogą klasy, grupy, ale również dzieci, które przyjdą same bądź 
z opiekunami. Na razie możliwe jest jedynie zwiedzanie dopołudniowe, 
ale zobaczymy, co z tego wyniknie.

Akademia Muzeonika, czyli cykl „wykładów i  konwersatoriów 
uniwersyteckich” dla dzieci, inspirowanych zjawiskami świata kultury. 
Każde spotkanie to kreatywne warsztaty, które wymagać będą od 
uczestników wyobraźni, poczucia humoru i sporej dawki odwagi.

WSZYSTKO DLA DOBREJ NAUKOWEJ ZABAWY



Drogie dzieci, rodzice i dziadkowie,  
radośnie informujemy, że 

MUZEORAJ otrzymał 
Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego 
w Konkursie na Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii: 
dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji 
dziedzictwa kulturowego.

To ważna nagroda zarówno dla nas – pracowników Muzeum, jak i dla 
Was, ponieważ to Wy sprawiliście, że MUZEORAJ ożył. 

Stanowicie dla nas nieustającą inspirację i wyzwanie. Razem dobrze się 
bawimy i mamy nadzieję, że również trochę uczymy, a może na odwrót?

PROGRAM

1 czerwca (piątek), godz. 9:00, 10:30, 12:00 
Zwariowane zwiedzanie: 
Jak Misio w wiosce zamieszkał, czyli Dzień Dziecka u Ajnów

Dzień Dziecka to najlepszy czas, aby się zabawić i twórczo pogimnastyko-
wać. Zabieramy Was na wyprawę na daleką wyspę Hokkaido, na spotka-
nie z Ajnami i Bronisławem Piłsudskim. Będziemy rozwiązywać zagadki, 
szukać skarbu i tropić Misia. A może zrobimy butki z łosia lub łososia?

Któż może wiedzieć, co się wydarzy?

Zapraszamy dzieci, rodziców i  dziadków, ale również klasy szkolne, 
kumpli z podwórka i koleżanki do grobowej deski.

Każdy otrzymuje busika niepodległościowego w celu szybkiego dotar-
cia na miejsce spotkania . 

3 czerwca (niedziela), godz. 16:00 
Akademia Muzeonika: 
Niepodległościowy torcik do zjedzenia

To zupełna nowość. Podwoje otwiera Akademia Muzeonika, czyli ab-
solutnie zakręcona szkoła dla dzieci i  rodziców. Studiować będziemy 
zwyczaje przedziwne, tropić zagadki naukowe, wysysać wiedzę z ga-
lerii sztuki i szaleć naukowo.

Zaczynamy od torcika niepodległościowego, czyli kreatywnych warszta-
tów słowa i obrazu. Co będziemy robić? Myśleć, analizować i przekładać 
myśli i pomysły na język obrazków. Trudne? Pozornie. Potrzebna jest wy-
obraźnia i spora dawka humoru. A na koniec torcik – taki do zjedzenia. 

15 czerwca (piątek), godz. 17:00 
Muzealne podróże z ciasteczkiem: 
Co Misio w wiosce wyczyniał?

Kolejna podróż z ciasteczkiem przed nami. Witaj przygodo i wiosko  
ajnuska! Kto jeszcze do niej nie zawitał, niech przybywa. Piękna kra-
ina Hokkaido i Misio zapraszają. Snuć będziemy opowieść o przygodach  
codziennych i tych trochę mniej, a na koniec podążymy za strzałą. Cie-
kawe, gdzie nas zaprowadzi? 

24 czerwca (niedziela), godz. 16:00 
Akademia Muzeonika: 
Zgadnij co to? Wielka sztuka. Wielkie problemy. Wolność

Przez dziurkę od klucza zajrzymy do Wirtualnej Galerii Sztuki i zobaczy-
my… Na razie mały fragmencik namalowanego świata, który będzie-
my domalowywać, dopowiadać i  analizować. Zadanie dla maluchów, 
starszaków i całkiem dużych starszaków. Każdy ma prawo wypowiedzi.  
To wolność! 

30 czerwca (sobota), godz. 16:00 
Zabawkolandia: 
Stary niedźwiedź mocno śpi…

Poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego misie są takie ważne. 
Sprawdzimy, czy kochają je dzieci na całym świecie i jak się z nimi bawią. 
Wkroczymy do groty Króla Gór 
i  zatańczymy taniec niedźwiedzi. 
A  na koniec wybierzemy najfaj-
niejszego muzealnego misia. 

Projekt

22

Skutki niezaplanowane i pozytywnie zaskakujące

• Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno dzieci, jak i rodziców. 
• Sprawdził się zwłaszcza w sytuacji dużych imprez dedykowanych doro-

słych, którzy przychodzą z dziećmi i nie mają, co z nimi zrobić.
• Na etapie eksploatacji okazało się, że projekt sprawdza się również w za-

kresie prowadzonej przez muzeum edukacji dla grup zorganizowanych.  
Włączono do oferty stałej „Zwariowane zwiedzanie, czyli Muzeum na luzie”.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości


