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Muzeum Miejskie w Żorach
ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory, tel: 32 43 43 714
e-mail: muzeum@muzeum.zory.pl, www.muzeum.zory.pl

f  muzeum.miejskie.zory | Dziękujemy za polubienia

www.muzeum.zory.pl  |    muzeum.miejskie.zory

WYSTAWA
POKONKURSOWA

13.06–31.07.2019
Wernisaż wystawy i rozdanie nagród: 13 czerwca 2019, godz. 17:00

Przedmiotem działań  
uczestników konkursu była  

niczym nieograniczona 
wyobraźnia i kreacja,  

które pozwalają przełożyć  
na język plastyki wrażenia 

i emocje towarzyszące nam 
w codziennym życiu.  

Prace zostały wykonane 
w dowolnej technice.

Przedmiotem działań uczestników konkursu była niczym nieogra-
niczona wyobraźnia i kreacja, które pozwalają przełożyć na język 
plastyki wrażenia i emocje towarzyszące nam w codziennym życiu. 
Prace zostały wykonane w technice dowolnej.

Oto zwycięzcy:

w kategorii od sześciu do dziesięciu lat: 
I nagroda – Lena Lipert, Olaf Michałowski; II nagroda – Franciszek 
Hanslik, Zuzanna Słowik; III nagroda – Wiktor Gawlikowski, Ga-
brysia Goleniec, Ewelina Jordan, Pola Robosz; wyróżnienie – Kuba 
Lech, Marysia Oleksy, Natalia Tomalka; 

w kategorii od jedenastu do piętnastu lat:  
I nagroda – Hanna Adamek; II nagroda – Patrycja Jaworska, Justy-
na Warzecha, Jagoda  Ździebło; II nagroda – Sonia Kasprzyk, Kuba 
Leńczuk, Nadia Swoboda; wyróżniene – Robert Brzyszykowski, Ju-
lia Dobosz, Izabela Futyma, Piotr Gabryś, Karolina Klaja, Lena Kłap-
tocz, Nadia Lanc, Michał Machulec, Kinga Papała, Milena Swobo-
da, Agnieszka  Świtacz; 

w kategorii od szesnastu do dziewiętnastu lat: 
I nagroda – Gabriel Rosołowski, II nagroda – Filip Polok; III nagro-
da – Bartosz Banaś; wyróżnienie – Emilia Balcerak, Oliwia Bednarz, 
Hanna Gruszka, Paulina Szkaradek.

Uwaga! Oddajemy głosy w konkursie „Emocje”. Odwiedzający po-
konkursową wystawę najmłodsi miłośnicy sztuki głosują na pracę, 
która podoba im się najbardziej – do 30 lipca. Urna na głosy i kar-
teczki czekają na was w sali wystawy. Wyniki ogłosimy zaraz na-
stępnego dnia. Autor tej, która uzyska najwięcej głosów otrzyma 
Nagrodę Publiczności.



11 lipca (czwartek), godz. 17:00 
Chłopiec-delfin
Muzealne podróże z ciasteczkiem

Poznajcie Kolę, małego chłopca, któremu przydarzyło się coś 
niesamowitego. To bohater przepięknej włoskiej baśni z głębokim, jak 
tylko głębokim może być ocean, morałem. Będziemy czytać i świetnie 
się bawić, a  na pamiątkę każdy z  nas wykona zakładkę do książki 
w kształcie delfina. Zapraszamy.

Prowadzenie: Danuta Kolarska, Muzeum Miejskie w Żorach.

Wstęp: 2 zł

28 lipca (niedziela), godz. 16:00 
Zakręcony wiatrak
Zabawkolandia

Jest drewniany lub murowany, może być z papieru. Choć wyposażony 
w skrzydła, to jednak nie lata, ale porusza się za pomocą podmuchu 
wiatru. Wiatrak! Bo o nim mowa. To on będzie bohaterem kolejnego 
naszego spotkania.

Prowadzenie:  Danuta Kolarska, Muzeum Miejskie w Żorach.

Wstęp: 2 zł

31 lipca (środa), godz. 16:00 
Opublikowanie wyników w głosowaniu na Nagrodę Publiczności 
w konkursie „Emocje”:
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    PROGRAM    

ZAJĘCIA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH  
OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY

1. „Emocje w muzeum”
To będzie podróż w zakamarki uczuć. Czy wiecie, że w różnych kulturach 
ludzie w różny sposób okazują swoje uczucia? Weźmiemy do ręki lupy, 
by z bliska przyjrzeć się naszym emocjom i zastanowić się do czego są 
nam one potrzebne. Bardzo przydatna okaże się sztuka.

2. „Wyprawa na miasto”
Ekspert od historii Żor zabierze nas w podróż po mieście szlakiem niezwy-
kłych zabytków. To szansa, by usłyszeć niesamowite historie o miejscach, 
które na co dzień mijamy bez zastanowienia. O czym opowiadają milczące 
dzisiaj dzwony? Wiele zagadek czeka na nas do rozwiązania. Ruszajmy!

3. „Zabawa z monotypią”
Kreatywne zajęcia dla dzieci i młodzieży.   Zwiedzanie wystawy sztuki 
„On<+=>Ona” oraz warsztaty plastyczne z wykorzystaniem artystycz-
nej techniki graficznej – monotypii.

4. Zwiedzanie wystaw: Wystawa sztuki „On<+=>Ona”
Muzeum Miejskie w Żorach – galeria wystaw czasowych, galeria „Na Sta-
rówce”.

ZAJĘCIA DLA DZIECI INDYWIDUALNIE

Lato z Muzeonikiem: Muzeonik to nie tylko przesympatyczna maskotka 
naszego muzeum, ale i świetny towarzysz nadchodzących wakacji. Od-
kryje on przed nami miejskie tajemnice, ale też sekrety odległych zakąt-
ków świata. Przygody czekają!

1. Poniedziałkowa przygoda: „Emocje w muzeum”
Muzeonik wprowadzi nas w  temat emocji. To będzie podróż w  zaka-
marki naszych uczuć. Czy wiecie, że w różnych kulturach ludzie w różny 
sposób okazują uczucia? Weźmiemy do ręki lupy, by z bliska przyjrzeć 
się naszym emocjom i zastanowić się, do czego są nam one potrzebne. 
Bardzo przydatna okaże się sztuka.

2. Wtorkowa przygoda: „Podróż po świecie”
Razem z  Muzeonikiem poznamy ciekawych ludzi i  odległe miejsca. 
Przyjrzymy się różnicom i podobieństwom napotkanych kultur. Będzie-
my też świadkami fascynujących badań i zaskakujących wydarzeń.

3. Środowa przygoda: „Powrót do historii”
Muzeonik przeniesie nas do odległej historii Żor, w czasy kiedy miasto 
okalały niezdobyte mury obronne. Wyłowimy prawdę z żorskich legend. 
Dowiemy się jaką rolę w mieście odgrywała postać rycerza, i co ważnego 
robił książę.

4. Czwartkowa przygoda: „W skarbcu tożsamości”
Tym razem Muzeonik zabierze nas w  nie tak odległe czasy naszych 
dziadków i rodziców, byśmy zobaczyli jak zmieniło się życie mieszkań-
ców Żor. Odkurzymy cenne wspomnienia. Zobaczymy, ile skarbów mie-
ści w sobie słowo tożsamość.

5. Piątkowa przygoda: „Wyprawa na miasto”
Muzeonik będzie naszym towarzyszem w  podróży po miejskich szla-
kach. Poszukamy miejsc i obiektów, które na co dzień mijamy bez zasta-
nowienia się, a które opowiadają o przeszłości naszego miasta – ważne 
historie. Czeka na nas wiele zagadek do rozwiązania.

Wakacyjne zajęcia w terminach: 15–19 lipca oraz 5–9 sierpnia 2019, godz. 
9:00. Czas trwania zajęć: 2 godziny, koszt zajęć: 10 zł

Zapraszamy również na muzealne wyprawy do Ameryki, Australii, Azji 
i Afryki. Czas trwania zajęć: 1,5 godziny, koszt zajęć: 5 zł

Terminy do uzgodnienia z działem informacji Muzeum: 
tel.: 32 43 43 714 wew. 201, e-mail: informacja@muzeum.zory.pl

ZAPRASZAMY DO MUZEORAJU

Wstęp: 1 zł


