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

f  muzeum.miejskie.zory | Dziękujemy za polubienia

GODZINY OTWARCIA

PN-WT-ŚR-PT 9:00 – 15:30 

CZW 9:00 – 19.30 

SOBOTY NIECZYNNE

NIEDZIELE 14:00 – 18:00

Praca – pasja – przyjaźń. 
Ocalić od zapomnienia

W 2019 roku minęło 40 lat od daty uruchomienia kopalni węgla ka-
miennego, której nadano imię „Związku Młodzieży Polskiej”, póź-
niej „Żory”.

3 grudnia w Muzeum Miejskim odbyła się uroczystość: Żorska Bar-
bórka 2019, inaugurująca muzealny projekt wystawienniczo-eduka-
cyjny, pn. Praca – pasja – przyjaźń. Ocalić od zapomnienia, poświę-
cony historii kopalni, jej budowniczym i pracownikom, poprzedzona 
koncertem na Rynku orkiestry kopalni „Borynia” i jej przemarszem 
pod siedzibę Muzeum. Projekt odnosi się do wystawy, przygotowy-
wanej przy współpracy z przedstawicielami społeczności górników 
zatrudnionych w kopalni, określającej się mianem Najwierniejszych 
Gwarków Wypędzonych z Żor, i Towarzystwem Miłośników Miasta 
Żory. Wystawie patronuje Prezydent Miasta Żory, Waldemar Socha.

Intencją Muzeum i inicjatorów przedsięwzięcia, czyli górniczej spo-
łeczności kopalni ZMP-Żory, jest przypomnienie – jak się wydaje – 
zamkniętego już rozdziału w historii miasta. 

Kopalnia w Roju była świadkiem burzliwego okresu historii Polski. 
Powstała w  dobie socjalistycznego hurraoptymizmu, stanowiła 
tło wydarzeń związanych ze zmianą ustroju Polski – protestów, 
strajków, stanu wojennego. Była przedmiotem troski swojej zało-
gi, która, by pomóc jej przetrwać w trudnych warunkach wolnego 
rynku i ocalić swój zakład pracy, przystała na wdrożenie planu re-
strukturyzacji, który jednak ostatecznie nie zapobiegł likwidacji 
kopalni w 1997 roku.



PROGRAM

5 marca (czwartek), godz. 17.30 
Studium postaci  
Rysunek węglem 

Warsztaty rysunku i malarstwa dla wszystkich, dużych i małych. 
Lubicie czasem coś sobie naszkicować? To Was odpręża i daje po-
czucie, że tworzycie coś wyjątkowego? Macie ochotę nauczyć się 
podstaw rysunku postaci i portretu? Kurs rysunku krok po kroku, 
a  do tego praca z  żywym modelem pod okiem artysty-plastyka 
pozwoli Wam rozwinąć swoje umiejętności i talenty. Pamiętajcie, 
że praktyka czyni mistrza.

Prowadzenie: Anna Flaga

Wstęp: 10 zł

6 marca (piątek), godz. 17.00 
Wystawa fotografii 
Powstania Śląskie okiem uczniów Tischnera

Wystawa fotografii inspirowanych Powstaniami Śląskim autor-
stwa uczniów ZS nr 2 w Żorach.

Wernisaż wystawy – wstęp wolny.

Wystawę będzie można oglądać do 10 kwietnia.

19 marca (czwartek), godz. 18.00 
Żorskie wspominki 
Pasja

W ramach projektu: Praca – pasja – przyjaźń. Ocalić od zapomnienia

PRACA – PASJA – PRZYJAŹŃ to trzy nierozerwalnie splecione ze 
sobą motywy, które wspólnie układają się w  opowieść o  ludziach 
i  ich grubie. Rozpoczęliśmy cykl spotkań, na których wspominali-
śmy pierwsze dni pracy, wydarzenia związane z  wprowadzeniem 
stanu wojennego czy to, jak układały się relacje kopalni z miastem.  

Tym razem porozmawiamy o  górniczej twórczości i  popularnych 
sposobach na zagospodarowanie czasu wolnego od fedrowania.

Prowadzenie: Jacek Struczyk

Wstęp: 2 zł

26 marca (czwartek), godz. 18.00 
Żuraw. Miasto na Górnym Śląsku

Śladami żorskich zabytków

Wyobraźmy sobie taką sytuację: jest koniec 1919 roku, do urzędu 
pocztowego w Krakowie wchodzi mieszkaniec Górnego Śląska i chce 
nadać telegram do Żor. Urzędnik sprawdza w swych papierach na-
zwę i dalej jest jak w filmie „Miś”: Nie ma takiej miejscowości Żory. 
Jest Żuraw. Żuraw na Górnym Szlonsku.

O tym, jak Żory były nazywane na dawnych mapach i dokumentach, 
od początku swego istnienia aż po wiek XX, opowie Tomasz Górecki.

Wstęp: 2 zł


