
Jesienny spacer „w murach i poza murami”

Zapraszamy spacerowiczów w grupach  
w każdym wieku.  
Prosimy o rezerwację terminu, tel. 32 43 43 714 w. 201. 

Spacer składa się z dwóch elementów: Zaczynamy od spotkania na 
wystawie malarstwa i rysunku Ewy Rotter-Płóciennikowej, wybit-
nej żorskiej artystki, która w swej twórczości często czerpie inspi-
rację z  pejzażu miejskiego, tym razem zobaczymy znane miejsca 
nasycone artystyczną uważnością. Po czym, odpowiednio nastroje-
ni wyruszymy do eksplorowania zewnętrznej rzeczywistości w po-
śpiesznej codzienności nie obdarzanej należytą uwagą, zazwyczaj 
mijanej bezwiednie. Proponujemy spacer, w  trakcie którego naj-
ciekawsze miejsca starówki odkryją przed nami swoje tajemnice. 
Czułym wzrokiem będziemy odtąd spoglądać na mury przetykane 
w  warstwach cegieł opowieściami wielu pokoleń. 750 lat historii 
miasta to ogromne inspirujące bogactwo przyszłości. 

Bilet wstępu: 10 zł
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Muzeum Miejskie w Żorach
adres: ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory
tel: 32 43 43 714, e-mail: muzeum@muzeum.zory.pl 
www.muzeum.zory.pl
www.naszatozsamosc.pl, www.polskiepoznawanieswiata.pl

f  muzeum.miejskie.zory | Dziękujemy za polubienia

POZNAWANIE 
ŚWIATA ZACZYNA SIĘ 

W MUZEUM

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach  
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

www.niepodlegla.zory.pl

In
fo

rm
at

or
  m

uz
ea

ln
y 

  | 
 М

уз
ей

ны
й 

ги
д 

  | 
 P

řír
uč

ka
 k

 m
uz

eu
 

M
UZ

EO
IN

FO



2 października (niedziela), godz. 16.00
„Weekend seniora z kulturą” 

Pierwszy weekend października to „Weekend seniora z  kulturą” – 
akcja zainicjowana przez Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Na-
rodowego. Muzeum Miejskie w Żorach zaprasza na spotkanie z ar-
tystką Ewą Rotter-Płóciennikową na jej wystawie retrospektywnej 
w Muzeum, 2 października w godzinach od 16 do 17.30. Zapraszamy 
Państwa serdecznie, pooglądamy sobie i porozmawiamy. To będzie 
udane niedzielne popołudnie.

Wstęp wolny.

8 października (sobota), godz. 12.00
Chmura marzeń
Warsztaty dla dorosłych

Zapraszamy na jedyną taką lekcję malowania chmur – pastelami 
i akwarelami. Stanowiska, przy których będziecie Państwo uczyć się 
malarstwa, wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, zosta-
ną przygotowane na dziedzińcu Muzeum, przy ładnej pogodzie, lub 
w  Muzeum, przy niepogodzie. Część praktyczną poprzedzi krótka 
prezentacja, pt. „Obłoki w  malarstwie” i  wizyta na wystawie prac 
Ewy Rotter-Płóciennikowej, a  tam chmury pierwsza klasa. Do zo-
baczenia.

Prowadzenie: Anna Flaga

Bilet wstępu: 10 zł. Zajęcia potrwają ok. 1,5 godz.  
Prosimy o rezerwację, nr tel. 32 43 43 714 wew. 201.

15 października (sobota), godz. 12.00
A na niebie baranki i wata cukrowa
Zajęcia dla dzieci 

Dzieci lubią malować chmury, na różo-
wo na przykład. Zapraszamy na zajęcia, 
w trakcie których będą mogły udoskonalić 
swój warsztat. Stanowiska, wyposażone 
we wszystkie niezbędne materiały, zosta-
ną przygotowane na dziedzińcu Muzeum, 
gdy zaświeci słońce, lub w Muzeum. 

Prowadzenie: Anna Flaga

Zajęcia mają charakter warsztatowy, trwają ok. 1,5 godziny. 
Wstęp 10 zł, opiekunowie nie płacą. 

ZAPRASZAMY

Prosimy o rezerwację, nr tel. 32 43 43 714 
wew. 201.
22 października (sobota), godz. 10.30
Opowieści w cieniu baobabu. Jeż
Muzeum dla dzieci i rodziców

Jesień w pełni. Bociany dawno odleciały, 
jeże szukają spokojnych kryjówek na 
nadchodzącą zimową porę. Całkiem inne 
zmartwienia ma jeż afrykański. Bo czy łatwo przemierzać pustynię 
na wielbłądzim grzbiecie? I czy rzeczywiście nie musi obawiać się 
chłodu? Chcecie się dowiedzieć? Przyjdźcie i posłuchajcie. Jak zwy-
kle zrobimy coś ładnego. Z kolcami 

Zajęcia mają charakter warsztatowy, trwają ok. 1,5 godziny.

Wstęp 10 zł, opiekunowie nie płacą. 

Prosimy o rezerwację, nr tel. 32 43 43 714 wew. 201.

1 sierpnia – 31 października 
Ewa Rotter-Płóciennikowa. Malarstwo i rysunek

Retrospektywna wystawa artystki potrwa do 31 października. 
Maluje w technice suchej pasteli. W jej obrazach, pod chmurami 
w  bielach, szarościach, ciepłych żółciach i  pomarańczowych ró-
żach wędrujemy po łąkach, brzegiem jezior, plażą na skraju bez-
miaru błękitu. Liryzm krajobrazów artystki umyka zapatrzonemu 
w  nie miłośnikowi malarstwa, gdy przeniesie wzrok na rysunki 
– w  katalogu wystawy określone mianem „luźnych zapisków”. 
Rysuje, gdy jest wzburzona, zagniewana, gdy coś ją zaboli. Te ry-
sunki często ledwie widać, jakby się bały ujawnić – komentuje 
kuratorka dr Anna Flaga – charakterne, z pazurem, symboliczne, 
nostalgiczne, karykaturalne…

Bilet wstępu: 5 zł

Ewa Rotter-Płóciennikowa, Pani chmura, pastel



 16 września – 31 października 
Konstancja Nowina Konopka SWEET HOME 
Galeria StrefArt, ul. Muzealna 1/2
XII Festiwal Fotografii Plener #Przełom

Konstancja Nowina Konopka – absolwentka Instytutu Twórczej Fo-
tografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, wykładowczyni Akade-
mii Fotografii w Krakowie, sięga po różne gatunki fotografii, łącząc 
je ze sobą lub próbując pokazać, że na „granicy gatunku” jest naj-
ciekawiej. Sięga też po reportaż, zwłaszcza gdy czuje, że musi coś 
przepracować w sobie zazwyczaj z dwóch powodów „aby pamiętać” 
i  „aby zapomnieć”. Pamięć i  tożsamość to pojęcia, do których od 
wielu lat powraca w swoich pracach.  Wstęp wolny.

 16 września – 31 października 
Janusz Musiał MEMORIA MMXXII 
Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1/2
XII Festiwal Fotografii Plener #Przełom

Memoria MMXXII to projekt, którego autor podejmuje próbę zba-
dania wizualnej warstwy pamięci, tematyzuje w nim problematykę 
pamiętania, wspominania w kontekście pamięci osobistej, lokalnej 
i artystycznej, wykorzystując nowe media: fotografię, sztukę rucho-
mego obrazu, film, animację, dźwięk. Janusz Musiał jest fotogra-
fem, filmowcem, kulturoznawcą, doktorem nauk humanistycznych 
i  doktorem habilitowanym sztuki w  dziedzinie sztuk filmowych, 
nauczycielem akademickim, autorem ponad 300 wystaw, pokazów 
indywidualnych i zbiorowych w zakresie fotografii i sztuki mediów, 
w kraju i za granicą. Wstęp wolny.

www.muzeum.zory.pl   f   muzeum.miejskie.zory

XII FESTIWAL FOTOGRAFII PLENER  |  2022 
#PRZEŁOM  |  Oto program:

 2 września  |  17.00  |  Galeria na Starówce, ul. Kościuszki 3 

Michał Szalast AQUANAUTICA otwarcie wystawy  
(wystawa potrwa do 30 września)

 2 września  |  19.00  |  Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1 

Tomasz Liboska ODWRÓT spotkanie z autorem 

  16 września  |  17.00  |  Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1

Etiudy studentów Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach  |  Jan Barszczewski La REPASSE-
USE (3 min), WRÓG (8 min)  |   Julia Dziworska RAKIETERA (2 min), 
OKNA (3 min)  |  Filip Dziworski RIKSZA (15 min)  |   Karolina Mon-
wid-Olechnowicz FLORA (10 min)  |  Bartosz Toboła TEST (10 min)

 16 września  |  18.00  | Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1 

 Janusz Musiał MEMORIA MMXXII wystawa multimedialna (wystawa 
potrwa do 31 października)

  16 września  | 19.00 | Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1 a 1 

Konstancja Nowina Konopka SWEET HOME otwarcie wystawy  
(wystawa potrwa do 31 października)

 16 września  |  20.00  |  Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1 

Agnieszka Sejud, Karolina Wojtas KWAS ISSUE 3 AMOK  
prezentacja wydawnictwa

 23 września  |  17.00  |  Muzeum Ognia, ul. Katowicka 3 

Arkadiusz Gola JAKIE SŁOWO WYPOWIESZ, TAKIE USŁYSZYSZ 
otwarcie wystawy oraz spotkanie z autorem  
(wystawa potrwa do 24 listopada)

 30 września  |  17.00  |  Muzeum Ognia, ul. Katowicka 3 

Michał Szalast, Arek Gola CHCESZ STUDIOWAĆ W INSTYTUCIE 
TWÓRCZEJ FOTOGRAFII W OPAWIE? 

 25 listopada  |  17.00  |  Muzeum Ognia, ul. Katowicka 3 

Mariusz Mykicki Z BLISKA I DALEKA otwarcie wystawy  
(wystawa potrwa do 31 grudnia)

www.festiwalplener.zory.pl

Zdjęcie Konstancja Nowina Konopka


