
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
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5 listopada (sobota), godz. 16.00
Kościół pw. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
Wykład: dr Wojciech Schäffer

Z XVII wieku księga chrztów Niewinniątek w Żorach, ze zbiorów 
Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach 

„Z miasta Żarów, ja ksiądz Marcin Molicer, fararz kościoła ss Apo-
sztolow Philippa i  Jakoba w  mieście Żarzech: okrzciłech Niewin-
niątko dnia 11 miesiąca [pomuniłego] z rodziców Jakoba fendreczka 
y małżonki jego [...], któremu gmiano dano Jerzy. 

Kmotrowie Jerzy Śmieszek i Katarzyna Lataniczka” 

Oto jeden z wpisów w księdze metrykalnej Żor, z 1629 r. To obecnie 
jeden z najstarszych tego typu zabytków w naszej diecezji, pisany 
w  języku staropolskim z  łacińskimi wtrąceniami. Ma wyjątkową 
oprawę, której blask przywrócono niedawno, na ile to było możliwe, 
w  pracowni konserwatorskiej. Jej zdobienia wykonano specjalny-
mi radełkami introligatorskimi i  wzbogacono emblematami Ojców 
Kościoła. W  konserwacji znajdują się jeszcze dwie księgi żorskie: 
chrztów – obejmująca lata od stycznia 1681 do grudnia 1736 r., i po-
grzebów – z czasu od 1736 do 1763 r. 

Wstęp wolny.

1 sierpnia – 13 listopada
Ewa Rotter Płóciennikowa. Malarstwo i rysunek. Retrospektywa

Artystka maluje w  technice suchej pasteli. W  jej obrazach, pod 
chmurami w bielach, szarościach, ciepłych żółciach i pomarańczo-
wych różach wędrujemy po łąkach, brzegami jezior, plażą na skraju 
bezmiaru błękitu. Liryzm krajobrazów umyka zapatrzonemu w nie 
miłośnikowi malarstwa, gdy przeniesie wzrok na rysunki – w kata-
logu wystawy określone mianem „luźnych zapisków”. Autorka ry-
suje, gdy jest wzburzona, zagniewana, gdy coś ją zaboli. Te rysunki 
często ledwie widać, jakby się bały ujawnić – komentuje kuratorka, 
dr Anna flaga – charakterne, z pazurem, symboliczne, nostalgicz-
ne, karykaturalne…

Bilet wstępu: 5 zł

19 listopada (sobota), godz. 10.30
Afrykańskie trele. Opowieści w cieniu Baobabu
Muzeum dla dzieci i rodziców

Zmienimy perspektywę :) Z zadartymi w górę głowami spróbujmy 
wypatrzyć szybujące po afrykańskim niebie ptaki. Nadstawimy uszu, 
by w ptasich trelach, świstach, pohukiwaniach, ćwierkach, kwakach, 
gęganiach i  klekotach usłyszeć kolejną fascynującą opowieść. Do 
wspólnego słuchania i tworzenia zapraszamy dzieci z opiekunami.

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

Prosimy o rezerwację, tel. 32 43 43 714 w. 201 

Bilet wstępu: 10 zł (opiekunowie nie płacą) 

ZAPrASZAMY

A na niebie baranki i wata cukrowa…

Zapraszamy w terminie do 10 listopada na oprowadzanie po wysta-
wie malarstwa i  rysunku Ewy-Rotter-Płóciennikowej, połączone 
z warsztatami dla dzieci młodszych: przedszkolaków i uczniów klas 
1–3 szkół podstawowych. Dzieci lubią malować chmury, na różowo 
na przykład. Zajęcia obejmują oprowadzanie po wystawie i  zapo-
znanie się z techniką pasteli.

Prowadzenie: dr Anna flaga, Marietta Kalinowska-Bujak. 

Zajęcia trwają ok. 1,5 godz. Wstęp: 10 zł, opiekunowie nie płacą. 

Prosimy o rezerwację , tel. 32 43 43 714 w. 201.

Obraz myśli

Zachęcamy do udziału w  zajęciach grupy zorganizowane dzieci 
starszych i  młodzieży – uczniów klas 4–8 szkół podstawowych, 
liceów i  techników. Zajęcia obejmują oprowadzanie po wystawie 
i warsztaty artystyczne. Ich uczestnicy podejmą próbę oddania na 
papierze swoich emocji. Inspiracją prac będą rysunki Ewy Rotter
-Płóciennikowej.

Prowadzenie: dr Anna flaga. Zajęcia trwają ok. 1,5 godz. 

Wstęp: 10 zł, opiekunowie nie płacą. 

Prosimy o rezerwację , tel. 32 43 43 714 w. 201.

„Jesienny spacer w murach i poza murami”
Zapraszamy w terminie do 13 listopada.

Zaczynamy od spotkania na wystawie malarstwa i  rysunku Ewy 
Rotter-Płóciennikowej – artystki, która w  swej twórczości czerpie 
inspirację z pejzażu miejskiego, tym razem zobaczymy znane miej-
sca nasycone artystyczną uważnością. Po czym, odpowiednio na-
strojeni wyruszymy do eksplorowania zewnętrznej rzeczywistości, 
w  pośpiesznej codzienności nie obdarzanej należytą uwagą i  za-
zwyczaj mijanej bezwiednie. Proponujemy spacer, w trakcie którego 
najciekawsze 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. 

Przechadzka trwa ok. godziny. 

Zapraszamy spacerowiczów w grupach w każdym wieku. 

Prosimy o rezerwację terminu, tel. 32 43 43 714 w. 201. 

Bilet wstępu: 10 zł



Zapraszamy mieszkańców  
– Polaków i Ukraińców

„Ślązacy i Ukraińcy. Integracja na Górnym Śląsku” to nowy projekt 
fundacji Sztuka realizowany przy współpracy z Muzeum Miejskim 
w Żorach i przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego. 

Autorom projektu, osobom i  instytucjom zaangażowanym w  jego 
realizację, przyświeca idea integracji społecznej osób i rodzin,  któ-
re poszukując schronienia w obliczu wojny w Ukrainie, zamieszkały 
w  Żorach i  okolicy. Zagrożenie wyobcowaniem dotyka zwłaszcza 
osoby starsze, ale i dzieci – utrata kontaktu z bliskimi, tęsknota za 
domem i  przyjaciółmi, bariera językowa, poczucie tymczasowości, 
niepewność co do przyszłości sprzyjają wykluczeniu, które rodzi sze-
reg problemów. Chcemy ułatwić ukraińskim i polskim uczestnikom 
projektu wzajemne poznanie się, nawiązanie sympatii, przysłużyć 
się wymianie wiedzy o ich kulturach, i ułatwić dostęp do instytucji 
i dóbr kultury.  

Tematem spotkań projektowych, które odbywać się będą w  Mu-
zeum przez cały październik i  listopad, dotyczyć będą historii Żor 
i Śląska, kultury, obrzędowości i wspólnego dziedzictwa przyrodni-
czego. Część spotkań będzie miała charakter warsztatowy, przewi-
dujemy m.in. warsztaty fotografii.  

PlAn SPOtKAń:

8 października (sobota), godz. 12.00

Spotkanie organizacyjne: przywitanie się, omówienie założeń pro-
jektu, poczęstunek, rozmowa przy wspólnym stole, zwiedzanie 
wystaw „Nasza tożsamość. Pretekst do rozmowy”, Polskie pozna-
wanie świata”, Ewa Rotter-Płóciennikowa. Malarstwo i rysunek, re-
trospektywa.

Czas trwania: 1,5h-2h. Wstęp wolny

Запрошуємо мешканців Жор  
– українців та поляків

«Сілезці й українці.  Інтеграція у Верхній Сілезії» — це но-
вий  проект  фонду  Sztuka,  який  здійснюється  у  співпраці  
з  Міським  музеєм  у  Жорах,  співфінансований  з  бюджету 
Самоврядування Сілезького воєводства у 2022 році.

Автори проекту, люди та інституції, залучені до його реалізації, 
керуються ідеєю соціальної інтеграції людей та сімей, які, шу-
каючи притулку перед обличчям війни в Україні, поселилися 
в Жорах та околицях. Ризик відчуження особливо стосується 
людей похилого віку, а також дітей – втрата контакту з близь-
кими,  туга  за  домівкою  і  друзями,  мовний  бар’єр,  відчуття 
тимчасовості та невпевненість у майбутньому сприяють від-
чуженню, що спричиняє низку проблем. Ми хочемо полегшити 
українським і польським учасникам проекту знайомство, вста-
новлення симпатії, обмін знаннями про свої культури, полег-
шити доступ до культурних установ і пропозицій.

Тема  зустрічей  проекту,  які  проходитимуть  у  музеї  протя-
гом жовтня  та  листопада,  стосуватиметься  історії Жор  та 
Сілезії, культури, обрядів та спільної природної спадщини. 
Частина зустрічей буде у формі практичних занять, плану-
ються, зокрема, майстер-класи з фотографії.

Графік зустрічей:

8 жовтня (субота), 12.00

Організаційна  зустріч:  привітання,  обговорення  проекту, 
частування,  розмова  за  столом,  відвідування  виставок 
«Наша  ідентичність.  Привід  для  розмови»,  «Польське  пі-
знання світу», Ева Роттер-Плоценникова. Живопис і графі-
ка, ретроспектива.

Тривалість: 1,5 год – 2 год.  
Вхід вільний

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego 2022 r. Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego 2022 r.



22 października (sobota), godz. 12.00
Stefanie małej emigrantki powroty do domu: postać pisarki 
Stefanie Zweig, mieszkanki Głubczyc na Śląsku, Rongai w Kenii 
i Frankfurtu nad Menem w niemczech. 

Poznamy historię małej dziewczynki, która wraz z rodziną zmuszo-
na była przez wojnę opuścić dom, a swoją tęsknotę przekuła w cu-
downą opowieść o swoim dzieciństwie. Następnie wybierzemy się 
na spacer po mieście, do miejsc naznaczonych historią rodziny Ste-
fanie, której dziadek mieszkał kiedyś przy Rynku w Żorach. Spotka-
niu towarzyszyć będą warsztaty plastyczne.

Czas trwania: 1,5 h–2 h

Wstęp wolny

29 października (sobota), godz. 12.00
Warsztaty fotografii szlachetnej dla osób w wieku powyżej 15 lat. 

Cyjanotypia to  stara technika fotografii. Uczestnicy spotkania wła-
snoręcznie wykonają odbitki zdjęć – nawet rodzinnych, wykonanych 
w rodzinnych stronach, albo np. w Żorac. Prace zaprezentowane zo-
staną później na specjalnej wystawie w Muzeum, a następnie wrócą 
do swoich autorów na pamiątkę udziału w projekcie. 

Czas trwania: 1,5 h–2 h

Wstęp wolny

5 listopada (sobota), godz. 12.00
O roślinach i zwierzętach zaklętych w kamień 

Przypomnimy sobie, skąd się bierze węgiel i  jaką rolę odegrał w hi-
storii ludzkości? Opowiemy sobie, czym jest ślad węglowy i jak zmie-
nia się świat? Dużo mówić będziemy o  roli roślin i  zwierząt w  co-
dziennym życiu. Spotkaniu towarzyszyć będą warsztaty plastyczne.

Czas trwania: 1,5 h–2 h

Wstęp wolny

12 listopada (sobota), godz. 12.00

Odkrywamy świat tajemniczego azjatyckiego ludu Ainów, który za-
chwycił młodego Bronisława Piłsudskiego, jednego z  bohaterów 
muzealnej wystawy „Polskie poznawanie świata”. Opowiemy Pań-
stwu o tułaczych losach Bronisława i dlaczego Ajnowie nazywali go 
Starszym Bratem. Poznacie też piękną baśń ajnuską, która głęboko 
zapada w serce. Spotkaniu towarzyszyć będą warsztaty plastyczne.

Czas trwania: 1,5 h–2 h

Wstęp wolny

26 listopada (sobota), godz. 12.00
Barbórka

Barbórka – to tradycyjne śląskie święto, Święto Górników. Tradycja 
obchodów wciąż żyje na Śląsku, choć to jeden z najbardziej nowo-
czesnych i uprzemysłowionych regionów Polski. Będą śląskie zaba-
wy i piosenki, a także tradycyjne śląskie smakołyki – podzielimy się 
przepisami.

Czas trwania: 1,5 h–2 h

Wstęp wolny

2 grudnia (sobota), godz. 12.00
Uroczyste otwarcie wystawy prac fotograficznych,  
podsumowanie projektu.

Czas trwania: 1,5 h–2 h

Wstęp wolny

Więcej informacji: Muzeum Miejskie w Żorach,  
tel. 32 43 48 714 w. 203

22 жовтня (субота), 12.00 
Повернення додому малої емігрантки Стефані:  
постать письменниці Стефані Цвейг,  
мешканки Глубчиць у Сілезії, Ронгаї в Кенії  
та Франкфурта-на-Майні в Німеччині.
Ми дізнаємося  історію маленької дівчинки, яка разом із ро-
диною була змушена покинути дім через війну, і перетворили 
свою тугу на чудову історію про дитинство. Потім ми прогуля-
ємося містом, а саме місцями, позначеними історією родини 
Стефані, чий дідусь колись жив на Ринковій площі в Жорах. 
Зустріч супроводжуватиметься творчим майстер-класом.

Тривалість: 1,5 год – 2 год

Вхід вільний

29 жовтня (субота), 12.00 
Майстер-клас зі шляхетної фотографії для дітей  
від 7 років.
Ціанотипія  –  старовинна  техніка  фотографії.  Учасники  зу-
стрічі власноруч зроблять відбитки фотографій – сімейних, 
зроблених на батьківщині  чи, наприклад,  у Жорах. Пізніше 
роботи будуть представлені на спеціальній виставці в Музеї, 
а потім повернуться авторам на згадку про участь у проекті.

Тривалість: 1,5 год – 2 год

Вхід вільний

5 листопада (субота), 12.00 
Про рослини і тварин, перетворених на камінь
Ми пригадаємо, звідки береться вугілля і яку роль воно віді-
гравало в історії людства? А також дізнаємося, що таке вуг-
лецевий слід і як змінюється світ? Ми будемо багато говори-
ти про роль рослин і тварин у повсякденному житті. Зустріч 
супроводжуватиметься творчим майстер-класом.

Тривалість: 1,5 год – 2 год

Вхід вільний

12 листопада (субота), 12.00

Ми відкриємо світ таємничого азіатського народу Айн, яким 
був  захоплений  етнограф,  засланець  Броніслав  Пілсуд-
ський, один із героїв музейної експозиції «Поляки досліджу-
ють світ». Ми розповімо вам про мандрівну долю Броніслава 
та про те, чому айни прозвали його Великим Братом. Ви та-
кож познайомитеся зі зворушливою айнської казкою. Зустріч 
супроводжуватиметься творчим майстер-класом.

Тривалість: 1,5 год – 2 год

Вхід вільний

26 листопада (субота), 12.00 
Барбурка
Барбурка – традиційне сілезьке свято, День шахтарів. Тра-
диція святкування в Сілезії досі жива, хоча це один із най-
сучасніших  та  індустріалізованих  регіонів  Польщі.  Будуть 
сілезькі ігри та пісні, а також традиційні сілезькі смаколики 
– поділимося рецептом.

Тривалість: 1,5 год – 2 год

Вхід вільний

2 грудня (субота), 12.00 
Урочисте відкриття виставки фоторобіт,  
підбиття підсумків проекту.
Тривалість: 1,5 год – 2 год

Вхід вільний

Більше інформації: Міський музей у Жорах,  
тел.: 32 43 48 714, внутрішній – 203


