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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
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Dofinansowano ze środków narodowego  
instytutu Muzealnictwa i ochrony Zbiorów. 

Więcej informacji: www.muzeum.zory.pl w zakładce: Muze-Ekspo

NOWA KOLEKCJA

Podkładka i siodło na wielbłąda 

Pochodzenie: Maurowie Ulat Delim (Sahara Zachodnia, Maroko)

Nazwa lokalna:

MŻo/A/3993 – podkładka pod siodło na wielbłąda, lebda (mey)

MŻo/A/3995 – siodło na wielbłąda, rahla (mey)

Datowanie: połowa XX w. 

Termin Murowie jest egzoetnonimem wywodzącym się od łacińskie-
go słowa Mauri, pochodzącego od nazwy krainy historyczno-geogra-
ficznej Mauretania – współcześnie są to tereny Maureatnii, Algierii 
i Maroka. nazwę tę, Berberom zamieszkującym afrykańską prowin-
cję rzymską, nadali Rzymianie. niektórzy badacze nazwę Maurowie 
wywodzą z  historii i  kultury niewielkiego królestwa numidyjskiego 
ludu Maure, istniejącego w iii w. p.n.e. w dzisiejszym Maroku [Brett, 
fentress 1997]. W średniowiecznej Europie terminem Maur określano 
muzułmańskich mieszkańców Półwyspu iberyjskiego, którzy do koń-
ca XV w. tworzyli państwo na obszarze dzisiejszej Andaluzji (Hiszpa-
nia). Współcześnie nazwy tej używa się w  odniesieniu do ludności 
rasy białej lub mulatów zamieszkujących Mauretanię oraz południo-
wą część Algierii i Maroka.

oba przedmioty stanowią komplet służący do jazdy na wielbłądzie. 
Podstawowym surowcem, z którego zostały wykonane, jest skóra 
w naturalnym jasnym kolorze. na podkładce widoczny jest kolorowy 
geometryczny ornament – czerwony z niewielkimi zielonymi dodat-
kami. Siodło zdobi prosty czarno-czerwony wzór tylko na charakte-
rystycznym przednim łęku widocznym w czasie jazdy.

MŻo/A/3993, MŻo/A/3995
 Polskie poznawanie świata



18 marca (sobota), godz. 10.30 
Opowieści w cieniu Baobabu: Strażnicy wodopoju
Muzeum dla dzieci i rodziców

Są na świecie rzeczy, które jak czysta woda – są bezcenne. W mar-
cowej opowieści afrykańskie zwierzęta wyznaczą strażników, by 
kolejno pilnowali wspólnego wodopoju. Każde z nich ma wiele do-
brych chęci, ale jak wiemy, czasem to nie wystarczy… Posłuchamy, 
czy zając, antylopa i żółw wywiążą się z powierzonych im obowiąz-
ków. naszym zadaniem będzie kolejna inspirowana Afryką praca 
plastyczna, znowu na 6 . Zapraszamy dzieci z opiekunami.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, trwają ok. 1,5 godz.  
Wstęp: 10 zł, opiekunowie nie płacą.  
Prosimy o uprzednie zgłoszenia telefoniczne: 32 43 714 w. 201.

23 marca (czwartek), godz. 17.30
Małgorzata czy Magdalena? Spór księżnych o Żory w XV wieku

o  tym kto ostatecznie objął we władanie nasze miasto opo-
wie profesor Jerzy Sperka, autor niedawno wydanej publikacji pt. 
„Książęta i księżne raciborscy (1290/1291 – 1521)”, w której opisuje 
nie tylko życie poszczególnych władców tego księstwa, w którego 
skład Żory wchodziły przez kilka wieków, ale podaje także nowe 
informacje na temat dziejów naszego miasta. Mija właśnie 650 lat 
od chwili przyznania Żorom praw sądowniczych i  550 lat od naj-
większego oblężenia Żor w średniowieczu. 

„Książęta i księżne raciborscy (1290/1291 – 1521)”

Sylwetki 25 najważniejszych książąt i  księżnych raciborskich od 
końca Xiii w. do początków XVi w., nakreślonych na tle ważnych 
wydarzeń politycznych, gospodarczych i  społecznych, w  oparciu 
o materiały archiwalne, najnowsze ustalenia historiografii i bada-
nia własne Autora, prof. Jerzego Sperki.

Wstęp wolny

PROGRAM

30 marca (czwartek), godz. 17.30
Bitwa o Żory 1945 roku, nowe fakty

24 marca mija kolejna rocznica tragicznych wydarzeń w 1945 roku, 
w wyniku których Żory zostały zniszczone w trakcie walk między 
armiami niemiecką a  radziecką. o  dokładnym przebiegu działań 
wojennych i jednostkach, które wzięły w nich udział dowiadujemy 
się dopiero teraz, dzięki temu, że do kolejnych dokumentów w za-
granicznych archiwach docierają żorscy miłośnicy historii. Zapra-
szamy na wieczór pełen historycznych niespodzianek.

 Prowadzenie: Tomasz Górecki

Wstęp wolny

 8.12.2022 – 30.04.2023


