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Pochodzenie: grupa etniczna Nuna/Bobo, Burkina Faso
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ZAPRASZAMY

3 lipca (niedziela)
Obchody 100-lecia przyłączenia Żor do RP
Godz. 11.00 – Otwarte zawody strzeleckie
Uwaga! Regulamin oraz obowiązujące druki oświadczeń do pobrania
na stronie www.mosir.zory.pl oraz www.kbszory.pl – Otwórz na nowej karcie- Otwórz na nowej karcie

4 lipca (poniedziałek)
Obchody 100-lecia przyłączenia Żor do RP
Godz. – 18.00 Uroczysty przemarsz na Rynek
Godz. –	18.15 Odsłonięcie płyty okolicznościowej upamiętniającej
100-lecie przyłączenia Żor do Rzeczypospolitej Polskiej
Godz. – 18.30 Apel Pamięci
Godz. –	19.00 Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji Województwa Śląskiego
Godz. –	19.45 Koncert Tryptyk Śląski Wojciech Ciuraj z zespołem.
Muzyczna lekcja historii o Powstaniach Śląskich

23 lipca 2022, godz. 10.30
Moc rytmu. Warsztaty gry na bębnach
Warsztaty gry na afrykańskich bębnach djembe dla początkujących
Podczas warsztatów poznasz historię bębna djembe, technikę wydobywania dźwięków oraz zagrasz swój pierwszy afrykański rytm.
Na zajęciach mamy dostępne bębny dla każdego, nie potrzebujesz
swojego instrumentu, ale jeśli taki posiadasz, to super – weź ze sobą.
Prowadzenie: Anna Pawluk.
Warsztaty odpłatne, prosimy o zapisy pod numerem telefonu:
32 43 43 714

6 lipca, godz. 11.00
Odkrywamy karty pocztowe

27 lipca, godz. 11.00
Pozdrowienia z Chartumu

Wakacje w muzeum: zajęcia dla dzieci

Wakacje w muzeum: zajęcia dla dzieci

Postać Kazika Nowaka, który na rowerze przejechał Afrykę wzdłuż
i wszerz, jest niesamowita i nadal wzbudza ogromny podziw. Po niestudzonym podróżniku pozostało mnóstwo korespondencji, którą
słał z trasy swojej podróży. Dzięki niej odkryjemy Afrykę oglądaną
oczami pełnymi zachwytu.
•
Dawne podróżowanie
•
Przyroda i kultury Afryki
•
Jak opisać nieznane

ZAPOWIEDZI
Skąd się wzięła kartka pocztowa? Jak ten nibylist zmienił pracę
listonosza? Kto wymyślił nazwę „pocztówka” i jakie były inne
konkurencyjne nazwy? Karta pocztowa doczekała się wielu wersji: widokówka, składanka, kartka okolicznościowa, a nawet muzyczna pocztówka dźwiękowa…
•
Historia karty pocztowej
•
Prawidłowe adresowanie
•
Zabawy słowotwórcze

20 lipca, godz. 11.00
Pozdrowienia z Żor
Wakacje w muzeum: zajęcia dla dzieci

Ile lat ma poczta? Jak wyglądały dawne Żorskie pocztówki? Gdzie
w naszym mieście znajdował się urząd pocztowy? Jak zmieniła
się praca urzędnika pocztowego? Dlaczego znaczki przyklejamy
z prawej strony? Co to jest klaser i jak dzięki znaczkom można
poznawać świat?
•
•
•
•

Redakcja prostych pozdrowień
Praca listonosza
Kolekcjonerstwo
Projekt znaczka pocztowego

Wernisaż: 7 września 2022, godz. 17.30
Na wystawie zaprezentujemy kilkadziesiąt wyselekcjonowanych obrazów i rysunków Ewy Rotter-Płóciennikowej. Znakomitej artystki,
pomysłodawczyni i organizatorki Międzynarodowych plenerów malarskich w Żorach.
Kurator: dr Anna Flaga

