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POZNAWANIE 
ŚWIATA ZACZYNA SIĘ 
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WAŻNE INFORMACJE: 

Czas trwania wszystkich zajęć (z wyjątkiem wycieczek): 
dwie godziny dydaktyczne
Więcej informacji na stronie: muzeum.zory.pl

Muzeum Miejskie w Żorach
adres: ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory
e-mail: muzeum@muzeum.zory.pl
www.muzeum.zory.pl, www.naszatozsamosc.pl
tel: 32 47 57 480, tel: 32 43 43 714

GODZINY OTWARCIA

PN-WT-ŚR-PT 9:00 – 15:30 

CZW 9:00 – 19.30 

SOBOTY NIECZYNNE

NIEDZIELE 14:00 – 18:00

POZNAJ ŚWIAT

Wiedzę można uzupełnić i rozbudować uczestnicząc  
w muzealnych zajęciach stałych.

OFERTA LEKCJI STAŁYCH
Wszystkie tematy zostały oparte o schemat zawierający:

•	 podstawowe informacje geograficzne,

•	 wiedzę z zakresu fauny i flory,

•	 elementy kulturowe,

•	 wiedzę o roli Polaków w poznawaniu wybranego zakątka świata.

Poziom trudności dostosowany jest do wieku uczestników. 

TEMAT 1 | WYPRAWA DO AFRYKI

TEMAT 2 | WYPRAWA DO AMERYK

TEMAT 3 | WYPRAWA DO AZJI

TEMAT 4 | WYPRAWA DO AUSTRALII I OCEANII

OFERTA LEKCJI

TEMAT 1 | WIRTUALNA PODRÓŻ W CZASIE. HISTORIA ŻOR  
W PIGUŁCE

Interaktywne zajęcia, wykorzystujące elementy gier, quizów i elementy 
dramy. Wszystko to w  tle poważnych historycznych analiz podanych 
na wesoło. 

TEMAT 2 | WIRTUALNA PODRÓŻ W CZASIE. ŚLADAMI ŻORSKICH 
ZABYTKÓW

Przechadzka z  historią i  historią sztuki pod rękę. Językiem prostym 
i  swobodnym toczy się dyskusja o  ważnych miejscach i  ukrytych 
skarbach.

POZNAJ MIASTO – REGION – KRAJ
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PROGRAM PROJEKTU

27 kwietnia (czwartek), godz. 18:00

Rozpoczęcie projektu.

•	 	Projekcja	filmu	Waldemara	Czechowskiego:	„Piłsudski	Broni-
sław – zesłaniec, etnograf, bohater” 

•	 	Spotkanie	z Danutą	Onyszkiewicz,	wnuczką	Józefa	Piłsudskie-
go,	założycielką	Stowarzyszenia	im.	Bronisława	Piłsudskiego

16 maja (środa) godz. 18:00

Muzealne spotkanie z kulturą: Motoichi Yuzawa – opowieść o Japonii

Motoichi Yuzawa będzie przewodnikiem po kulturze japońskiej.  
Spotkanie	będzie	połączone	z grą	na	tradycyjnych	bębnach	wadaiko.

18, 21 maja (piątek, poniedziałek), godz. 9:00, 11:00

Warsztaty z ajnuską artystką Maki Sekine

Bliskie	spotkanie	ze	sztuką	Ajnów:	wykonywanie	tradycyjnych	ozdób	
z elementami pieśni, tańca i dawnych ajnoskich gier.

19–20 maja, godz. 16:00–1:00

Noc muzeów: Ajnuska noc muzealna. Niepodległość „inaczej”.

21 maja (poniedziałek), godz. 18:00

Zagadki antropologii: Witold Kowalski – Tajemnice genealogii  
Piłsudskich.

22 maja (wtorek), godz. 14:00

Uroczyste odsłonięcie posągu Bronisława Piłsudskiego 

24.05–25.05 (niedziela–poniedziałek), godz. 9:00–17:00 

Niepodległość na wyciągnięcie ręki: Ajnowie i fonograf.  
Spotkania w ramach Festiwalu Nauki i Techniki.  
Dom Kultury w Żorach.

TEMATYKA	ZAJĘĆ	EDUKACYJNYCH

•		Koleje	losów	i działalność	dwóch	braci:	Bronisława	i Józefa	Pił-
sudskich

•	Bronisław	Piłsudski	na	wschodnich	rubieżach	świata

•	Świat	Ajnów	–	tajemnice	kosmatych	ludzi

Zajęcia	 skierowane	 są	 do	wszystkich	 grup	wiekowych	 (forma	 i  treść	
będą	dostosowane	do	wieku	uczniów).	

INFORMACJE O PROJEKCIE 

Muzeum przygotowało projekt „Bronisław i Józef Piłsudscy. Pió-
rem i karabinem ku niepodległości”, który jest doskonałą okazją 
do pogłębienia wiedzy na tematy natury historycznej, ale i  te 
bardziej uniwersalne. To projekt, który daje możliwość spotka-
nia, wymiany poglądów i  twórczej refleksji. Będzie o  Polakach 
zwykłych i wielkich, tych w kraju i na samym końcu świata. Nie 
zabraknie inspirujących gości.

Potraktujemy „Niepodległość” jako wyzwanie i codzienne zada-
nie. Jak można ją rozumieć i jak do niej dążyć, najlepiej rozpatry-
wać w oparciu o konkretne przykłady. Niech za takowe posłużą 
losy dwóch braci: działania jednego na burzliwej arenie poli-
tycznej śledził z uwagą niemal cały świat, dokonania drugiego 
w jego własnej ojczyźnie nadal pozostają nieznane. Jednak obaj 
wielcy, bo obaj niezłomni w swojej własnej drodze: Józef w re-
alizacji politycznej wizji, Bronisław w rzetelnej naukowej pracy 
badacza ludów zagrożonych kulturową eksterminacją. Jak po-
zostać wolnym człowiekiem pomimo przeciwności, jakie może 
zgotować los? Nie zaszkodzi uczyć się od najlepszych.

Józef Piłsudski – dowódca sił zbrojnych i  dwukrotny premier 
Polski. Niezwykle silna i  barwna osobowość. Człowiek, który 
wniósł swój wkład w  odzyskanie przez Polskę niepodległości 
i zapisał się na stałe na kartach historii. Wychowany w duchu 
patriotycznym miał świadomość, że najwyższe cele wymagają 
najwyższych poświęceń.

„Niepodległość jest dobrem  
nie tylko cennym ale i kosztownym.”

Bronisław Piłsudski – za działalność polityczną zesłany na da-
leką Syberię, gdzie poświęcił się działalności naukowej polega-
jącej na badaniu i dokumentowaniu życia ludów dalekowschod-
nich. Świat zawdzięcza mu niezwykle bogaty etnograficzny 
dorobek, który jest ważnym świadectwem także dla zagrożo-
nych zanikiem kultur. Pionier tworzenia etnograficznych kolekcji 
podhalańskich.  Nowoczesny w swej pracy pod względem uży-
wanego sprzętu oraz wizjonerskiego spojrzenia na muzealnic-
two. Jego praca badawcza wśród ludu Ajnów uważana jest za 
bezcenną, stąd uzyskany przydomek „król Ajnów”. Każdą prze-
ciwność losu, choćby tak ciężką jak syberyjska katorga, potrafił 
przekuć w kształtujące charakter wydarzenie.

„Będę zmuszony swój słaby organizm  
przygotować do najcięższych 
warunków, swój słaby charakter 
uczynić twardym, pozbyć się 
niezdecydowania i ciągłych 
wątpliwości, a także bardziej 
uwierzyć w siebie i takim sposobem,  
swoją słabą wolę zmienić w silną.”


