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

f  muzeum.miejskie.zory | Dziękujemy za polubienia

GODZINY OTWARCIA

PN-WT-ŚR-PT 9:00 – 15:30 

CZW 9:00 – 19.30 

SOBOTY NIECZYNNE

NIEDZIELE 14:00 – 18:00

PRACA – PASJA – PRZYJAŹŃ 
propozycja zajęć edukacyjnych

KLASY 1–6 I GRUPY PRZEDSZKOLNE

Spotkanie w śląskiej kuchni.

Dawne życie rodzinne na Śląsku toczyło się głównie w kuchni. Zajrzymy 
tam i sprawdzimy jakie sprzęty stanowiły wyposażenie tradycyjnej ślą-
skiej kuchni, jakie dania tam królowały*. Zajrzymy do bifyja, by odkryć 
jakie skrywał skarby i poszukamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego to 
właśnie z kuchni biło ciepło na cały śląski dom?

*  W okresie przedświątecznym rozwiniemy temat wielkanocnych 
tradycji kulinarnych.

Praca jako wartość.

Dlaczego św. Barbara została patronką górników i  co wspólnego ma 
z  górniczym mundurem? Gdzie górnik nosi żelazko, kto skacze przez 
skórę i co pod ziemią robi Lis? Poznamy mnóstwo ciekawych informacji  
z górniczego świata – tego pod i nad ziemią. Wspólnie zastanowimy się 
czym jest śląski etos pracy.

KLASY 7–8 I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Śląskość  na styku swój i obcy.

Śląskość to nie tylko przynależność do określonego terytorium. Ślą-
skość to tradycja, tożsamość i ciągła zmiana. Z czym wiązało się bycie 
ślązakiem dawniej a jak wygląda dzisiaj?  Jak na pojęcie śląskości wpły-
nął rozwój górnictwa w regionie?  Jak śląską kulturę odebrali przyjezdni?

Tradycje wiosenne na Śląsku.

Śląsk często kojarzy się z ciężkim przemysłem, kominami i gęstą miej-
ską zabudową. Ale Śląsk to także wieś i bujna przyroda. Jeszcze nie tak 
dawno przyroda była głównym czynnikiem kształtującym ludzkie życie. 
Jak rytmy natury odbijały się na aktywności codziennej i  świątecznej 
ludzi mieszkających na Śląsku? Z  niecierpliwością wyczekiwano prze-
budzenia i odrodzenia przyrody na wiosnę – przyjrzymy się wiosennym 
zwyczajom wegetatywnym.

Czas trwania spotkań: ok. 1,5 godziny.

Cena: 7,00 zł od osoby.

W ramach każdego spotkania przewidziane jest  
zwiedzanie wystawy czasowej „PRACA – PASJA - PRZYJAŹŃ”.


