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Wyjazd integracyjny - 02.08.14r.
PRACOWNIA GALERIA "POD MASKA", BARBARA SOBIK
ul. Breńska 111b, 43-436 Górki Małe
tel.: +48 33 432 15 49, www.pracowniagaleria.com.pl
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, parafia@wszystkichsw-gw.pl
43-436 Górki Wielkie, Pod Zebrzydkę 6
tel. 033 853 94 22, www.wszystkichsw-gw.pl
MUZEUM ZOFII KOSSAK-SZATKOWSKIEJ, ul. Stary Dwór 2
43-436 Górki Wielkie, biuro@muzeumkossak.pl
tel. +48 33 853 95 15, www.muzeumkossak.pl
Biograficzne Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej (1889 – 1968), powstało w roku 1973.
Założycielem i pierwszym kustoszem był mąż pisarki Zygmunt Szatkowski. Dom, w którym mieści
się Muzeum był ostatnią przystanią wielkiej polskiej pisarki, po wielu życiowych wędrówkach.
Tutaj tętniły życiem urokliwe lata, kiedy przyjeżdżały dzieci i wnuki ze Szwajcarii i Anglii.
Tu trwała intensywna praca pisarska. Eksponaty i otoczenie, w jakim tworzyła Zofia Kossak
pozwalają odtworzyć rzeczywisty wygląd i nastrój domku ogrodnika, w którym powstała większość
powojennych utworów pisarki. Poza stałą ekspozycją organizowane są również czasowe wystawy
tematyczne związane między innymi z biografią i działalnością Zofii Kossak. Prezentowane są
zarówno archiwalne zdjęcia jak i rodzinne pamiątki, rękopisy i maszynopisy a także unikalne
polskie wydania i tłumaczenia utworów Zofii Kossak.
To urokliwe i pełne tajemniczego tchnienia miejsce jest ostoją ciszy, spokoju, otoczone pięknym,
pełnym słońca, parkiem.
Ekspozycja czynna:
Wtorek, czwartek, Sobota: 9.oo – 15.oo
Środa: 9.oo – 16.oo
Niedziela: 10.oo – 14.oo
Poniedziałki, piątki: nieczynne
CENTRUM KULTURY I SZTUKI "DWÓR KOSSAKÓW", ul. Stary Dwór 4
43-436 Górki Wielkie, centrumkossak@gmail.com
tel. +48 33 851 03 51, www.dworkossakow.pl
W zabytkowych ruinach dworu Kossaków powstało Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków.
Na multimedialnych urządzeniach można obejrzeć zdjęcia lub posłuchać wypowiedzi pisarki, a
także zobaczyć fototapety i eksponaty, nawiązujące do życia i twórczości Zofii Kossak i jej rodziny.
W okresie letnim organizowane są tam cykle imprez kulturalnych pod wspólną nazwą „Artystyczne
Lato u Kossaków”, które zamyka w sobie szeroką działalność kulturalną i artystyczną – plenery
malarskie i rzeźbiarskie, wspaniałe koncerty polskich i międzynarodowych gwiazd, spektakle
teatralne, prelekcje, wystawy i spotkania z ludźmi świata kultury.
Czynne codziennie w godzinach 9.00 -17.00. WSTĘP WOLNY
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AGROTURYSTYKA GAZDÓWKA, BOŻENA I JAN MATULA
43-436 Górki Wielkie
tel.: +48 33 8539342, www.agroturystykamatula.pl
Proponujemy zwiedzanie stadniny, 5 - 10 min. rekreacyjną jazdę wierzchem, godzinną przejażdżkę
wozem po najciekawszych zakątkach Górek. Całość trwa ok. 2 godz.

Plan wyjazdu:
1. MALOWANIE NA SZKLE, godz. 9/30 do 11/00 (rodzice i dzieci), Górki Małe
Można wybrać jedną z dwóch opcji:
1/ Uczestnicy otrzymują oprawione szkło format 10 x 13 cm, wykonują projekt, następnie
wykorzystując farby i dostępne narzędzia – malują obrazek. Gotową pracę uczestnik warsztatów
zabiera ze sobą, można ją zawiesić w oknie lub na ścianie.
Koszt zajęć: 15,00 zł/os. Czas zajęć do 1,5 godziny.
2/ Każdy uczestnik otrzymuje szklane naczynie. Zadaniem uczestnika jest stworzenie własnego
obrazu na otrzymanej formie. Wykonana praca należy do twórcy.
Koszt zajęć: 15,00 zł/os. Czas zajęć do 1,5 godziny.
2. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Wszystkich świętych, godz. 11/30 do 12/00, Górki Wielkie
Wstęp bezpłatny
3. MUZEUM Zofii Kossak-Szatkowskiej, godz. 12/00 do 13/00, Górki Wielkie
Bilet ulgowy - 3zł
Bilet normalny - 5 zł
Do 20 osób bez rezerwacji i bez przewodnika
Powyżej 20 osób konieczność rezerwacji i przewodnika na grupę + 25 zł
4. Centrum Kultury i Sztuki "DWÓR KOSSAKÓW", godz. 13/00 do 14/00, Górki Wielkie
Wstęp bezpłatny
5. Agroturystyka GAZDÓWKA, Bożena i Jan Matula, godz. 14/00 do 16/00, Górki Wielkie
Prezentacja, zwiedzanie stajni, jazda wierzchem: 5-10 min. - 10 zł od osoby
Jazda wozem 1 godz. (20 osób) - 15 zł + ognisko (30 zł na grupę za ognisko).
 Łączny koszt od osoby:
47 zł - dzieci
50 zł - rodzice
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Organizacja, wsparcie i opieka:
mgr Agnieszka Sadowska, Psycholog, Uniwersytet Śląski, Katowice, Pedagog,
Psycholog Transportu, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
Terapeuta, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach.
506-449-114, ag.sadowska@tlen.pl
Katarzyna Kulesza
Licencjonowany Dietetyk Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Specjalista ds. Psychologii Żywienia
519-730-630, kulesza.katarzyna90@gmail.com

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Iwona Garcarz, nr telefonu: 698-851-751
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