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POZNAWANIE 
ŚWIATA ZACZYNA SIĘ 
W MUZEUM
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O AKTUALNYCH WYSTAWACH

WYSTAWY STAŁE (POZIOM 0)

Polskie poznawanie świata

W jaki sposób Polacy poznawali świat? Jakich odkryć dokona-
li? Jakie były szlaki ich wędrówek? Oto pytania, na które daje 
odpowiedź wystawa stała Muzeum Miejskiego w Żorach, pn. 
„Polskie poznawanie świata”. Jej celem jest zaprezentowanie 
historycznego wkładu Polaków w rozwój nauk, a także  badań 
współczesnych, prowadzonych w różnych miejscach na świecie. 
Wystawa szkicuje olbrzymi zakres tematu. Jest raczej impresją 
dającą do myślenia i skłaniającą do poszukiwań niż zamkniętą 
odpowiedzią na pytanie badawcze. Jej materialny przekaz histo-
ryczny, w postaci eksponatów, połączony został z elementem 
wirtualnego rozbudowanego komentarza. W ten sposób połą-
czono materialny przedmiot z kulturowym i historycznym tłem.

Nasza tożsamość

Myślą przewodnią wystawy: „Nasza Tożsamość” i towarzyszą-
cego jej katalogu jest chęć zwrócenia uwagi na problem tożsa-
mości ludzi zamieszkujących wschodnią część Śląska, dzisiejsze 
województwo śląskie i wschodnią część opolskiego. Wystawa 
jest wielowątkowa, zwraca uwagę na skomplikowaną historię 
regionu oraz fakt, że wielokulturowość to nasze bogactwo. Nie 
daje widzowi gotowych odpowiedzi, raczej zmusza do myśle-
nia i stara się burzyć stereotypy. Podstawowym jej celem jest 
przybliżenie kultury i historii Żor – poczynając od Średniowie-
cza do czasów współczesnych,  zainteresowanie historią całego 
Górnego Śląska, a także próba odpowiedzi na pytania, kim są 
współcześni żorzanie, Ślązacy, skąd pochodzimy, gdzie są nasze 
korzenie i dokąd zmierzamy? 

WYSTAWA CZASOWA (POZIOM -1)

„Los Wayúu – ludzie słońca i wiatru”

Półwysep La Guajira jest najbardziej na północ wysuniętym 
skrawkiem Ameryki Południowej.  Wysokie temperatury, ostre 
słońce i silne wiatry sprawiły, że region ten jest prawie pustynią. 
To, co najbardziej przyciąga w to magiczne miejsce, to niezwykle 
ciekawa kultura jej mieszkańców. Indianie Wayúu stanowią naj-
liczniejszą rdzenną grupę indiańską Kolumbii. Na świecie słyną 
z wyplatania zachwycających hamaków (chinchorros) i wieloko-
lorowych worków (mochilas), które stanowią  ozdobę wystawy. 
Zobaczymy fotografie wykonane przez Borysa Malkina – etno-
loga, przyrodnika, kolekcjonera, fotografa i dokumentalisty, któ-
ry odwiedzał te tereny w  latach 1968-72. Aby pokazać również 
współczesną La Guajirę, zaprosiliśmy do projektu śląskich foto-
grafików, znawców Kolumbii: Dominika Baca i Tomasza Jędrysa. 
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Trochę więcej informacji na temat…

Żorskie wspominki, czyli cykl spotkań zainspirowanych sze-
roko dyskutowanym wydawnictwem prof. Kazimierza Mi-
roszewskiego: „Żory 1945-1989. Monografia historyczna”. 
Zapraszamy do udziału i  dyskusji wszystkich mieszkańców, 
których wiedza wykracza poza ramy książki.

Śladami żorskich zabytków, czyli spotkania z cyklu poświę-
conego żorskim zabytkom. Z  mroków pamięci wyciągnięte 
na światło dzienne zostaną obiekty wyjątkowe, tajemnicze 
i zachwycające. Opowiadać o nich będą specjaliści i badacze 
pasjonaci.

Zagadki antropologii, czyli cykl oparty o doświadczenie  et-
nologii i antropologii. W formie wykładu przekazywane będą 
treści ważne z  punktu widzenia funkcjonowania człowieka 
w  kulturze, jego relacji społecznych i  przekonań religijnych. 
Rozważania toczone będą  na gruncie regionalnym i pozaeu-
ropejskim.

Prowincjonalny Ogród Sztuk, czyli cykl spotkań, których 
celem jest nawiązanie dialogu i  wymiana myśli. Każde spo-
tkanie ma swój naukowy temat przewodni. Ogród sztuk po-
myślany został jako szczególne miejsce, gdzie królują sztuka, 
a  ludzie komunikują się z  sobą poprzez spokojną, rzeczową 
i bezpośrednią  rozmowę. 

Tajemnica jednego eksponatu, czyli cykl, w  którym z  mu-
zealnych  magazynów  wyłaniają się nasze nieeksponowane 
jeszcze „skarby” , o  których opowiadamy bardzo ciekawie. 
Ale owe eksponaty, to jedynie  pretekst do rozważań na różne 
życiowe tematy i historyczne dylematy.

WSZYSTKO DLA MĄDROŚCI I TWÓRCZEGO ŻYCIA

PROGRAM

12.10 (czwartek), godz. 18:00 
Śladami żorskich zabytków 
„Tajemnica płyty nagrobnej”

Pierwsze spotkanie z nowego cyklu poświęconego żorskim za-
bytkom. Badaniu poddana zostanie płyta nagrobna – najstar-
sze muzealium w kolekcji żorskiej. O niej i innych emocjonują-
cych wątkach pracy nad renesansowymi nagrobkami śląskimi 
opowie historyk sztuki – Sylwia Krzemińska-Szołtysek.

Spotkanie połączone będzie z  promocją książki: „Wielmożni 
panowie i  czcigodne panie. Renesansowe nagrobki figuralne 
na Górnym Śląsku”, III tom serii wydawniczej: „Studia z Historii 
Kultury Europy Środkowej”.

19.10 (czwartek), godz. 18:00 
Wernisaż wystawy  
„Los Wayúu – ludzie słońca i wiatru”

Na wystawie zobaczymy fotografie wykonane przez Borysa 
Malkina – etnologa, przyrodnika, kolekcjonera, fotografa i do-
kumentalisty, który odwiedzał te tereny w latach 1968-72. Aby 
pokazać również współczesną La Guajirę, zaprosiliśmy do pro-
jektu śląskich fotografików, znawców Kolumbii Dominika Baca 
i Tomasza Jędrysa. 

Wystawa prezentowana będzie do 7.12

19.10 (czwartek), godz. 18:30 
Oko na Świat 
„Projekt socjalny – mochilas i chinchorros Wayúu”

Zapraszamy na spotkanie z Ewą Kulak i promocję przewodnika 
w bardzo nietypowej formie.

Wiele lat życia w Ameryce Południowej, praca w branży tury-
stycznej i wiedza o Kolumbii sprawiły, że  Ewa Kulak i Kinga Pu-
erto Grzeszczuk postanowiły stworzyć projekt socjalny z  jed-
ną z rodzin z półwyspu La Guajira. Napisały również pierwszy 
przewodnik po Kolumbii w języku polskim. 

Kto wybiera się w tamte strony? Zapraszamy serdecznie.

20.10, godz. 18:00 
Zagadki antropologii 
„Tajemnica Całunu Turyńskiego”

Całun Turyński  był i jest obiektem niezliczonych badań i eks-
pertyz, ale nadal pozostaje spowity gęstą mgłą tajemnicy. Czy 
jest coś, co wiemy o nim na pewno i  co choć trochę pozwala 
nam zrozumieć jego fenomen? Wyjaśnienie etnologicznego  
pojęcia obrazu niemożliwego/osobliwego powinno nam w tym 
pomóc.

26.10, godz. 18:00 
Żorskie wspominki 
Spotkanie 2. Osiedle 700-lecia Żor

Kolejne spotkanie z cyklu: „Żorskich wspominek”. Tym razem 
wspominać będziemy początki pierwszego z  osiedli żorskich. 
Błoto i  roboty wykończeniowe, a  jednocześnie radość z  wła-
snego M-4 – takie rzeczy tylko w Muzeum w Żorach.

28.10, godz. 16:00 
Prowincjonalny Ogród Sztuk 
„Tożsamość w sytuacji zagrożenia.  
10 lat po zapomnianej wojnie w kraju Aczoli w Ugandzie”

Wstrząsające wspomnienia świadków i  uczestników jednej 
z najbardziej przerażających wojen jaka miała miejsce w kraju 
określanym „Perłą Afryki”. Jak dziesięć lat po koszmarze wy-
gląda życie na północy Ugandy, naznaczonej rebelią, rozpęta-
ną przez samozwańczego proroka Josepha Kony’ego w imię... 
Dziesięciu Przykazań? I  co myślą Ugandyjczycy o  trzydziestu 
latach rządów prezydenta Yoweri Museveniego?  

Spotkanie połączone z promocją książki: „Krew Aczoli. Dziesięć 
lat po zapomnianej wojnie  na północy Ugandy”  i spotkaniem 
autorskim z Krzysztofem Błażycą.


