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POZNAWANIE 
ŚWIATA ZACZYNA SIĘ 
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O AKTUALNYCH WYSTAWACH

WYSTAWY STAŁE (POZIOM 0)

Polskie poznawanie świata

W  jaki sposób Polacy poznawali świat? Jakich odkryć dokonali? 
Jakie były szlaki ich wędrówek? Oto pytania, na które daje odpo-
wiedź wystawa stała Muzeum Miejskiego w Żorach, pn. „Polskie 
poznawanie świata”. Jej celem jest zaprezentowanie historyczne-
go 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  myśle-
nia i  skłaniającą do poszukiwań niż zamkniętą odpowiedzią na 
pytanie badawcze. Jej materialny przekaz historyczny, w postaci 
eksponatów, połączony został z  elementem wirtualnego roz-
budowanego komentarza. W  ten sposób połączono 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 regio-
nu oraz fakt, że wielokulturowość to nasze bogactwo. Nie daje 
widzowi gotowych odpowiedzi, raczej zmusza do myślenia i stara 
się burzyć stereotypy. Podstawowym jej celem jest przybliżenie 
kultury i  historii Żor – poczynając od Średniowiecza do czasów 
współczesnych, zainteresowanie historią całego Górnego Śląska, 
a także próba odpowiedzi na pytania, kim są współcześni żorza-
nie, Ślązacy, skąd pochodzimy, gdzie są nasze korzenie i  dokąd 
zmierzamy? 

WYSTAWA CZASOWA (POZIOM -1)

„Utracony świat Leona Barszczewskiego. Azja Środkowa 

 
Wystawa przygotowywana we współpracy z  Igorem Strojec-
kim, prawnukiem badacza kultury Azji Środkowej, na którą 
składają się, m.in.: stare fotografie, szklane klisze, kalendarz 
Barszczewskiego z  roku 1905, kiedy to wyruszył na wojnę 
rosyjsko-japońską, i  jego wojenne zapiski, należące do jego 
umundurowania – carskie epolety, a także elementy tradycyj-
nych strojów uzbeckich. n
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Muzealny informator dla starszych EKSPERIENCJA dedy-
kowany jest wszystkim zainteresowanym nauką oraz wie-
dzą i  poznaniem inspirowanym eksponatami muzealnymi. 
Informator opracowywany jest w systemie miesięcznym.

Zawiera informacje o: 

•	 cyklicznych	działaniach	muzealnych,	 
•	 dodatkowych	propozycjach	spotkań, 
•	 oraz	o wszelakich	pomysłach	kulturalnych.

Trochę więcej informacji na temat…

Żorskie wspominki, czyli cykl spotkań zainspirowanych szero-
ko dyskutowanym wydawnictwem prof. Miroszewskiego „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 poświęcone-
go 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 nauk et-
nologicznej i antropologicznej. W formie wykładu przekazywane 
będą treści ważne z punktu widzenia funkcjonowania człowieka 
w kulturze, jego doświadczeń społecznych i religijnych. Rozwa-
żania toczone będą zarówno na gruncie doświadczeń regional-
nych, jak i pozaeuropejskich.

Prowincjonalny Ogród Sztuk, czyli cykl spotkań, których celem 
jest nawiązanie dialogu i wymiana myśli pomiędzy uczestnika-
mi. Każde spotkanie będzie mieć swój naukowy temat przewod-
ni. Ogród sztuk pomyślany został jako szczególne miejsce, gdzie 
królują sztuki, a ludzie komunikują się z sobą nie za pomocą in-
terfejsu, ale spokojnej, rzeczowej i bezpośredniej rozmowy. 

Muzeum na luzie – spotkania, podczas których naukowe teorie 
łączą się z życiowym doświadczeniem uczestników, w odniesie-
niu do zjawisk popkultury, trendów mody, zjawiska zbiorowych 
fascynacji i współczesnych mitów utrwalanych w mediach.

Historia Żor według Jana Delowicza – Jan Delowicz, żorzanin 
dokumentalista, autor wielu książek o  tematyce historycznej, 
pracownik Muzeum Miejskiego w Żorach. Zapraszamy na opo-
wieść pełną ciekawostek, mniej znanych faktów i anegdot. Po-
znajcie historię Żor od nowa.  

PROGRAM

2 lutego (piątek), godz. 18:00 
Zagadki antropologii: 
„Poznajmy swoich sąsiadów. Etniczna mapa Polski”

Prowadzenie: Małgorzata Dec, Muzeum Miejskie w Żorach

Rozpoczynamy oto cykl wykładów poświęconych wieloetnicz-
ności Polski. Dowiemy się, czym są grupy etniczne, a  czym 
narodowe i  czym jest przynależność do grupy etnicznej. To 
naprawdę ciekawe, jak kształtuje się historia grup etnicznych 
w Polsce.

8 lutego (czwartek), godz. 18:00 
Prowincjonalny Ogród Sztuk: 
„Abstrakcja geometryczna czy ekspresyjna”

Prowadzenie: Katarzyna Podyma, Muzeum Miejskie w Żorach

Przed nami spotkanie ze sztuką XX wieku. Porozmawiamy 
o  tym, jak znaleźć się w  natłoku artystycznych pomysłów, 
zmieniających się trendów i  wizji artystycznych, jednym sło-
wem porozmawiamy o czytaniu malarstwa dwudziestowiecz-
nego. Wielkie nazwiska i  kreacje artystyczne, skandale i  wy-
darzenia tragiczne staną się kanwą dyskusji. A na deser, kilka 
tajników warsztatowych.

15 lutego (czwartek), godz. 18:00 
Utracony świat Leona Barszczewskiego. Azja Środkowa 
„Barszczewski – Sikorski – GROM”

Prowadzenie: Tomasz Górecki

Obszar badań Leona Barszczewskiego to teren bezustannych 
projektów społecznych i militarnych. O udziale w nich Polaków 
wiadomo ciągle za mało. Prelekcja multimedialna na temat 
konfliktów w XIX i XX wieku na terenie Azji Środkowej z naci-
skiem na wątki polskie.

22 lutego (czwartek), godz. 18:00 
Historia Żor wg Jana Delowicza: 
„Okoliczności nadania praw miejskich wiosce Żory 
w 1272 roku”.

Prowadzenie: Jan Delowicz

W 746. rocznicę założenia miasta Żory, ponownie podejmiemy 
temat nadania Żorom praw miejskich przez Księcia Władysła-
wa Opolskiego. Jak wiadomo, jeszcze nie wszystko w tej kwe-
stii wiadomo, historycy wciąż poszukują nowych źródeł wiedzy 
na ten temat. Zapraszamy, poznajcie historię Żor.


