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POZNAWANIE 
ŚWIATA ZACZYNA SIĘ 
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O AKTUALNYCH WYSTAWACH

WYSTAWY STAŁE

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 towarzyszące-
go jej katalogu jest chęć zwrócenia uwagi na problem tożsamości 
ludzi zamieszkujących wschodnią część Śląska, dzisiejsze wo-
jewództwo śląskie i  wschodnią część opolskiego. Wystawa jest 
wielowątkowa, zwraca uwagę na skomplikowaną historię regionu 
oraz fakt, że wielokulturowość to nasze bogactwo. Nie daje widzo-
wi gotowych odpowiedzi, raczej zmusza do myślenia i stara się bu-
rzyć stereotypy. Podstawowym jej celem jest przybliżenie kultury 
i historii Żor – poczynając od Średniowiecza do czasów współcze-
snych, zainteresowanie historią całego Górnego Śląska, a  także 
próba odpowiedzi na pytania, kim są współcześni żorzanie, Śląza-
cy, skąd pochodzimy, gdzie są nasze korzenie i dokąd zmierzamy? 

WYSTAWA CZASOWA

„Architektura sztuki. Przestrzeń wnętrza. Konfrontacje” 

Wystawa przygotowywana jest we współpracy ze Związkiem 
Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, z udziałem 
19 artystów reprezentujących różne postawy twórcze i  prezen-
tujących prace na temat architektury jako przestrzeni krajobrazu 
i „ludzkiego wnętrza”. 

Jej pomysłodawczynią jest dr Joanna Banek, czuwająca nad do-
borem prac artystów z okręgu krakowskiego ZPAP. Organizatorką 
wystawy w Muzeum w Żorach jest Anna Flaga. Wystawa obejmu-
je dwie ekspozycje – w galerii wystaw czasowych Muzeum przy 
ul. Muzealnej 1/2 i w Muzeum Ognia przy ul. Katowickiej 3 (Rondo 
Niemieckie). Potrwa do 18 kwietnia. 

Artyści biorący udział w wystawie: Anna Bodzek-Sikora, Kazimierz 
Borkowski, Karolina Chorązka-Paluch, Gabriela Federowicz, Aneta 
Głowacka, Marek Głowacki, Magdalena Gogół, Adam Grimann, 
Ilona Herc, Marta Kawiorska, Nina Kontny-Łomozik, Agnieszka 
Kornas-Wiśniewska, Anna Lupa-Suchy, Marta Makarczuk, Kamila  
Porczak, Grzegorz Wnęk, Beata Zuba-Palichleb, Małgorzata  
Pedowicz, Czesław Romanowski.

Kuratorzy: Joanna Banek, Anna Flaga.

Miejsce: Muzeum Miejskie w Żorach, Muzeum Ognia.
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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

5 kwietnia (czwartek), godz. 18:00 
Śladami żorskich zabytków: Mur, fosa i koszary  
– z dziejów obronności Żor

Prowadzenie: Tomasz Górecki, Muzeum Miejskie w Żorach

Żory od daty swojego założenia stanowiły miasto obronne, które kil-
kakrotnie spełniło swoje zadanie. Kiedy już średniowieczne fortyfi-
kacje straciły militarne znaczenie, w Żorach stacjonowały garnizony 
wojsk austriackich, pruskich, niemieckich i polskich. Oto historia. Roz-
poczynamy nasz nowy muzealny projekt: „Manewry garnizonowe”.

Wstęp: 1 zł

12 kwietnia (czwartek), godz. 18:00 
Prowincjonalny Ogród Sztuk:  
„Zdzisław Beksiński. Oblicza”

Prowadzenie: Anna Flaga, Muzeum Miejskie w Żorach

Spotkanie poświęcone twórczości Zdzisława Beksińskiego, kon-
trowersyjnej postaci w Polsce w latach 70. XX wieku. W Polsce 
niechciany, popularyzowany we Francji. Rola mecenatu Piotra 
Dmochowskiego w  promocji zagranicznej artysty. Wyimagino-
wany świat w obrazach fantastycznych i wizjonerskich mistrza 
kontra jego osobowość.

Wstęp: 1 zł

19 kwietnia (czwartek), godz. 18:00 
Historia Żor według Jana Delowicza:  
Mieszkańcy Żor w grobach Katynia

Prowadzenie: Jan Delowicz, Muzeum Miejskie w Żorach

Zapraszamy na opowieść o Żorach i ich mieszkańcach – Jana De-
lowicza, żorzanina, dokumentalisty, autora wielu książek o  te-
matyce historycznej. Przed nami spotkanie na temat związany 
z jedną z najbardziej tragicznych kart historii Polski.

Wstęp: 1 zł

21 kwietnia (sobota), godz. 12:00 
Dzień Wolnej Sztuki

To już szósta ogólnopolska edycja Dnia Wolnej Sztuki. Galerie 
sztuki, muzea, w tym Muzeum Miejskie w Żorach, zaprezen-
tują zwiedzającym pięć wybranych ze swoich kolekcji obiek-
tów. Pokaz potrwa godzinę, przez którą będziemy chcieli Was 
przekonać, że sztukę można oglądać świadomie, z rozmysłem 
i  bez kompleksów z  powodu braku odpowiedniej wiedzy czy 
wykształcenia. Przekonamy Was, że każdy obiekt ma do opo-
wiedzenia swoją historię. A po godzinie zapraszamy Państwa 
na niezobowiązujące spotkanie przy kawie, w trakcie którego 
będziemy mogli podzielić się swoimi wrażeniami.

Wstęp: 1 zł

26 kwietnia (czwartek), godz. 18:00 
Prowincjonalny Ogród Sztuk: Luwr „na skróty”

Prowadzenie:  Katarzyna Podyma, Muzeum Miejskie w Żorach

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w  Prowincjonalnym Ogro-
dzie Sztuk z nowego cyklu „Wielkie muzea na skróty”. Spotkanie 
poświęcone będzie chyba najbardziej znanemu muzeum świata 
– paryskiemu Luwrowi. Otworzymy drzwi galerii mieszczących 
około 300 tysięcy dzieł sztuki. Zatrzymamy się, by kontemplo-
wać w ciszy i spokoju dzieła znane i te, na które mało kto zwraca 
uwagę. Kiedy muzeum było otwierane w 1793 roku jego kolekcja 
liczyła jedynie 537 obrazów. Obecnie, gdy ilość muzealiów prze-
chowywanych w magazynach i eksponowanych w galeriach liczy 
się w setkach tysięcy, można poczuć się zagubionym w świecie 
sztuki.

Wstęp: 1 zł

27 kwietnia (piątek), godz. 18:00 
Bronisław i Józef Piłsudscy.  
Piórem i karabinem ku niepodległości.  
Otwarcie projektu.

Prowadzenie:  dr Lucjan Buchalik, Muzeum Miejskie w Żorach

Spotkanie inaugurujące nowy projekt naukowo-wystawien-
niczy naszego Muzeum, poświęcony wybitnemu etnografowi, 
jednemu z ojców współczesnego muzealnictwa – Bronisławowi 
Piłsudskiemu, starszemu bratu Józefa. Naszym gościem będzie 
Danuta Onyszkiewicz – prawnuczka Józefa Piłsudskiego. Zoba-
czymy film dokumentalny Waldemara Czechowskiego o  Bro-
nisławie, pokażemy Państwu autentyczny fonograf z  epoki, 
wyjaśnimy jak działał i jak wielką rolę odegrał w historii Ajnów 
– ludu, o którym wiedzę świat zawdzięcza Bronisławowi wła-
śnie. I  jak się to wszystko ma do tego, co zwykliśmy określać 
mianem „niepodległość” – okaże się na koniec. Zapraszamy 
serdecznie. 

Wstęp: 1 zł


