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POZNAWANIE 
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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

4 stycznia (czwartek), godz. 18:00 
Zagadki antropologii: 
„Wyjątkowo mocny fetysz”

Prowadzenie: dr Lucjan Buchalik, Muzeum Miejskie w Żorach

Tematem kolejnego spotkania w ramach cyklu „Zagadki antro-
pologiczne” będą fetysze. Rzecz będzie więc o przedmiotach, 
które „mają” nadnaturalną moc. Zastanowimy się, w co wierzą 
ludzie i jakie ma to skutki dla ich życia. Mowa będzie o czymś 
więcej, niż przesądy – o  zjawisku, którego dotykamy na co 
dzień i które czasami decyduje o naszym życiu.

11 stycznia (czwartek), godz. 18:00 
Otwarcie wystawy czasowej i oprowadzenie kuratorskie: 
„Utracony świat Leona Barszczewskiego” 

Kurator wystawy: Tomasz Górecki, Muzeum Miejskie w Żorach

Nowa wystawa czasowa, poświęcona Leonowi Barszczewskie-
mu – badaczowi i odkrywcy kultury ludów Azji Środkowej w  II 
połowie XIX w., fotografowi. Prezentuje pamiątki po nim, jak 
np. epolety – Barszczewski był pułkownikiem w  armii carskiej 
– i jego kalendarz z 1905 r. kiedy to wyruszył na wojnę rosyjsko
-japońską, wraz z zapiskami z tego okresu, a także jego kolekcję 
elementów tradycyjnych strojów uzbeckich. Wystawę oglądać 
można od 2 stycznia.

18 stycznia (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 słowem, porozmawia-
my o czytaniu malarstwa dwudziestowiecznego. Wielkie nazwi-
ska i kreacje artystyczne, skandale i wydarzenia tragiczne staną 
się kanwą dyskusji. A na deser, kilka tajników warsztatowych.

20 stycznia (sobota), godz. 17:00 
Muzeum na luzie: 
„Dziura w podróży przez Rumunię i Mołdawię”

Prowadzenie: Katarzyna Podyma, Muzeum Miejskie w Żorach

Spotkanie Iwoną Dziurą – autorką książki „Dziura w podróży”  
uznanej za Najlepszą Książkę na Jesień 2017 (portal o  litera-
turze: granice.pl) i  nominowaną do tytułu Najlepszej Książki 
Podróżniczej 2017. 

„Wesoły pasibrzuch znudzony prozą życia – wykluwa się ze swo-
jej strefy komfortu” – pisze autorka. „Z dnia na dzień zwalnia 
się z pracy, sprzedaje cały swój dobytek i wyrusza w samotną, 
brawurową wyprawę po bezdrożach Rumunii i Mołdawii. Książ-
ka, pod płaszczykiem opisu beztroskiej przygody, przemyca 
wiele cennych wskazówek dla tych, którzy niekoniecznie mają 
sześć zer na koncie, a  śnią im się długie, ekscytujące wojaże. 
Niewtajemniczonym lekko i przystępnie wyjaśnia ideę backpac-
kingu sprawiając, że od razu łapią bakcyla. A tym, którzy jeszcze 
ociągają się z realizacją własnych marzeń daje porządnego kopa 
w wyobraźnię!”

25 stycznia (czwartek), godz. 18:00 
Historia Żor według Jana Delowicza: 
„Marsz śmierci przez Żory” 

Prowadzenie: Jan Delowicz, Muzeum Miejskie w Żorach

Był styczeń 1945 r. Rozpoczyna się „ewakuacja” więźniów KL 
Auschwitz, również przez Żory. To jedno z  najtragiczniejszych 
wydarzeń w historii Górnego Śląska. Musimy wiedzieć i pamię-
tać. Zapraszamy na spotkanie z prawdziwą historią.


