
Manewry 
garnizonowe
Projekt edukacyjny „Manewry garnizonowe” to historia Żor zapi-
sana w dziedzictwie materialnym. 

Ma na celu:

   zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na znaczenie 
pozostałości materialnych dziedzictwa

   zaangażować w proces ochrony

   uwrażliwić na ważność dziedzictwa dla czasów 
współczesnych

   nauczyć czytać zabytki jak „wielką księgę historii”

   wpoić przekonanie o znaczeniu zabudowy historycznej 
w budowaniu tożsamości lokalnej

Projekt realizowany będzie pod hasłem: „Zachowajmy historię. 
Niech żorski Garnizon zabytkiem się stanie”.

Poprzez projekt chcemy podkreślić wagę i znaczenie tego, co po-
zostało po zabudowaniach byłego Garnizonu w Żorach. Chcemy 
zadbać o zachowanie tego ważnego fragmentu historii miasta. 
Chcemy zaakcentować rolę budowli o  znaczeniu historycznym 
w życiu codziennym i pokazać, jak inni wykorzystują potencjał 
architektury historycznej.

Manewry garnizonowe opracowane zostały z myślą o dzieciach 
i  młodzieży szkolnej. Poważny temat został dostosowany do 
możliwości intelektualnych, twórczych i wiedzy, jaką przyswajają 
sobie podczas lekcji w szkole.

Manewry garnizonowe jako muzealny projekt edukacyjny zakła-
dają przywrócenie w świadomości uczestników wiedzy zarówno 
na temat tego budynku, jak i innych obiektów militarnych na te-
renie Żor pochodzących z różnych okresów historii miasta. 

W skład projektu wchodzą następujące działania:

Z dziejów obronności Żor

Temat:  Żory – miasto garnizonowe.  
Krótka historia militarna

Prelekcja multimedialna na temat historii obiektów militar-
nych na terenie miasta. Prelekcja składa się z omówienie dzie-
jów murów obronnych, począwszy od ich powstania 
poprzez opisanie historii oblężeń miasta w  średnio-



wieczu, zmianę ich funkcji z obronnej na administracyjną, etap 
ich niszczenia aż po okres ich restauracji i badań archeologicz-
nych z nimi związanych. 

Następnym tematem prelekcji jest inna budowla obronna 
– bunkier z okresu wojny obronnej 1939 roku znajdujący się na 
przedmieściach miasta. 

Tematem głównym jest opis dziejów budynków wyko-
rzystywanych przez Wojsko Polskie w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego jako budynki garnizonowe – stajnie, park ar-
tyleryjski i koszary. Obiekty te wybudowane w czasach pruskich 
służyły najpierw pruskim ułanom, następnie zaś, po przyłącze-
niu Żor do Polski w 1922 roku stacjonowały tam pododdziały 23 
pułku artylerii lekkiej. 

Garnizon, czyli świadek niepodległości

Temat:  Garnizon, Dziedzictwo materialne  
– świadek niepodległości.

Zwiedzanie budynków żorskiego garnizonu, które są przykła-
dem materialnego dziedzictwa związanego z historią wojsko-
wości, przedstawienie ich funkcji, rozwiązań architektonicz-
nych i  użytkowych połączone z  przedstawieniem ich dziejów, 
losów jednostki wojskowej, która w  nich stacjonowała oraz 
planów dotyczących rewitalizacji obiektu. 

Śladami żorskiej obronności

Temat 1:  Śladami żorskiej obronności, 
czyli miejska gra terenowa

Temat 2:  Od fosy do okopu.  
Architektura w służbie niepodległości

Gra dla młodzieży i  zainteresowanych dorosłych polegająca 
na odszukaniu w mieście miejsc związanych z historią żorskiej 
wojskowości. Uczestnicy realizują zadania wymagające wiedzy 
na temat historii miasta w czasie działań wojennych, które od-
bywały się na tym terenie, odszukują punkty w których zacho-
wały się elementy architektury obronnej w mieście, wykonują 
także zadania typowe dla manewrów techniczno-obronnych: 
udzielają pierwszej pomocy, nawiązują łączność, biorą udział 
w biegu w maskach przeciwgazowych, rzucają granatem oraz 
wykonują różne, czasem zaskakujące zadania.
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