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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? 
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ŚWIAT AJNÓW
Od 19 maja do 11 listopada 2018 roku
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Partner projektuPatronat Honorowy 
Ambasady Japonii

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Patronat Honorowy 
Prezydenta Miasta Żory Partner projektu

Od Bronisława Piłsudskiego
do Shigeru Kayano



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. 

PROGRAM

3 maja (czwartek), godz. 18:00 
Muzealne Forum Niepodległościowe: Pomiędzy niepodległo-
ścią a demokracją.

Prowadzenie:  dr Lucjan Buchalik, Tomasz Górecki, Muzeum 
Miejskie w Żorach

Porozmawiajmy. Czy niepodległość możliwa jest bez demokracji?

10 maja (czwartek), godz. 18:00 
Śladami żorskich zabytków: 
Niepodległość na wyciągnięcie ręki. „Wielkie postaci na 
żorskim rynku”

Prowadzenie: Tomasz Górecki, Muzeum Miejskie w Żorach

Będzie o historycznych pamiątkach i miejscach, z którymi wiążą 
się losy bohaterów historii Żor.

Wstęp: 1 zł

16 maja (środa), godz. 18:00 
Muzealne spotkania z kulturą: 
„Motoichi Yuzawa – opowieść o Japonii” 

Japonia – przeszłość i przyszłość,  tożsamość. Opowieść 
o mitycznej krainie „kwitnącej wiśni” u wrót cyberprzestrze-
ni, wraz z krótkim instruktażem gry na tradycyjnym bębnie 
japońskim (w ramach projektu „Bronisław Piłsudski. Piórem 
i karabinem ku niepodległości”.

Wstęp: 1 zł

17 maja (czwartek), godz. 18:00 
Żorskie wspominki: 
Niepodległość na wyciągnięcie ręki  
– „Niepodległość oznaczona – od Pstrowskiego do Korfantego”

Prowadzenie:  Jacek Struczyk, Muzeum Miejskie w Żorach

W wielkim skrócie: będzie o historii osiedla Korfantego.

Wstęp: 1 zł

18 maja (piątek), godz. 18:00 
Prowincjonalny Ogród Sztuk: 
Luwr „na skróty”, część II

Prowadzenie:  Katarzyna Podyma, Muzeum Miejskie w Żorach

Zapraszamy na kolejne spotkanie w Prowincjonalnym Ogrodzie 
Sztuk z  nowego cyklu „Wielkie muzea na skróty”. Spotkanie 
poświęcone będzie paryskiemu Luwrowi. Otworzymy drzwi 
galerii mieszczących około 300 tysięcy dzieł sztuki. Kiedy mu-
zeum było otwierane w 1793 roku jego kolekcja liczyła jedynie 
537 obrazów. Obecnie, gdy ilość muzealiów przechowywanych 
w magazynach i eksponowanych w galeriach liczy się w setkach 
tysięcy, można poczuć się zagubionym w świecie sztuki. 

Wstęp: 1 zł

19 maja (sobota), godz. 18:00 
Otwarcie wystawy etnograficznej:  
„Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano”

Wprowadzenie i oprowadzenie kuratorskie: dr Lucjan Buchalik, 
Muzeum Miejskie w Żorach

19–20 maja (sobota–niedziela), godz. 16:00–01:00 
Noc Muzeów:  
Ajnuska noc muzealna: Niepodległość inaczej (w ramach 
projektu „Bronisław Piłsudski. Piórem i karabinem ku nie-
podległości”)

21 maja (poniedziałek), godz. 18:00 
Zagadki antropologii: 
„Witold Kowalski – tajemnice genealogii Piłsudskich” (w ra-
mach projektu „Bronisław Piłsudski. Piórem i karabinem ku 
niepodległości”)

Prowadzenie:  dr Lucjan Buchalik, Muzeum Miejskie w Żorach

Wstęp: 1 zł

22 maja (wtorek), godz. 14:00 
Odsłonięcie posągu Bronisława Piłsudskiego – Muzeum 
Miejskie w Żorach

22 maja (wtorek), godz. 18:00 
Oblicza japońskiej kultury w muzyce współczesnej.  
Recital pianistki Miho Kurihary – Zespół Szkół Muzycznych 
w Żorach. Wstęp wolny (w ramach projektu „Bronisław Pił-
sudski. Piórem i karabinem ku niepodległości”). 

24–25 maja (czwartek, piątek), godz. 9:00–17:00 
Niepodległość na wyciągnięcie ręki – „Bronisław Piłsudski, 
Ajnowie i fonograf”

Spotkania w ramach Festiwalu Nauki i Techniki – Dom Kultury. 
Wstęp wolny (w ramach projektu: „Bronisław Piłsudski. Piórem 
i karabinem ku niepodległości”).


