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AKTUALNA WYSTAWA CZASOWA

 
„Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego  
do Shigeru Kayano”

WYSTAWA CZASOWA: 19.05–11.11.2018
Trudno przecenić wartość dorobku naukowego Bronisława Piłsud-
skiego, starszego brata Józefa, zesłanego na Sachalin po wykryciu 
spisku na życie cara i zdekonspirowaniu niedoszłych zamachowców. 
Był wybitnym badaczem kultur ludów Dalekiego Wschodu, ale też – 
po powrocie na krótko do Polski – tatrzańskich górali. To w jego dziele 
życia, jakim były badania prowadzone wśród Ajnów, upatruje się źró-
dła renesansu ich kultury. Bronisław, który w  jakimś sensie utracił 
własną ojczyznę, po latach pomógł odzyskać ojczyznę Ajnom. Nam, 
muzealnikom w Żorach bliskie sercu jest także to, co Bronisław Pił-
sudski myślał o roli muzeów i tym, w jaki sposób powinny one opi-
sywać rzeczywistość. Nie bez przyczyny bywa on nazywany ojcem 
muzealnictwa. […]

Prezentowana na wystawie kolekcja Muzeum Miejskiego w Żorach 
powstaje od 2015 roku. Głównymi miejscami zakupu eksponatów 
były jak dotąd warsztaty rzemieślnicze w Biratori oraz antykwariaty 
w Sapporo, Tokio i Brukseli. Żorskie Muzeum Miejskie posiada obec-
nie największy w Polsce zbiór przedmiotów przynależnych kulturze 
ajnuskiej. Są to narzędzia, stroje i ozdoby, bibeloty, naczynia i przybo-
ry kuchenne, eksponaty ilustrujące wierzenia i ajnuskie ceremoniały, 
broń i przykłady Ainu Design. Pozyskane obiekty dobierano tak, by ich 
kolekcja stanowiła ilustrację procesu zmian zachodzących w kulturze 
Ajnów w przeciągu ostatnich 150 lat. To muzealny zapis zaniku jednej 
z najciekawszych autochtonicznych kultur tej części świata.

Kurator wystawy – dr Lucjan Buchalik
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Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Patronat Honorowy 
Ambasady Japonii

Patronat Narodowy Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie 

Odzyskania Niepodległości
Patronat Honorowy 

Prezydenta Miasta Żory

Partner projektu Partner projektu Partner projektu

Supported by the Japan Foundation
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PROGRAM

1 września (sobota), godz. 10:00 
„Światło przemienione. Witraż jako zjawisko w historii sztuki”
Projekt: „Światło. Wymiar ekspresji artystycznej”, realizowany przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Żorach

Prowadzenie:  Katarzyna Podyma, Muzeum Miejskie w Żorach.

Kiedy światło przenika misterną konstrukcję ze szklanych płytek, ob-
raz kreślony ich kształtem dociera do wnętrza duszy. Tak można by 
powiedzieć o relacji, jaka zachodzi pomiędzy dziełem a jego odbiorcą. 
Autor dzieła stoi zawsze na drugim planie, choć to on podejmuje tak 
trudne wybory, jak kształt linii, barwa czy chociażby rodzaj szkła. 

Wstęp wolny.

7 września (piątek), godz. 18:00 
Otwarcie wystawy ZHP. Z dziejów żorskiego harcerstwa
Muzealna Misja Patriotyczna

Prowadzenie: Tomasz Górecki, Muzeum Miejskie w Żorach.

Wystawa zorganizowana we współpracy z  żorskim Hufcem ZHP 
z  okazji 85-lecia istnienia hufca i  100-lecia Związku Harcerstwa 
Polskiego. Pokazuje szczegóły harcerskiego życia, mówi o żorskich 
harcerzach od czasów II RP aż po rok 2018. Oprócz elementów wy-
posażenia obozowego i umundurowania, pokazuje fotografie i do-
kumenty z kronik żorskich drużyn.

Wstęp wolny.

8 września (sobota), godz. 18:00 
„Śladami żorskiej niepodległości”
Europejskie Dni Dziedzictwa

Prowadzenie:  Jan Delowicz, Muzeum Miejskie w Żorach.

O wybranych postaciach żorzan zasłużonych w niepodległościowej 
historii miasta. Zapraszamy do wysłuchania opowieści pełnej dra-
matycznych zwrotów i nietuzinkowych bohaterów. 

Wstęp: 1 zł.

9 września (niedziela), godz. 16:00 
„Niepodległościowa przechadzka śladami żorskich zabytków, 
tropem historycznych ciekawostek”
Europejskie Dni Dziedzictwa

Zapraszamy na spacer z historią w tle. Naszym przewodnikiem po 
miejskich zakamarkach dziejów będzie Jan Delowicz. Zapraszamy 
rodzinnie i indywidualnie. Zbiórka – w Muzeum i dalej w trasę… 

Wstęp: 1 zł.

15 września (sobota), godz. 17:00, Muzeum Miejskie Garnizon, 
Galeria StrefArt, Altana – oprowadzenie kuratorskie po wystawie 
zbiorowej: Provoke 2.0 (część druga).
Festiwal Fotografii Plener: www.festiwalplener.zory.pl

Festiwal Fotografii Plener 2018 w części głównej odbywać się bę-
dzie w terminie od 14. do 19 września (wernisaże, spotkania, wy-
kłady i warsztaty). Wystawy i oprowadzenia kuratorskie potrwa-
ją od 14 września do 15 października. Szczegółowe informacje:  
www.festiwalplener.zory.pl

15 września (sobota), godz. 18:00 
„Niepodległość w Żorach”
Europejskie Dni Dziedzictwa

O najważniejszych wydarzeniach pierwszej polowy XX wieku i tym, 
jak wpłynęły one na politykę, gospodarkę i życie mieszkańców Żor 
opowie Tomasz Górecki. Zapraszamy na spotkanie.

Wstęp: 1 zł. 

 

16 września (niedziela), godz. 16:00 
„Niepodległość. Wejdź w to”
Europejskie Dni Dziedzictwa

Prowadzenie: Marietta Kalinowska-Bujak, Muzeum Miejskie w Żorach. 

Gra rodzinna oparta o wiedzę z zakresu historii miasta i tematyki 
niepodległościowej; historia miasta i państwa „na wesoło”. Zapra-
szamy dzieci z rodzicami, babcię i dziadka też. 

Wstęp: 1 zł.

17 września (poniedziałek), godz. 18:00. Wykład: Fotografia ja-
pońska. Album – Monika Kozień, Muzeum Fotografii w Krakowie.
Festiwal Fotografii Plener: www.festiwalplener.zory.pl

19 września (środa), godz. 13:00
Fotografia jako instrument do badań etnograficznych, na podstawie 
zdjęć wykonanych przez Bronisława Piłsudskiego – świata Ajnów…
Festiwal Fotografii Plener: www.festiwalplener.zory.pl

O znaczeniu fotografii jako metody dokumentacyjnej w trakcie ba-
dań terenowych opowie dr Lucjan Buchalik.

26 września (środa), godz. 16:00 
Gawęda harcerska. Spotkanie z Jerzym Kamockim. 
Muzealna Misja Patriotyczna

Wyjątkowy gość na okoliczność 85-lecia Żorskiego Hufca. Spotka-
nie z Januszem Kamockim – żołnierzem AK, etnografem, harce-
rzem, działaczem niepodległościowym..

Wstęp: 1 zł.

27 września (czwartek), godz. 18:00 
Zagadki żorskiego herbu (i nie tylko...) 
Muzealna Misja Patriotyczna

Prowadzenie: Tomasz Górecki, Muzeum Miejskie w Żorach. 

Co oznaczają figury na herbie miasta? Kto je zatwierdził? Czy w śre-
dniowieczu sądzono i skazywano u nas przestępców? O czym mówi 
nieznany do tej pory w Żorach dokument z książęcej kancelarii? 

O tym wszystkim na kolejnym spotkaniu z cyklu „Śladami żorskich 
zabytków”. Tomasz Górecki spróbuje odpowiedzieć na te pytania 
i przedstawić nowe, nieznane fakty z historii miasta.

Wstęp: 1 zł.

30 września (niedziela), godz. 16:00 
Kultura dla seniorów
Ogólnopolska akcja: 60+Kultura. 

Zapraszamy do zwiedzenia wystawy: Świat Ajnów. Od Bronisła-
wa Piłsudskiego do Shigeru Kayano, w towarzystwie jej kuratora, 
dr. Lucjana Buchalika, który odsłoni Państwu kulisy powstawania 
wystawy etnograficznej. 

Intencją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest, by seniorzy 
mogli odwiedzić placówki kulturalne na terenie całego kraju, bezpłat-
nie lub nabyć bilet wstępu za symboliczną kwotę. W  ramach akcji: 
60+Kultura, seniorzy będą mieli unikalną okazję przekonać się, jak 
wiele do zaoferowania mają działające w ich okolicy placówki.

Wstęp dla seniora: 1 zł.



FESTIWAL FOTOGRAFII PLENER PROVOKE 2.0

Festiwal Fotografii Plener 2018 w części głównej odbywać się bę-
dzie w terminie od 14. do 19 września (wernisaże, spotkania, wykła-
dy i warsztaty). Wystawy i oprowadzenia kuratorskie potrwają od 14 
września do 15 października.

Tegoroczna edycja Festiwalu, pn. „Provoke 2.0”, poświęcona młodej 
fotografii japońskiej, wpisuje się w trwający do 11 listopada projekt 
Muzeum Miejskiego w  Żorach, dedykowany Bronisławowi Piłsud-
skiemu i  Ajnom, oraz w  program obchodów przypadającej w  przy-
szłym roku setnej rocznicy nawiązania polsko-japońskich stosunków 
dyplomatycznych. Organizowany we współpracy z  Gminą Miejską 
Żory, Muzeum Miejskim, Muzeum Ognia i Galerią StrefArt, przebie-
gać będzie pod patronatem Ambasady Japonii w Polsce.

Tegoroczna edycja Festiwalu przypada w  50. rocznicę ukazania się 
kultowego magazynu „Provoke”. Wydawnictwo to łączy się z jednym 
z najbardziej inspirujących momentów w historii fotografii współcze-
snej, który z kolei nie pozostawał bez związku z ówczesną sytuacją 
polityczną i  gospodarczą Japonii. Dzisiaj sytuacja Japonii jest inna, 
chociaż wydaje się równie przełomowa. Od lat 90. kraj znajduje się 
w kryzysie, w 2011 roku dotknęła go katastrofa elektrowni atomowej 
w Fukushimie, toczy się też zaciekła debata nad zmianą konstytucji 
i prawdopodobnym odrzuceniem w 2020 roku kontrowersyjnego ar-
tykułu nr 9, który narzucony przez Amerykanów w 1946 roku, zabra-
nia Japonii posiadania wojska i prowadzenia wojny. To wszystko na 
tle wzrastającej w tym rejonie świata międzynarodowej pozycji Chin 
i Korei Południowej. Ta sytuacja nie pozostaje bez wpływu na nastro-
je społeczne, a te z kolei znajdują odzwierciedlenie w sztuce.

„Przełom” to słowo klucz tegorocznej edycji Festiwalu. Tam gdzie 
kończy się jedno, a zaczyna się drugie, często pojawia się coś jesz-
cze – nowa idea, dodatkowa wartość, która często znamionuje uni-
wersalny charakter zmiany i wzmacnia przeczucie, że bez względu 
na szerokość geograficzną, rasę i warunki ekonomiczne jest coś, co 
nas łączy. Zjawisko współczesnej fotografii japońskiej doskonale 
odzwierciedla ten stan, i choć wydaje się odległe, koreluje z tym, co 
dzieje się obecnie w fotografii w Polsce i na świecie.

Z DZIEJÓW ŻORSKIEGO  
HARCERSTWA

Wystawa zorganizowana we współpracy z  żorskim hufcem ZHP 
z okazji 85-lecia istnienia hufca i 100-lecia Związku Harcerstwa Pol-
skiego.  Pokazuje szczegóły harcerskiego życia, mówi o żorskich har-
cerzach od czasów II RP aż po rok 2018. Oprócz elementów wyposaże-
nia obozowego i umundurowania, pokazuje fotografie i dokumenty 
z kronik żorskich drużyn. 

Pierwsze drużyny harcerskie powstały w  drugiej połowie lat dwu-
dziestych, jednak dopiero w  roku 1933 żorskie harcerstwo na tyle 
okrzepło, że powstać mógł osobny Hufiec ZHP w naszym mieście. 
W Żorach, podobnie jak i w  innych częściach Polski okazało się, że 
organizacja ta stała się miejscem kształtowania obywatelskich i pa-
triotycznych postaw wśród młodzieży. Czas drugiej wojny światowej 
pokazał, ze wielu z nich harcerską pracę kontynuowali w konspiracji. 
Po wojnie struktury żorskiego hufca się odrodziły, jednak w roku 1949 
przestały funkcjonować, gdy włączono ZHP do komunistycznej orga-
nizacji młodzieżowej ZMP. Harcer-
stwo  w naszym mieście ponownie 
pokazało się w latach 50 i 60, jed-
nak samodzielny hufiec ponownie 
powstał dopiero w  latach 70. Od 
tej pory przechodzi zmienne ko-
leje losu, odnosząc raz to sukcesy 
(jak np. działalność 90 Harcerskiej 
Drużyny Wodnej, której członkowie 
pływali na „Zawiszy Czarnym”), 
kiedy indziej zaś zmierzając się 
z  takimi problemami, jak pożar 
budynku, w  którym znajdował 
się Hufiec. W  sierpniu 2018 roku 
80-osobowa delegacja żorskich 
harcerzy wzięła udział w ogólnopol-
skim zlocie ZHP w Gdańsku. 

A czy wiecie, że idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 paź-
dziernika 1985 roku w Grenadzie podczas II Konferencji Rady Europy. 
Francuski minister kultury zaproponował wówczas rozszerzenie na 
całą Europę zainicjowanych we Francji rok wcześniej Dni Otwartych 
Zabytków, podczas których po raz pierwszy wszyscy mogli bezpłatnie 
zwiedzać obiekty niedostępne na co dzień. Przez kolejne lata inicjaty-
wa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem i poparciem społecznym. 
W 1991 roku zainspirowało to Radę Europy do ustanowienia Europej-
skich Dni Dziedzictwa. Takie ciekawostki wyczytać można na stronie 
poświęconej tej cennej inicjatywie. Zapraszamy do lektury.

14.09 – 19.09.2018          festiwalplener.zory.pl

PROVOKE 2.0
プロヴォーク
y o u n g  j a p a n e s e  p h o t o g r a p h y
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