
Muzeum Miejskie w Żorach 
ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory, tel. 32 47 57 480, 32 43 43 714
PON.–WT.–ŚR.–PT. 9.00–15.30  |  CZW. 9.00–19.30  
SOB. NIECZYNNE  |  NIEDZ. 14.00–18.00

W PONIEDZIAŁKI
zwiedzamy ZA DARMO

INDYWIDUALNIE i GRUPOWO
wystawy STAŁE i CZASOWE
W GODZINACH od 9:00 do 15:30  
ostatnie wejście z oprowadzającym 
o godz. 14:30

kolekcjoner

świ
tów
a

„KOLEKCJONER 
ŚWIATÓW” 
ZAPRASZAMY PAŃSTWA  
NA WYJĄTKOWĄ WYSTAWĘ

…której otwarcie odbędzie się 
20 września. Prezentowane na 
niej przedmioty pochodzić będą 
z  kolekcji Henryka Mazurka, „le-
karza bez granic”, który w trakcie 
licznych misji do krajów afrykań-
skich i  na Haiti zgromadził po-
kaźny zbiór wyjątkowych przed-
miotów. Są wśród nich obiekty 
piękne, takie jak model karocy 
wykonanej przez złotnika cesarza 
Etiopii Hajle Sellasje, i  magiczne 
jak te, chroniące matki podczas 
porodu. Ale bez względu na to, 
któremu z  nich postanowimy 
przyjrzeć się bliżej, usłyszymy 
opowieść, która przeniesie nas do 
miejsca i czasu jego pochodzenia. 

A  tam, na wykonanych przez 
kolekcjonera fotografiach zoba-
czymy dawnych ich właścicie-
li, mieszkańców afrykańskich 
miasteczek, bohaterów zdarzeń 
w  scenografii trudnej rzeczy-
wistości, z  jaką przychodzi im 
się mierzyć. Naszym udziałem 
stanie się dramat ciszy po trzę-
sieniu ziemi, lęk zmuszonych 
do opuszczenia własnych do-
mów – rodzin w  obozach dla 
uchodźców, radość wdzięcznych 
pacjentów. Wierzymy, że dzięki 
tej wystawie łatwiej nam będzie 
zrozumieć Afrykę i  oswoić się 
z tym, co nas w niej niepokoi.

Wystawa inicjuje nowy cykl 
Muzeum: „Colligo ergo sum. 
Kolekcjonuję, więc jestem”, w ra-
mach którego prezentować bę-
dziemy prywatne kolekcje etno-
graficzne. Część kolekcji Henryka 
Mazurka zostanie przekazana 
Muzeum. Wystawie towarzy-
szyć będą spotkania, warsztaty 
i lekcje muzealne.

Kuratorką wystawy i  autorką 
projektu jest Katarzyna Podyma, 
kustosz Muzeum w Żorach.  <

POLSKIE  
POZNAWANIE ŚWIATA

– wystawa stała naszych zbio-
rów pozaeuropejskich prowadzi 
szlakami polskich odkrywców, 
którym świat zawdzięcza wie-
dzę o sobie. Prawdziwą perłą ko-
lekcji są przedmioty przynależne 
kulturze ajnuskiej. Zapraszamy 
w  nadziei, że wystawa stanie 
się dla Państwa impulsem do 
dalszych poszukiwań i  odkryć, 
nawet jeśli tylko na własny uży-
tek.  <

NASZA TOŻSAMOŚĆ

– wielowątkowa wystawa ilu-
strująca skomplikowaną historię 
Śląska i jego wielokulturowość. 
To także próba odpowiedzi na 
pytanie, kim są współcześni 
żorzanie. Nie przynosi gotowej 
odpowiedzi, raczej skłania do re-
fleksji. Czy macie Państwo ocho-
tę? Zapraszamy.  <
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ekspozycja stała

NAGRODA
„SYBILLA”  
w kategorii 

wystawy

Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla – coroczny ogólnopolski konkurs, mający na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć polskich muzeów, organizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów  
pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsza jego edycja odbyła się w 1980 roku. Laureat Grand Prix konkursu oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują statuetkę Sybilli, zaprojektowaną 
przez rzeźbiarkę Zofię Wolską.

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Fotografii Plener opowiadać 
będziemy o mieszkańcach Żor i naszym mieście na okolicznościowych 
i rodzinnych fotografiach. Każdy z nas posiada taki album albo pudełko 
po czekoladkach ze zdjęciami – po rodzicach, jak był mały, z przedszko-
la, działki latem, zrobionych na weselu wujka, na pogrzebie babci, jak 
siedzi na kucyku, albo na krzesełku wyciągu na Czantorię.

Gorąco zachęcamy Państwa do podzielenia się nimi z nami. Główną 
wystawę Festiwalu: Stare zdjęcia. Proste historie, chcielibyśmy po-
święcić takim właśnie fotografiom. Interesuje nas to jak wyglądaliśmy 
w latach 50. 60. 80. – jak się ubieraliśmy. Jak wyglądały wtedy ulice 
Żor i podwórka. Jak nam się żyło i czy byliśmy szczęśliwi – przynajmniej 
na zdjęciach. Wystawą tą inicjujemy nową, tworzoną wspólnie z Pań-
stwem – co potrwa zapewne wiele lat – kolekcję fotografii Muzeum 
Miejskiego w Żorach – dokument o życiu i śmierci ich mieszkańców.

Osoby, które chciałyby przekazać zdjęcia na potrzeby wystawy 
i do nowo tworzonej muzealnej kolekcji – niekoniecznie w orygina-
łach, równie chętnie przyjmiemy kopie lub wersje cyfrowe – prosimy 
o kontakt, tel.: 32 4343 714 w. 212 lub 601 142 419, mail: fundacjasz-
tuka@gmail.com, muzeum@muzeum.zory.pl.  <

ŻORZANIE, ZOBACZCIE SIĘ NA ZDJĘCIACH
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Żorskie Centrum Regionalne zaprasza na WAKACYJNE WYPRAWY DO CER, od 25 czerwca do 9 sierpnia. 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą: www.cer-zory.pl 

Zapraszamy na nasz muzealny plac zabawy i nauki. Nie obowiązują tu godziny zwiedzania. Czekamy na Was od poniedziałku  
do piątku, od 9:00 do 15:30, w czwartki od 9:00 do 19:30 i w niedziele, od 14:00 do 17:30. Wstęp 2 zł

Wakacje w Muzeum, zapraszamy dzieci – indywidualnie i w grupach.  
Szczegóły w Muzealnym Informatorze Rodzinnym (RIPosta), na muzealnej stronie internetowej i profilu fb.

W  pierwszej połowie XVI wieku mieszkańcy Żor zaczęli prze-
chodzić na protestantyzm. Było to tak powszechne, że w  1559 
roku żorski kościół katolicki przeszedł w użytkowanie ewangeli-
ków. To właśnie tę datę traktuje się jako początek parafii ewange-
lickiej w Żorach. Po okresie rozkwitu reformacji nastąpił burzliwy 
i tragiczny okres kontrreformacji i wojny trzydziestoletniej. Życie 
religijne ewangelików ograniczało się do nabożeństw domowych. 
W 1945 roku, na kolejnych pięć lat odebrano ewangelikom ich ko-
ściół i plebanię.

Współczesna Parafia Ewangelicko-Augsburska liczy ponad 
700 członków i obejmuje zasięgiem cały teren Gminy Żory oraz 
ościenne miejscowości i  dzielnice – Borynię (sołectwo Jastrzę-
bia-Zdroju) czy Rudziczkę (należącą do Gminy Suszec). Obec-
ny kościół parafialny Zbawiciela służy tutejszym ewangelikom 
od 1931 roku (z  pięcioletnią powojenną przerwą). Żorska parafia 
jest jednym z większych ośrodków Diecezji Katowickiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.  <

1 września minie 80. rocznica 
wybuchu drugiej wojny światowej.

Żor bronił batalion Obrony 
Narodowej, którego 2. i 3. kom-
pania zajęły pozycje od Żwaki do 
ul. Rybnickiej i dalej od cegielni 
do ul. Wodzisławskiej, a  także 
dworzec i  linię kolejową w  kie-
runku Kleszczowa, zamykając 
drogę na Pszczynę – przy wspar-
ciu kompanii strzelców i  ceka-
emów, i  czterech dział baterii 
23 pułku artylerii lekkiej. Jako 
pierwszy, około 900, zaatakował 
Żory niemiecki zwiad konny roz-
poroszony seriami z erkaemów. 
Około 1030 nadciągnęła kolumna 
niemieckich czołgów. Po zatrzy-
maniu czterech z nich i  stracie 
działa obrońcy wycofali się do 
Kleszczowa. Tam na szosie do 
Pszczyny trafili kolejne trzy 
czołgi. Kleszczów bronił się do 
1400, po czym obrońcy wycofali 
się do kobiórskiego lasu. 

Zachęcamy do odwiedzin 
Muzeum w niedzielę, 1 wrze-
śnia. Na tę rocznicową okolicz-
ność przygotujemy wystawę o 
żorskim wrześniu `39. Planuje-
my też rajd rowerowy, którego 
trasę wyznaczą nam miejsca 
– „pamiątki” po tamtych wyda-
rzeniach. Z kolei 5 września za-
praszamy na spotkanie: Żorski 
wrzesień `39, które poprowadzi 
Tomasz Górecki.  <

– tematem tegorocznej ich edy-
cji jest: Żorski splot kultur. Twór-
czość Stefanie Zweig przewodni-
kiem po meandrach tożsamości.

Zapraszamy na spotkania 
w  świecie Stefanie Zweig, opi-
sanym w  jej książce: Nigdzie 
w  Afryce, w której spotyka się 
Europa i  Afryka, wojna i  po-
kój, cień zagrożenia i  niepewna 
przyszłość dorosłych z opromie-
nionym słońcem beztroskim 
dzieciństwem. Bohaterowie 
powieści to niemieccy Żydzi, 
uchodźcy, którzy w  obliczu 
zagłady znaleźli schronienie 
w  Kenii, na terytorium we 
władaniu królowej angielskiej. 
Dokąd zaprowadzi nas ich hi-
storia, i  czy w  mieście można 
gdzieś jeszcze odnaleźć jej 
ślady? Zapraszamy w  week-
endy, 7. i  6 września oraz 14. 

i  15 września. Szczegóły 
– wkrótce na stronie Mu-
zeum i muzealnym profilu Fb.

EDD to wspólna inicjatywa 
Rady Europy i  Unii Europejskiej, 
mająca na celu promowanie za-
bytków, szeroko pojętą edukację 
historyczną i kulturalną, podkre-
ślenie wspólnych korzeni kultury 
europejskiej i propagowanie dia-
logu międzykulturowego.

WSPÓLNA  
HISTORIA

Dyrektor Muzeum Ziemi Gór-
nośląskiej w  Ratingen (Ober-
schlesisches Landesmuseum), 
dr. Stephana Kaisera, odwie-
dził niedawno nasze Muzeum 
w ramach rewizyty, po tym jak 
w  kwietniu odbyliśmy wizytę 
studyjną w  kierowanym przez 
Niego muzeum w  Niemczech. 
Muzeum w  Żorach i  muzeum 
w  Ratingen będą współpraco-
wać, m.in. w zakresie wymiany 
informacji o  materiałach hi-
storycznych – zdjęciach, doku-
mentach i in., dostępnych w ar-
chiwach niemieckich i polskich, 
stanowiących przedmiot badań 
obu naszych placówek. 

Dr Kaiser spotkał się w  Żo-
rach, m.in. z przewodniczącym 
Rady Muzeum, Andrzejem Za-
bieglińskim – wiceprezesem 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Obaj panowie 
umówili się na współpracę 
również w  zakresie know how 
dotyczącego rewitalizacji tere-
nów poprzemysłowych.  <

CZTERY I PÓŁ WIEKU RAZEM

ON<+=>ONA
KONFRONTACJE 2019 
6 CZERWCA–18 SIERPNIA 
Tematem wystawy są kobieta 
i  mężczyzna – duchowość, fi-
zyczność, role i relacje społeczne, 
podobieństwa i  różnice. Kurator: 
Anna Flaga. Ekspozycje: Muzeum 
Miejskie w  Żorach i Galeria na 
Starówce (ul. Kościuszki 3). Part-
ner: Miejski Ośrodek Kultury.  <

MUZEALNA  
MISJA 
PATRIOTYCZNA

...A WIĘC WOJNA
450 LAT
EWANGELIKÓW
W ŻORACH

zory.luteranie.pl

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA


