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NOWE OBLICZE MUZEUM 
MIEJSKIEGO W ŻORACH. 
HISTORIA I KOLEKCJA
THE NEW ASPECT OF THE MUNICIPAL MUSEUM 
IN ŻORY. HISTORY AND COLLECTION

Lucjan Buchalik
Muzeum Miejskie w Żorach

Abstract:  Two attempts were made to found the 
Museum in Żory, each time when the anniversary of the 
town’s founding was being celebrated. The Municipal 
Cultural Centre then organised exhibitions devoted to the 
town’s history. Since the interest in celebrations dropped 
off once they were finished, the museum was never 
founded. In 1999 the concept was changed, and African 
culture started to predominate. The interest in such an 
exhibition was huge, and thus the Municipal Museum 
was founded in December 2000. It has two branches, one 
devoted to the history and culture of the region, and one 
devoted to non-European cultures. At the beginning, mu-
seum professionals were aware of the fact that the mu-
seum’s existence depended on social acceptance. It was 
decided to focus on animation activities, which effectively 
attracted a lot of visitors. At the same time, both the re-
gional and West African collections were created. Since 
the museum was founded quite recently, the majority of 

the collection is made up of objects from the 2nd half 
of the 20th century and the beginning of the 21st cen-
tury. Having its own premises was a serious problem for 
the museum. After many years of struggle, an agreement 
was concluded with the Katowice Special Economic Zone 
(KSSE) to add a wing to the historical Haering villa from 
1908 which it owned. In autumn 2014 the construction 
work finished and the museum gained its own premis-
es. The museum presents two permanent exhibitions: 
"Our identity" and "The Polish way of learning about the 
world". The former presents the history and culture of 
the region and town, from their beginnings until today. 
The latter is devoted to research carried out by Polish 
scientists in various parts of the globe. The museum ac-
quires objects mainly through its own field work, as well 
as from collections gathered by Polish scientists during 
their research. Purchasing historical and expensive ob-
jects at antique shops and markets is rare.

Keywords: region, Africa, ethnography, collection, exhibit, museum premises.

Muzeum w Żorach próbowano powołać dwukrotnie, 
po raz pierwszy w latach 70., a następnie 90. XX w., za 
każdym razem przy okazji obchodzonych jubileuszy za-
łożenia miasta. Organizowane z tych okazji wystawy 
dotyczące historii i kultury miasta cieszyły się zaintere-
sowaniem publiczności w czasie trwania uroczystości, 
później  zaciekawienie nimi malało. Powodowało to, że 

prace nad utworzeniem muzeum w Żorach przeciągały 
się. Przeciwnicy argumentowali, że takie same zbiory 
regionalne są w okolicznych muzeach. W konsekwencji 
nie doszło do utworzenia muzeum jako osobnej insty-
tucji kultury. Wspomniane wystawy organizowane były 
przez lokalną placówkę kultury przy udziale Towarzystwa 
Miłośników Miasta Żory.
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Zmiana koncepcji

Skoro próby stworzenia muzeum na bazie działań regional-
nych nie powiodły się, postanowiono zmienić koncepcję. 
Pomysł na muzeum zaczerpnięto z działań, nieżyjącego już 
wtedy, dr. Bogdana Szczygła, który w Olkuszu zorganizował 
muzeum afrykanistyczne cieszące się dużym zainteresowa-
niem publiczności. Skierowanie uwagi widza w stronę Afryki 
nie było nowym przedsięwzięciem, już w 1991 r. w Miejskim 
Ośrodku Kultury (MOK)  miała miejsce pierwsza w Żorach 
wystawa o tematyce afrykańskiej. Prezentowano obiekty 
pozyskane w ramach „Expedition Sahara-Sahel’ 89–90” or-
ganizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, bada-
nia prowadzono wówczas głównie wśród Sombów z Beninu. 
Kierując w owym czasie Miejskim Ośrodkiem Kultury, piszą-
cy te słowa w 1998 r. zaproponował Zarządowi Miasta, aby 
tytułem próby zorganizować wystawę o tematyce afrykań-
skiej. Podstawą tejże ekspozycji miały być prywatne zbiory 
autora pozyskane w czasie wypraw badawczych organizo-
wanych w latach 90. XX w. do Afryki Zachodniej. Uznano, 
że jeśli problematyka ta będzie atrakcyjna i przyciągnie wi-
dza, Zarząd Miasta wyrazi zgodę na organizację w Żorach 
muzeum. 

Prywatną kolekcję przekazano w depozyt do MOK-u oraz 
dokupiono 20 obiektów pochodzących od Sombów. Dzięki 
pozyskanym w ten sposób eksponatom w czerwcu 1999 r., 
według  scenariusza Jacka Łapotta, otwarto w jednej sali (ok. 
60 m2) MOK-u wystawę „Życie codzienne, kultura i sztuka lu-
dów Afryki”. Można było na niej zobaczyć fragment zagrody 
obronnej ludu Somba, broń, przedmioty codziennego użyt-
ku, maski, ozdoby, itp. ludów Afryki Zachodniej. Szczególne 
zainteresowanie zwiedzających budziła sztuka afrykańska. 
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczno-
ści, do końca roku zwiedziło ją ponad 7000 osób. Duża licz-
ba zwiedzających pozwoliła na podjęcie decyzji o wyodręb-
nieniu z MOK-u muzeum jako osobnej instytucji kultury, co 
nastąpiło w grudniu 2000 roku.

Istotną kwestią było określenie specyfiki muzeum, a co za 
tym idzie charakteru gromadzonej kolekcji. Biorąc pod uwa-
gę zainteresowanie publiczności egzotyką oraz możliwości fi-
nansowe organizatora postanowiono, że będzie to muzeum 
o charakterze etnograficznym, specjalizującym się w kulturach 

Afryki. Nie zapomniano jednak o historii i kulturze regionu 
wszak przekazywanie nowym pokoleniom pamięci o mie-
ście i regionie jest może mniej atrakcyjne, ale bardzo istotne 
z punktu widzenia własnej kultury i edukacji o niej. W ten spo-
sób powołano do życia muzeum mające dwa działy podstawo-
we: Historii i Kultury Regionu, którego nadrzędnym celem jest 
kultywowanie lokalnych tradycji oraz Kultur Pozaeuropejskich 
nadający charakter i specyfikę żorskiemu muzeum, wyróżnia-
jący go pośród innych placówek w regionie.

Początki są zawsze trudne
Rozpoczynając w 2001 r. działalność zdawano sobie sprawę, 
że istnienie muzeum zależne jest od akceptacji społecznej. 
Jeśli mieszkańcy będą zadowoleni z jego działalności, będzie 
miało ono szansę na rozwój, jeśli nie, to zostanie zmarginali-
zowane i będzie traktowane jak część MOK-u. Aby zaistnieć 
w świadomości społecznej w pierwszych latach istnienia 
zdecydowano o nadrzędności muzealnych działań anima-
cyjnych. Ta funkcja muzeum pojawiła się stosunkowo nie-
dawno. Wpasowuje ona muzeum w życie kulturalne i spo-
łeczne miasta i regionu. Animacja jest jak silnik w instytucji 
muzealnej i może przybierać różne formy: ekspozycji czaso-
wych, zwiedzania z przewodnikiem, konferencji, koncertów 
(…) Muzeum to uprzywilejowane miejsce animacji kultural-
nej, dzięki swojemu prestiżowi, swoim źródłom instytucjo-
nalnym, swojej atrakcyjności1.

Działania animacyjne rzeczywiście przyciągnęły sporą 
rzeszę zwiedzających. System działań projektowych został 
wyróżniony w XXIV edycji konkursu „Sybilla” za 2003 r., 
a Muzeum Miejskie otrzymało tytuł Samorządowego Lidera 
Samorządności. Odbyło się to jednak kosztem opracowy-
wania i gromadzenia kolekcji. Skromna obsada personalna 
(dwóch pracowników merytorycznych), nie mogła jedno-
cześnie prowadzić zajęć z dziećmi i zajmować się działal-
nością naukową.

Celem pierwszych wyjazdów badawczych do Afryki było 
kontynuowanie badań etnograficznych rozpoczętych jesz-
cze przed powstaniem muzeum oraz gromadzenie zbiorów, 
które były uzupełnieniem istniejącej, ciągle modyfikowanej 
wystawy. W owym czasie temat ekspozycji narzucał kieru-
nek tworzenia kolekcji. 

1. Muzeum Miejskie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury

1. The Municipal Museum in the premises of the Municipal Cultural Centre

2. Wystawa „Śląskie stroje ludowe” (2007) w salach MOK

2. Exhibition "Silesian regional costumes" (2007) in the Municipal Cultural Centre
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W pierwszych latach działalności, aby pozyskiwać ekspona-
ty  pracownicy wyjeżdżali do Afryki na własny koszt, a zakup 
obiektów i ich transport w znaczącej części pokrywali sponso-
rzy. Wyodrębnienie muzeum z MOK-u i umiejscowienie jego 
pierwszej siedziby w ośrodku kultury było poważnym proble-
mem organizacyjno-wizerunkowym.  Toczyła się swoista walka 
o tożsamość, której podstawowym celem było uświadomie-
nie mieszkańcom różnicy między ośrodkiem kultury a muze-
um. Widzowie chętnie korzystali z oferty kulturalnej muzeum, 
jednak na pytanie gdzie byli, odpowiadali, że w MOK-u. W tej 
sytuacji pierwszoplanowym zdaniem stało się pozyskanie od-
dzielnej siedziby, aby widz miał świadomość bycia w muzeum 
i korzystania z oferty proponowanej przez tę właśnie placówkę.

Kluczowymi sprawami w walce o własną tożsamość oka-
zały się więc – charakter kolekcji i prowadzonych wokół niej 
działań (animacyjnych, naukowych) oraz posiadanie nieza-
leżnej siedziby.

Polityka kolekcji
Jak słusznie zauważa Janusz Barański pytanie o politykę ko-
lekcji … jest zarazem pytaniem o misję muzeum etnogra-
ficznego2. Po kilku latach funkcjonowania i nabyciu do-
świadczeń w gromadzeniu obiektów, tak afrykańskich jak 
i regionalnych, w Muzeum Miejskim w Żorach  postawiono 
pytanie, w którą stronę programowo zmierza. Obserwując 
sytuacje na aukcjach, giełdach kolekcjonerów, w antykwaria-
tach utwierdzono się w przekonaniu, że muzeum nie posia-
da środków na kupowanie rzeczy „starych” o wielkiej histo-
rycznej wartości. O wiele tańsze jest pozyskiwanie w terenie 
przedmiotów świeższej daty – takich, które albo jeszcze są 
w użyciu albo już są z niego wycofywane i zastępowane now-
szymi i nowocześniejszymi.

Obiekty z przełomu XIX i XX w. są w kolekcji żorskiego mu-
zeum rzadkością, dominują przedmioty powstałe w 2. poł. 
XX w. i w pierwszych dekadach wieku XXI. Położono akcent na 

opisywanie współczesnej kultury, jednocześnie poddając reje-
stracji proces zachodzących przemian. Jak pisze wspomniany 
już Janusz Barański przesunięcie zainteresowania muzeum et-
nograficznego w kierunku praktyk współczesnej codzienności 
i niecodzienności, grupowo, czasowo i przestrzennie zmien-
nych, w otoczeniu własnym muzealnika, jest równie ważne, 
jak pielęgnacja i wzbogacanie kolekcji i wiedzy na temat zja-
wisk kulturowo odległych3. Przykładem proporcji „starych” 
do „nowych” obiektów może być kolekcja ajnuska4. Aktualnie 
muzeum posiada 35 obiektów, w tym tylko 9 XIX-wiecznych, 
zakupionych w antykwariatach. Pozostałe zostały kupione od 
rzemieślników lub są darem osób prywatnych. Niektóre z nich 
to rekonstrukcje (elementy stroju), inne są współcześnie wy-
korzystywanymi przedmiotami (tace, naczynia).

Jan Święch w referacie wygłoszonym w czasie I Kongresu 
Muzealników Polskich w Łodzi w 2015 r. zauważył, że zbiory 
są generatorem istoty muzeum, a muzealium sakralizuje wy-
stawę. Zachodzi więc pytanie, jak tworzyć kolekcję, aby mu-
zealia były „najwyższej jakości”, aby uwiarygodniały tworzo-
ne wystawy. Kolekcjonowanie zakłada tworzenie świadomie 
uporządkowanego zbioru, który najpełniej unaoczni okre-
śloną rzeczywistość. Dobór obiektu do kolekcji zakłada jego 
rozpoznanie, które wymaga odpowiedniej wiedzy, bowiem 
ona poręcza właściwą w tym względzie decyzję5. Oznacza 
to związek nauki z muzealnictwem6, budowanie kolekcji na 
bazie własnych badań, w przypadku Muzeum Miejskiego 
szczególnie terenowych. W ten sposób w żorskim muzeum 
tworzona jest kolekcja afrykańska. Obiekty pozyskiwane są 
głównie w czasie prowadzonych w Afryce Zachodniej badań 
etnograficznych, czasem organizowanych wspólnie z innymi 
muzeami lub uczelniami.

Siedziba
Początkowo – jak już wspomniano – siedziba muzeum mieś-
ciła się na piętrze i strychu MOK-u, magazyn zaś w różnych 

3. Wystawa „W afrykańskich wioskach” na strychu w MOK

3. Exhibition "In African villages"  in the attic of the Municipal Cultural Centre

4. Badania prowadzone w Gwinei w okolicy Labé na „szlaku Ossendowskiego”

4. Research carried out in Guinea near Labé on the "Ossendowski route"
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zewnętrznych pomieszczeniach. Podczas działań zmierza-
jących do znalezienia własnej siedziby rozważano różne 
możliwości – dobudowę skrzydła do istniejącego budynku 
MOK-u, remont któregoś ze starych budynków, budowę no-
wego gmachu – w każdym z tych przypadków na przeszko-
dzie stały zbyt skromne finanse miasta.

Wiosną 2010 r. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
(KSSE) będąca właścicielem zabytkowej willi Haeringa 
(z 1908 r.) zaproponowała wynajem części posiadanych 
powierzchni. Propozycja była bardzo interesująca, jednak 
oferowana powierzchnia zbyt mała na potrzeby muzeum. 
W wyniku prowadzonych rozmów postanowiono dobudo-
wać do zabytkowej części willi sale wystawiennicze, ma-
gazynowe i edukacyjne o łącznej powierzchni 817,21 m2. 
Projekt przygotowała katowicka pracownia AIR Jurkowscy-
Architekci. W tym momencie powrócono do kwestii finanso-
wych. Zawarto porozumienie z KSSE, na mocy którego miała 
ona sfinansować dobudowę skrzydła do istniejącej zabytko-
wej willi, a organizator w ciągu 10 lat zobowiązał się je wy-
kupywać. Rozwiązanie takie musiało zostać zaakceptowane 
przez Radę Miasta. Zadaniem muzealników było przekonanie 
radnych o potrzebie rozwoju muzeum. Właśnie to wyjąt-
kowe formalno-finansowe rozwiązanie w postaci inwesty-
cji interesu publiczno-prywatnego zostało wyróżnione we 
wspomnianym wyżej konkursie „Sybilla”. 

W lutym 2012 r. na sesji Rady Miasta podjęto decyzję 
o budowie siedziby muzeum, a w kwietniu podpisano sto-
sowną umowę. Wiosną 2014 r. zakończono prace budow-
lane  i można było rozpocząć realizację wystaw stałych. 
Prace nad ich scenariuszami rozpoczęte zostały wcześniej. 
W sierpniu 2013 r. wyłoniono w trybie konkursu pracownię 
Agnieszki Sowa-Szenk z Wrocławia, której powierzono pro-
jekt aranżacji wystawy stałej.

Oprócz dobudowanej powierzchni do dyspozycji muzeum 
pozostaje jeszcze  202,82 m2 na parterze z przeznaczeniem 
na wystawę stałą i biuro pracowników edukacji, 134,21 m2 
w piwnicy willi na wystawy czasowe i archiwum merytorycz-
ne (w tym badań prowadzonych w Afryce) oraz 123,79 m2 
na biura na 2. piętrze wynajmowane od KSSE.

Wystawy
Istotą muzeum jest udostępnianie zbiorów publiczności. 
Francuscy autorzy podręcznika do muzeologii mówią o ro-
dzaju kontraktu, który łączy muzeum i społeczeństwo: eks-
ponować. Nieważne jak, nieważne za jaką cenę, ale ekspo-
nować, pokazywać publiczności7. Wystawy powinny być 
budowane na bazie autentycznych przedmiotów, to właś-
nie one sakralizują ekspozycję, pobudzają wrażliwość zwie-
dzającego i potwierdzają narrację. 

W Muzeum Miejskim w Żorach próbowano na bazie włas-
nych eksponatów zbudować wystawę regionalną w całej po-
siadanej przestrzeni wystawienniczej8. Brak „spektakular-
nych” muzealiów nie pozwolił na jej organizację w takim 
zakresie. W tej sytuacji wystawę regionalną ograniczono do 
części zabytkowej siedziby, a w części dobudowanej zorgani-
zowano ekspozycję nawiązującą do kultur pozaeuropejskich.

Muzeum prezentuje 2 wystawy stałe: „Polskie Poznawanie 
Świata” otwartą w styczniu 2016 r.. oraz „Nasza Tożsamość”, 
którą muzeum zamierza udostępnić zwiedzającym jesienią 
2017 roku. Kolejność taka została podyktowana sposobem 
finansowania wystaw.

Ekspozycja „Nasza Tożsamość” mówi o historii, kul-
turze regionu i miasta od czasów jego powstania aż po 
dzień dzisiejszy. Pokazana zostanie tradycyjna kuchnia 
śląska,odtworzono wnętrze jednego z pomieszczeń willi 

5. Nowa siedziba muzeum –  zabytkowa willa Haeringa ze współczesną dobudówką, przy wejściu posąg Wacława Sieroszewskiego

5. The new premises of the museum – the historical Haering villa with a contemporary extension, with the statue of Wacław Sieroszewski by the entrance
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oraz wnętrze osiedlowego M-4 z lat 70.-80. XX w., kiedy to 
tworzyło się obecne oblicze miasta. Wystawa nie ograni-
cza się tylko do prezentowania tego, co uważa się za dawne 
i tradycyjne, ale przedstawia postępujący proces przemian. 
Pokazuje rzeczywistość polską, niemiecką i śląską, bo ludzie 
o takich tożsamościach zamieszkują nasz region.

Opuszczając wystawę poświęconą regionowi widz wycho-
dzi z zabytkowej willi – aby udać się do dobudowanej części, 
gdzie mieści się wystawa pozaeuropejska – przeszklonym 
łącznikiem przechodzi obok grupy posągów. Upamiętniają 
one postać niemieckiej pisarki Stefanii Zweig, a zostały wy-
konane przez afrykańskich artystów z Ouagadougou. Jej 

osoba łączy więc w sposób bezpośredni i metaforyczny obie 
ekspozycje9, tak w sferze merytorycznej, jak i przestrzennej. 

Wystawa „Polskie Poznawanie Świata”, nawiązując do po-
zaeuropejskich zbiorów muzeum,  przenosi widza w egzo-
tyczne obszary. Opowiada o polskich naukowcach prowa-
dzących badania w różnych częściach świata. Wystawa ta 
nie ma ambicji odkrywczych, większość przedstawionych 
postaci znana jest z literatury. Celem autorów scenariusza 
było ich bezpośrednie zaistnienie w salach muzealnych. 
Prezentowane postaci dobrano w ten sposób, aby ich pra-
cę można było zilustrować zbiorami etnograficznymi, bądź 
pokrewnymi – archeologicznymi. W rzeczywistej przestrzeni 

6. Wystawa stała „Nasza Tożsamość”, kuchnia śląska

6. Permanent exhibition "Our identity", Silesian cuisine

7. Odsłonięcie posągu Stefanii Zweig

7. Unveiling the statue of Stefania Zweig

8. Wystawa stała „Polskie Poznawanie Świata”, Afryka

8. Permanent exhibition "The Polish way of learning about the world", Africa
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(ograniczonej do 200 m2) zaprezentowano tylko kilkunastu 
badaczy i związane z nimi kultury. Zastosowane rozwiązanie 
multimedialne umożliwiło stworzenie otwartej bazy polskich 
podróżników i naukowców, która będzie systematycznie ak-
tualizowana i rozbudowywana o nowe sylwetki. 

Narracja obu wystaw biegnie w dwóch przestrzeniach – 
tej realnej rzeczywistej, do której wchodzi widz i multime-
dialnej (dostępnej także za pomocą internetu), do której 
może wejść używając sprzętu rozmieszczonego na ekspo-
zycjach bądź w domu. Obie wystawy stałe są gotowe na 
przyjęcie widza, ale  „otwarte merytorycznie”. W przyszłości 
zostaną wzbogacone o sylwetki żorzan, którzy swoimi do-
konaniami piszą współczesną historię miasta oraz o postaci 
kolejnych polskich odkrywców i badaczy. Intencją muzeum 
jest stworzenie – we współpracy z ośrodkami naukowymi – 
bazy danych o polskich badaniach kultur pozaeuropejskich. 
Aktualizacja dotyczyć będzie głównie badań prowadzonych 
obecnie lub w nieodległej przyszłości tym bardziej, że wiedza 
o minionych badaczach jest dość dobrze udokumentowana.

Podstawowym odbiorcą oferty muzeum są dzieci i młodzież 
szkolna. Dlatego też wystawa została tak pomyślana, aby każ-
da prezentowana postać była punktem wyjścia do tematów 
realizowanych w szkołach, np. B. Piłsudski może być omawia-
ny w kontekście zamachu na cara, działalności niepodległoś-
ciowej. Oświatowy aspekt wystawy podkreślają dodatkowo 
ścieżki edukacyjne, które są zróżnicowane pod względem tre-
ści merytorycznych dla każdej docelowej grupy zwiedzających.

Uzupełnieniem wystaw stałych jest usytuowany piętro 
niżej magazyn ekspozycyjny. Pokazywanie magazynów jest 

nową tendencją w wystawiennictwie muzealnym. W prze-
strzeni magazynowej nie ma narracji charakterystycznej dla 
wystawy, zaprezentowane zaś zostało bogactwo kolekcji mu-
zealnej. Konstrukcja „ekspozycji” magazynu wystawienni-
czego zakłada prezentację obiektów w myśl zasady: pozyski-
wanie, konserwacja, opracowanie, udostępnianie. Odbiorca 
widzi nie tylko bogactwo magazynu, ale także sposób prze-
chowywania różnych muzealiów ze względu na ich gabaryty, 
surowiec, z jakiego zostały wykonane, ale także pracę etno-
grafa w terenie, a później muzealnika. W centralnym miejscu 
magazynu znajduje się stół – miejsce pracy konserwatora. 
Magazyn podzielono na dwie części odpowiadające dwóm 
podstawowym działom muzeum. W części regionalnej do-
minują obiekty etnograficzne dotyczące wyposażenia wnę-
trza domu, a także kolekcja malarstwa twórców związanych 
z Żorami. W części pozaeuropejskiej ceramika, jako nawią-
zanie do dawnej idei budowy Muzeum Yatenga – Spotkania 
Kultur10.

***
Wydaje się, że ostateczną weryfikacją wszystkich działań 
Muzeum Miejskiego w Żorach w zakresie polityki zarządza-
nia zbiorami – budowy kolekcji, jej opracowania, przecho-
wywania, zabezpieczania i udostępniania – oraz organizacji 
siedziby będzie proces rejestrowania. Starania o uzyskanie 
statusu muzeum rejestrowanego będą potwierdzeniem 
słuszności wszystkich podejmowanych decyzji oraz akcep-
tacją ich pozytywnych skutków.

Streszczenie: Muzeum w Żorach próbowano powołać 
dwukrotnie, za każdym razem przy okazji obchodzonych 
jubileuszy założenia miasta. W Miejskim Ośrodku Kultury 

organizowano wtedy wystawy poświęcone historii miasta. 
Po zakończonych uroczystościach zainteresowanie tematem 
malało, w konsekwencji nie powołano muzeum. W 1999 r. 

9. Wystawa stała „Polskie Poznawanie Świata”, Ameryka

9. Permanent exhibition "The Polish way of learning about the world", America

10. Magazyn ekspozycyjny, część regionalna, meble i stroje

10. Exhibition storage, regional section, furniture and costumes

(Fot. 1  - L. Buchalik; 2  - J. Struczyk; 3, 5, 7  - A. Flaga; 4  - NN, Archiwum 
Muzeum Miejskiego w Żorach; 6, 8-10  - P. Flaga) 
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nastąpiła zmiana koncepcji, tematem dominującym stały się 
kultury Afryki. Zainteresowanie wystawą o tej tematyce było 
duże w skutek czego w grudniu 2000 r. powołano do życia 
Muzeum Miejskie. Posiada ono dwa działy: Historii i Kultury 
Regionu oraz Kultur Pozaeuropejskich. Rozpoczynając dzia-
łalność muzealnicy zdawali sobie sprawę, że istnienie mu-
zeum zależne jest od akceptacji społecznej. Postawiono na 
działania animacyjne, które rzeczywiście przyciągnęły sporą 
rzeszę zwiedzających. Jednocześnie gromadzono zbiory, tak 
z regionu jak i z Afryki Zachodniej. Ze względu na to, że mu-
zeum powstało stosunkowo niedawno, większość kolekcji sta-
nowią obiekty z 2. poł. XX oraz pocz. XXI wieku. Poważnym 
problemem było posiadanie własnej siedziby. Po wielu latach 

starań zawarto porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną (KSSE) o dobudowie skrzydła do będącej jej 
własnością zabytkowej willi Haeringa z 1908. Wiosną 2014 
r. zakończono prace budowlane, muzeum uzyskało swoją 
siedzibę. Muzeum prezentuje dwie wystawy stałe: „Nasza 
Tożsamość” i „Polskie Poznawanie Świata”. Ta pierwsza mówi 
o historii, kulturze regionu i miasta, od czasów jego powsta-
nia aż po dzień dzisiejszy. Druga prezentuje badania polskich 
naukowców w różnych częściach świata. Muzeum pozyskuje 
eksponaty głównie w trakcie prowadzonych własnych prac te-
renowych oraz ze zbiorów zgromadzonych przez polskich na-
ukowców podczas ich badań. Rzadkością są zakupy historycz-
nych, drogich obiektów w antykwariatach bądź na giełdach.

Słowa kluczowe: region, Afryka, etnografia, kolekcja, eksponat, siedziba muzeum.
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9  Rodzina Stefanii Zweig wywodzi się z Żor, zaś sławę jej nazwisku przyniosła powieść rodem z Afryki, łączy ona w ten sposób obie ekspozycje.  W czasach 

hitlerowskich prześladowań Żydów jej ojciec uciekł do Kenii, dokąd sprowadził rodzinę, która dzięki  temu przeżyła. Stefania Zweig opisała to w autobio-
graficznej powieści Nigdzie w Afryce, często wspominając w niej o Żorach. Powieść była ekranizowana i została nagrodzona Oscarem w kategorii filmu 
nieanglojęzycznego.

10  Zanim rozpoczęto rozmowy z KSSE w sprawie siedziby, próbowano wybudować muzeum nawiązujące do tradycyjnych technik afrykańskich. Budynek 
wykonany miał być w technice low-tech czyli z użyciem surowców naturalnych (niewypalanej gliny, drewna, itp.).
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