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Sprawozdanie z pracy Muzeum Miejskiego w Tychach 
za rok 2012 

Informacja dotycz ąca działalno ści merytorycznej 
z elementami analizy zadaniowej 

 
Rok 2012 był ósmym rokiem działalności Muzeum Miejskiego w Tychach.  
Muzeum zatrudniało w okresie sprawozdawczym średnio 13 osób, co stanowi 
odpowiednio 12,08 etatu. Ponadto muzeum zatrudnia osoby na długoterminowe 
umowy zlecenia – w I półroczu 1 osobę, w drugim półroczu 3 osoby. 

 
1. Nowa siedziba muzeum. W lutym 2011 roku rozpoczęte zostały prace 

budowlane (remont generalny, adaptacja i rozbudowa) w obiekcie przy pl. 
Wolności 1, który przeznaczony został na siedzibę główną muzeum.    
Budynek oddano do u żytku w lipcu 2012 roku , od lipca do września trwała 
przeprowadzka pracowni i większej części zbiorów z tymczasowych 
magazynów w obiekcie przy ul. Katowickiej 9 do nowej siedziby.                                                      
Dnia 23 października 2012 nowy obiekt został udostępniony  społeczeństwu 
wraz z otwarciem pierwszej w jego murach wystawy. Muzeum zyskało nową 
przestrzeń umożliwiającą prowadzenie działalności wynikającej z misji i statutu 
muzeum (gromadzenie oraz zabezpieczenie zbiorów, upowszechnianie 
wiedzy o dziedzictwie kulturowym), a pracownicy miejsce pracy zgodne ze 
standardami XXI wieku. 

 
2. Nowe nabytki w roku 2012  – łącznie w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 

zbiory powi ększyły si ę o 1329 nowych jednostek  zapisanych jako 744 
pozycje inwentarzowe, w tym: 

• Dział Historii Miasta – 240 nowych jednostek zapisanych jako 181 pozycje 
inwentarzowe o łącznej wartości 5611,50 zł (w tym 225 darów o łącznej 
wartości 3990 zł) 

• Dział Fotografii – 574 nowych jednostek zapisanych jako 207 pozycji 
inwentarzowych o łącznej wartości 12536 zł (w tym dary o łącznej wartości 
10046 zł) 

• Dział Etnologii - 458 nowych jednostek zapisanych jako 299 pozycji 
inwentarzowych o łącznej wartości 13219,20 zł (w tym 440 darów o łącznej 
wartości 7899,20 zł). W tym:                                                                                 
– sekcja Tradycji Kultury Hist. Ziemi Pszczyńskiej – 97 nowych jednostek 
zapisanych jako 79 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 8605 zł (w tym 
dary o łącznej wartości 3485 zł)                                                                                                  
– sekcja Kultura Życia Codziennego 361nowych jednostek zapisanych jako 



220 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 4614,20 zł (w tym 360 darów o 
łącznej wartości 4414,20 zł)                                                                                                   

• Dział Sztuki – 57 nowych jednostek zapisanych jako 57 pozycji 
inwentarzowych o łącznej wartości 28570 zł (w tym 21darów o łącznej 
wartości 2720 zł) 

• Łączny stan zbiorów na 31.12.2012  to  9171  jednostki zapisane jako 4433 
pozycje  inwentarzowe o ł ącznej warto ści 554109,97 zł 

 
3. Wykazane powy żej zbiory to dane dot. oryginałów – muzeum gromadzi 

ponadto do celów dokumentacji naukowej oraz do celów ekspozycyjnych 
reprodukcje fotografii oraz dokumentów, pozyskuje rekonstrukcje strojów oraz 
dokumentów średniowiecznych 

 
4. Wystawy prezentowane w budynkach muzeum oraz w p lenerze 

Sala ekspozycyjna ul. Katowicka 9 
• Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej – od listopada 2011 do 6.04.2012 
• Mikołaje, palmy, moje, lalki zboża… Zwyczaje doroczne na ziemi 

pszczyńskiej. Wystawa pokonkursowa – od 9.03.2012 do 19.03.2012 
• Michał Cała. Śląsk i Zagłębie 2004-2011 – od 21.03.2012 do 2.06.2012 
• Modernizm w województwie śląskim w latach 1922-1939 – od 27.04.2012 do 

25.08.2012 
• Święty Krzysztof w sztuce ludowej – od 16.06.2012 do 8.09.2012 
• Profesor Kazimierz Wejchert. W stulecie urodzin – od 28.09.2012 do nadal 
• Powstaje miasto. Tychy w fotografii Andrzeja Czyżewskiego – od 28.09.2012 

– 27.10.2012 
• Projekt Metropolis – od 7.11.2012 – 28.11.2012 (we współpracy z Fundacją 

Imago Mundi) 
• Stanisław Gadomski. Fotografia. Karpackie ścieżki, ulice Paryża, Śląsk – od 

6.12.2012 do nadal 
Sala ekspozycyjna pl. Wolno ści 1 

• Najpiękniejsze, najciekawsze. Z kolekcji Muzeum Miejskiego w Tychach – od 
23.10.2012 do nadal 
Wystawy prezentowane poza budynkiem Muzeum – w plen erze 

• Jak budowano Nowe Tychy – wystawa plenerowa – od 2010 r. – nadal (na 
Rynku)  

• W obronie krzyża – wystawa plenerowa – od 2009 – nadal (przy ul. Grota 
Roweckiego) 

 
5. Wydawnictwa – książki, katalogi, foldery, ulotki, plakaty, itp. 

• Michał Cała. Śląsk i Zagłębie 2004-2011. Katalog wystawy 
• Modernizm w województwie śląskim w latach 1922-1939. Katalog wystawy 
• Święty Krzysztof w sztuce ludowej. Katalog wystawy 
• Wokół tyskiego rynku. W serii: Tyskie Zeszyty Historyczne, z. 9 



• Profesor Kazimierz Wejchert. W stulecie urodzin. Książka towarzysząca 
wystawie 

• Stanisław Gadomski. Fotografia. Karpackie ścieżki, ulice Paryża, Śląsk. 
Katalog wystawy 

• Najpiękniejsze, najciekawsze. Z kolekcji Muzeum Miejskiego w Tychach. 
Folder wystawy 

• Ulotki z programem muzeum – 5 projektów (wydawane co dwa lub co trzy 
miesiące) 

• Plakaty – 5 projektów 
• Kalendarz na rok 2013 – nagroda dla uczestników IV gry miejskiej (ze 

zdjęciami uczestników wydarzenia) 
 

6. Konkursy organizowane przez muzeum  
• Mikołaje, palmy, moje, lalki zboża… Zwyczaje doroczne na ziemi pszczyńskiej 

– konkurs plastyczny dla dzieci, towarzyszący wystawie Rok obrzędowy na 
ziemi pszczyńskiej 

• Konkurs na recenzję z wystawy  Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej – dla 
uczniów szkół różnego szczebla 

• Święty Krzysztof w sztuce ludowej – ogólnopolski konkurs na sztukę ludową    
i nieprofesjonalną – z okazji 15 rocznicy nadania Tychom patrona św. 
Krzysztofa 

 
7. Organizacja V Tyskiej Nocy Muzealnej – 19.05.2012 – m.in. koncert grupy 

Cree 
 
8. Organizacja cyklicznych spotka ń i odczytów  
• Popołudnia Czwartkowe – 9 spotkań – łącznie 184 osoby 
• Akademia Historii Sztuki – 5 spotkań – łącznie 85 osób 
• Soboty z przewodnikiem – 7 sobót – łącznie 132 osoby 
• Spotkania z Tradycją – 2 spotkania – łącznie 160 osób 
• Klub Południk (dla dzieci) – 3 spotkania – łącznie 48 osób 

 
9. Organizacja VI Tyskiego Sympozjum Historycznego – temat sympozjum: 

Leśne historie. Puszcza Pszczyńska i gospodarka leśna w historii Tychów       
i okolicy – 20.11.2012  

 
10. Organizacja IV miejskiej gry terenowej  – temat gry: Dwa kroki od centrum. 

Na tropach tradycji kulturowych i historii. Koordynacja programu przygotowań, 
przeprowadzenie gry 14.09.2012 oraz podsumowanie wydarzenia 23.11.2012 
(z wręczeniem nagród i upominków uczestnikom gry). Organizacja we 
współpracy ze szkołami z dzielnic Cielmice, Urbanowice i Jaroszowice  

 
 



11. Promocje ksi ążek organizowane w muzeum 
• Promocja wydanej przez muzeum Kroniki szkoły w Tychach – 9.01.2012 
• Promocja Tychy. Monografia historyczna – wyd. UM Tychy – 6.02.2012 
• Promocja Poeta uw ęglony –  wyd. MCK Tychy – 9.05.2012 
• Promocja albumu wieńczącego Akcję Sztuki – wyd. MCK Tychy – 1.12.2012 

 
12. Oferta edukacyjna  – zwiedzanie przez grupy szkolne wystaw                         

z przewodnikiem, lekcje muzealne, warsztaty plastyczne. 
Łącznie skorzystały z oferty muzeum 104 grupy zorganizowane, tj. 2177 
uczniów.  W tym: 

•••• Wystawy zwiedziło 26 zorganizowanych grup szkolnych z przewodnikiem + 40 
grup bez przewodnika 

•••• Odbyły się 24 tematyczne lekcje muzealne i 4 warsztaty plastyczne 
•••• Przeprowadzono 8 edukacyjnych wycieczek terenowych po Tychach 

 
13. Frekwencja  w muzeum w okresie od 2.01.2012 do 31.12.2012 – łącznie 

10774 osób. W tym:  
• Popołudnia Czwartkowe (9 spotkań) – 184 osoby 
• Akademia Historii Sztuki  (5 spotkań) – 85 osób 
• V Tyska Noc Muzealna – 372 osoby (w tym 80 osób na koncercie Cree)       
• Soboty z przewodnikiem (7 sobót) – 132 osoby 
• Spotkania z Tradycją (2 spotkania) – 160 osób 
• VI Tyskie Sympozjum Historyczne – 45 osób 

 
14. Program edukacyjny „Poka żę Ci Górny Śląsk” oraz wycieczki 

edukacyjne po Tychach – organizacja wycieczki dla mieszkańców Tychów:  
• Pławniowice, Toszek, Olesno (2 czerwca) – 46 osób 
• Spacer aleją Niepodległości – w ramach obchodów święta Niepodległości 

10.11.2012 – 40 osób 
 
15. Biblioteka muzealna – w okresie 1.1.2012 – 31.12.2012 zbiory biblioteki 

powiększyły się o 196  pozycji o łącznej wartości 2118,52 zł. W tym:  
• dary – 152 pozycje o łącznej wartości 1372 zł 
• wymiana między muzeami – 14 pozycji o łącznej wartości 292 zł.  

Stan zbiorów biblioteki na 31.12.2012 to: 1322 pozycje o wartości 15 976,35 zł. 
 
16. Prace zwi ązane z przeprowadzk ą pracowni muzeum do nowego gmachu 

przy pl. Wolno ści 1, przeprowadzka zbiorów z tymczasowego magazynu  
przy ul. Katowickiej 9 do magazynów przy pl. Wolno ści 1 

 
17. Inne prace  
• Dokumentacja zbiorów – opracowania kart ewidencyjnych muzealiów 

(program Musnet) 



• Fotografowanie zbiorów  
• Konserwacja eksponatów – wykonano prace:  konserwacja awersu sztandaru 

Tow. Gimnastycznego Sokół z 1923 r. (w konserwacji jego rewers), 
konserwacja mapy i zbioru dokumentów, konserwacja tablicy rejestracyjnej     
z 1955 r. samochodu K. Wejcherta, trwa konserwacja szyldu tyskiej pracowni 
szewskiej sprzed 1939 r.  

• Kwerendy – udostępnienie zbiorów muzeum osobom z zewnątrz, wykonanie 
kwerend przez pracowników naszej placówki w innych muzeach – na potrzeby 
wystaw organizowanych w muzeum tyskim 

• Współpraca z mediami, prowadzenie strony internetowej 
• Współpraca ze szkołami tyskimi, opieka merytoryczna nad organizowanymi 

przez szkoły konkursami z dziedziny historii i tradycji kultury regionu 
• Opieka nad stażystką z PUP oraz praktykantami z UŚ 
• Opracowanie nowego statutu muzeum, konsultacje z Ministerstwem Kultury     

i Dziedzictwa Narodowego 
• Praca nad przygotowaniem nowych wystaw, planowanych na rok 2013, w tym: 

Dostał Jacek elementarz… Szkolnictwo w Tychach w XX wieku – planowane 
otwarcie 1.03.2013 
W jakli, kiecce, sztofce. Strój ludowy w Tychach i okolicy – planowane 
otwarcie 4.04.2013 

 
 
 
 
Informacja o kosztach niektórych zada ń (analiza zadaniowa) 
 

1. Wystawa Modernizm w województwie śląskim w latach 1922-1939  –  
wystawa łącznie z katalogiem (w tym materiały, fotografie, wydruki 
wielkoformatowe, transport wypożyczonych eksponatów, redakcja, skład i druk 
katalogu, zaproszeń, plakatów, transport przy zwrocie wypożyczonych 
obiektów, itp.)   ……………………………………….….. łącznie   22.401,93 zł 

2. Wystawa Michał Cała. Śląsk i Zagł ębie 2004-2011  – koszty łączne wystawy 
i katalogu ……………………………………………….     łącznie     2.326,42 zł 

3. Konkurs i wystawa Święty Krzysztof w sztuce ludowej  – koszty konkursu 
(w tym honoraria jurorów, nagrody dla laureatów), katalogu i wystawy 
……………………………………………………………     łącznie  13.067,67 zł    

4. Wystawa Profesor Kazimierz Wejchert. W stulecie urodzin – koszty łączne 
wystawy i katalogu (w tym materiały, fotografie, wydruki wielkoformatowe, 
transport wypożyczonych eksponatów, montaż wystawy, redakcja, skład i druk 
katalogu, zaproszeń, plakatów itp.) ………………..….  łącznie   25.729,99 zł   

5. Wystawa Stanisław Gadomski. Fotografia. Karpackie ścieżki, ulice 
Paryża, Śląsk – koszty wystawy i katalogu ………….   łącznie    4.801. 93 zł  


