
SPRAWOZDANIE Z PRACY MUZEUM MIEJSKIEGO W TYCHACH ZA ROK 2016. 
Informacja dotycząca działalności merytorycznej 
 

 
 
Rok 2016 był szczególnie ważnym w działalności Muzeum Miejskiego w Tychach. Wśród istotnych 
działań Muzeum nie sposób nie wymienić otwarcia oddziału Muzeum - Tyskiej Galerii Sportu oraz 
przygotowania i otwarcia pierwszej wystawy stałej Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. 
Mistrzowie. Staraniem pracowników i współpracowników Muzeum udało się zrealizować dwa 
projekty, które doceniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznając im 
dofinansowanie. Jednym z nich była publikacja reedycji albumu Stanisława Gadomskiego 
wzbogaconej o śląski suplement autorstwa Barbary Kubskiej. Działanie poprzedzone zostało 
kwerendami w śląskich muzeach oraz sesjami fotograficznymi, dzięki którym Muzeum zaistniało w 
świadomości wielu specjalistów i pasjonatów kultury tradycyjnej. Drugim projektem realizowanym 
dzięki dofinansowaniu MKiDN było działanie zakładające digitalizację liczącego ponad 4500 obiektów 
dorobku fotograficznego Zygmunta Kubskiego. To pierwszy projekt digitalizacyjny w historii Muzeum. 
Praca nad ucyfrowieniem zbiorów fotograficznych obrazujących powstawanie miasta będzie 
kontynuowana także w roku 2017.  
 
Ponadto w 2016 roku Muzeum wzięło aktywny udział w pracach nad programem rewitalizacyjnym 
dla Miasta Tychy wypracowując program działań dla Osiedla A oraz Osady Czułów. 
We współpracy z innymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi Muzeum 
wypracowało koncepcję opracowania „Strategii rozwoju Kultury w mieście Tychy 2020+", a także było 
organizatorem i gospodarzem wszystkich spotkań warsztatowych oraz spotkań podsumowujących 
pracę nad strategią.  
 
Muzeum kontynuowało prace mające na celu ochronę i odpowiednie zabezpieczenie obiektów sztuki 
w mieście. We współpracy z Tyską Spółdzielnią Mieszkaniową „Oskard" opracowano „Raport 
dotyczący stanu zachowania wybranych obiektów sztuki na terenie miasta Tychy", w wyniku którego 
przystąpi do realizacji poprawy stanu tych obiektów oraz ich iluminacji i odpowiedniego sygnowania. 
 
Znaczenie w kontekście działań związanych z ochroną obiektów sztuki w mieście miała także bieżąca 
współpraca z Urzędem Miasta Tychy – w tym udział w spotkaniach dotyczących przeniesienia mozaiki 
Franciszka Wyleżucha oraz konserwacji rzeźb plenerowych, a także działania związane z 
przeniesieniem mozaiki Pływacy z budynku dawnego Zakładu Elektroniki Górniczej.  
 
Ponadto, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby użytkowników, Muzeum opracowało i wdrożyło 
projekt nowej strony internetowej zakładający także podstronę prezentującą zbiory w formie 
wirtualnego muzeum.  
 
Przedstawione powyżej działania stanowią jedynie wybór z licznych realizacji podejmowanych przez 
Muzeum Miejskie w Tychach w roku 2016. Pełny, bardziej szczegółowy opis działań przedstawiamy 
poniżej.  
 

 

 

 



 

 

 

WYSTAWY I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 

1. Olgierd Bierwiaczonek. Malarstwo  

20.11.2015 – 27.02.2016 

- 6.02.2016: koncert piosenki literackiej Bogusława Bierwiaczonka  
- 27.02.2016: oprowadzanie kuratorskie po wystawie oraz prezentacja wywiadu filmowego  
„Oj, ni ma jak Lwów. Kresowy świat Olgierda Bierwiaczonka”  
- oprowadzanie grup zorganizowanych 

 
2. Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza.  
Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej  
31.12.2015 - 25.06.2016 
- 4.03.2016: Chleb dawniej i dzisiaj 
spotkanie z Henrykiem Kondzielnikiem, właścicielem istniejącej od 1932 roku piekarni w 
Jankowicach. Prelekcja połączona z degustacją. 
- od 5.03.2016:  Warsztaty: Pachnąca wystawa. Muzealny świat zapachów (23 grupy) 
- 12.03.2016: Postacie nadprzyrodzone w świecie dawnej wsi z terenu ziemi pszczyńskiej, Prezentacja 
multimedialna przybliżająca postacie ze świata ludowych wierzeń takie jak: Połednice, Skrzotki i 
Jaroszki, Zielorze i Zielarki oraz Owczorze, Czarownice, Chmurnicy, Diobły, Duchy i Straszki,Meluzyny, 
Nocnice (Świtudeptu), Świetla, Utopce. 
Prowadzenie: Wiktor Nyga. 
- 17.03.2016: SLIDESHOW 
Pokaz zdjęć wykonanych przez uczniów o specjalności fotograf/fototechnik Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach w czasie warsztatów 
fotograficznych dokumentujących współczesne gospodarstwa rolne na obszarze historycznej ziemi 
pszczyńskiej. 
- 19.03.2016: Tropem narzędzi i maszyn rolniczych,  
Oprowadzanie po wystawie z gościem specjalnym: Tadeuszem Żyłą z Jankowic, właścicielem 
Prywatnej Kolekcji Zabytkowego Sprzętu Domowego i Narzędzi Rolniczych oraz Broni Historycznej. 
- 2.04.2016: Warsztaty tańców śląskich,  
Prowadzenie: Iga Fedak 
- 9.04.2016:  Każdy ma swojego ptoka - ludzie z pasją 
Spotkanie z: Łukasz Piekorzem z Lędzin, hodowca drobiu ozdobnego; Joanną Drob z Tychów-
Jaroszowic, hodowcą kur niosek; Jadwigą i Kazimierzem Wiśniowskimi z Bierunia, 
pszczelarzami 
- 23.04.2016: Pokaz filmowy (premiera) „Śląskie skarby z Kamojówki”  
Pokaz filmu zrealizowanego na zlecenie Fundacji Kamojowej w 2016 roku, opowiadający historię 
powstania Muzeum Regionalnego „Kamojówka” w Suszcu. Po projekcji odbyło się spotkanie z 
bohaterami filmu: Państwem Marią i Fryderykiem Szenderami z Suszca, Waldemarem Szenderą z 
Fundacji Kamojowej oraz twórcami filmu: Grzegorzem Sztolerem (reżyseria), Sławomirem 
Dąbrowskim (zdjęcia, montaż) i Joanną Dąbrowską (dokumentacja fotograficzna). 
- 12.05.2016: Atrakcje przyrodnicze ziemi pszczyńskiej  
Spotkanie z biologiem, dr Waldemarem Szenderą z Suszca 
- 14.05.2016: Oprowadzanie ze Stworokami 



W trakcie oprowadzania po wystawie uczestnicy mieli okazję wysłuchać opowieści o postaciach ze 
świata nadzmysłowego, m.in. o żeńskim demonie powiązanym z polnymi terenami czyli „Połednicą”. 
Prowadzenie: Wiktor Nyga 
- 4.06.2016: Pokaz filmowy 
Pokaz filmu dokumentalnego będącego rejestracją audiowizualną kilku wywiadów 
etnograficznych dotyczących tematyki wystawy „Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej” 
Po projekcji odbyło się spotkanie z twórcami filmu: Wiktorem Nygą i Gracjanem 
Zającem. 
- 11.06.2016: Przez rok gospodarski z muzyką i tańcem,  
Oprowadzanie po wystawie - uczestnicy mieli okazję przekonać się o tym, jaką rolę odgrywało 
wspólne śpiewanie i muzykowanie w różnych momentach roku gospodarskiego oraz o tym, jak 
modernizacja i mechanizacja wsi i rolnictwa wpłynęły na tradycyjną kulturę muzyczną i taneczną na 
ziemi pszczyńskiej. 
Prowadzenie: Iga Fedak 
- 18 czerwca: finisaż wystawy 
prezentacja wydawnictwa Muzeum "Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej" połączona z koncertem 
Regionalnego Zespołu Śpiewaczego "Radostowianki" z Radostowic. 
 

3. „Tajemnice Puszczy Pszczyńskiej”  
marzec - lipiec 2016 
- 16.06.2016: prelekcja Jerzego Szołtysa „Mieszkańcy Puszczy Pszczyńskiej”  
- od 21.05.2016: oprowadzania kuratorskie (13 grup)  
 

4. 45.lecie GKS Tychy 
lipiec – grudzień 2016 

wystawa mobilna prezentowana: 
- na pl. Baczyńskiego  
- w budynku MOSiR, al. Piłsudskiego 20 
- przed Mediateką, al. Piłsudskiego 16  
 
5. Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie 
Wystawa stała w Tyskiej Galerii Sportu 
od 29.07.2016 
 

6. „Tychy i tyszanie w latach II wojny światowej”  
wrzesień – grudzień 2016 
- 16.10.2016: wycieczka „Śladami historii Oświęcimia”,  m.in. zwiedzanie najstarszej części miasta, 
Muzeum Żydowskiego i synagogi, zamku, prelekcja w Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau  
„Sztuka w KL Auschwitz” 
- 24.11.2016: prelekcja dr. Grzegorz Bębnika „Niemiecka polityka narodowościowa na Górnym 
Śląsku”  
- od 4.10.2016: oprowadzanie kuratorskie (13 grup) 
 

7. Barbara Kubska/Stanisław Gadomski: Sploty. Fotografie polskich strojów ludowych 
9.11.2016-25.02.2017 
- 16.11.2016: Stanisław Gadomski. Subiektywnie – spotkanie z Józefem Wolnym  
- 23.11.2016:  Zobaczyć innego. Zobaczyć siebie – spotkanie z Eweliną Lasotą  
- 3.12.2016:  oprowadzanie kuratorskie – Barbara Kubska  
- 8.12.2016: Stanisław Gadomski. Plastyk i fotoreporter – spotkanie z Maria Lipok-Bierwiaczonek i 
Barbarą Kopią   



- 29.12.2016: promocja albumu Polski strój ludowy ze śląskim suplementem w fotografii Stanisława 
Gadomskiego i Barbary Kubskiej 
 

 
8. Radosław Kaźmierczak Fragmenty 
15.12.2016 – 14.01.2017 
 

ZBIORY 

Łącznie w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016 zbiory powiększyły się o 4597 nowych jednostek 

zapisanych jako 1064 pozycje inwentarzowe, w tym:  

- Dział Historii Miasta – 95 (w tym 90 darów) nowych jednostek zapisanych jako 55 pozycji 
inwentarzowych o łącznej wartości 5.345,50 zł 
- Dział Sztuki – 27 (w tym 14 darów) nowych jednostek zapisanych jako 27 pozycji inwentarzowych o 
łącznej wartości 10.807,00 zł  
- Dział Fotografii – 4273 (w tym 4273 dary) nowe jednostki zapisane jako 831 pozycji inwentarzowych 
o łącznej wartości 24.171,00 zł  
- Dział Etnologii: 
- Sekcja Kultury Życia Codziennego – 37 (w tym 37 darów) nowych jednostek zapisanych jako 24 
pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 560,00 zł 
- Sekcja Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej: 11 (w tym 11 darów) nowych jednostek 
zapisanych jako 2 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 2.210,00 zł  
- Tyska Galeria Sportu: 154 (w tym 153 dary) nowe jednostki zapisane jako 125 pozycji 
inwentarzowych o łącznej wartości 11.152,50 zł  
 
Łączny stan zbiorów na 31.12.2016  to 5970  jednostek zapisanych jako 7105 pozycji inwentarzowych 
o łącznej wartości 758.437,27 zł.   
 
Wykazane powyżej 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.  
 

WYDARZENIA 

23.04.206: Dzień Wolnej Sztuki  
14.05.2016: IX Tyska Noc Muzealna 
24.06.2016: premiera płyty i koncertu zespołu WIANO  
31.07.2016: „WIANO, czyli zupełnie nowe piosenki folkowe” , koncerty i warsztaty 
9.09.206: VIII Gra Miejska „Kto, gdzie, kiedy… W labiryncie tyskiej historii” 
29.11.2016: X Tyskie Sympozjum Historyczne – referaty dr Edelgardy Foltyn, Joanny Tofilskiej, 
Grzegorza Onyszko, Lucjana Smolorza, Mariusza Dmetreckiego, Agnieszki Ociepy-Weiss (29.XI) 
28.12.2016: koncert kolęd w wykonaniu Tyskiego Chóru Mieszanego „Presto Cantabile”  
 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA ZESPOŁU MUZEALNEGO 

Patryk Oczko: 
-  przygotowywanie pracy doktorskiej dotyczącej filmu animowanego z perspektywy historyka sztuki  



-  Konferencja naukowa pt. Miasta w kontekście wielkich i małych narracji na katowickiej ASP – 18-
19.05.2016. Udział z referatem pt. Narracja o odzyskanym Wrocławiu w filmie „Ich ścieżka”. Druk 
materiałów pokonferencyjnych planowany jest na rok przyszły. 
-  Konferencja naukowa pt. Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 
1945-1975 zorganizowana przez Oddział Górnośląski SHS w Katowicach – 2-3.06.2016. Udział z 
referatem pt. Sztuki plastyczne w służbie animacji – działalność Studia Filmów Rysunkowych w 
Bielsku-Białej w latach 1947-1970. Druk materiałów pokonferencyjnych planowany jest na rok 
przyszły 
 
Iga Fedak: 
- uczestnictwo w Krajowym Seminarium Etnomuzykologicznym na Uniwersytecie Warszawskim; 
- wystapienie na międzynarodowej konferencji THE TRADITIONAL DANCE AND MUSIC: RESEARCH, 
THEORY AND ARTISTIC REPRESENTATION na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji 
z referatem Traditional dance and music revival movement – Silesian research and experience; 
- uczestnictwo w całodniowych warsztatach polskich tańców tradycyjnych oraz w warsztatach 
polskich tańców narodowych organizowanych przez Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w 
Katowicach; 
 

WYDAWNICTWA 

Książki: 
- Agnieszka Szymula: Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej. Podsumowanie projektu badawczego. 
(publikacja wydana dzięki dotacji celowej UM Tychy) 
- Polski strój ludowy ze śląskim suplementem w fotografii Stanisława Gadomskiego i Barbary Kubskiej 
(publikacja wydana dzięki dotacji celowej MKiDN oraz UM Tychy) 

 
Katalogi do wystaw: 
- folder do wystawy Tychy i tyszanie w latach II wojny światowej 
- katalog-gazeta do wystawy Barbara Kubska/Stanisław Gadomski: Sploty. Fotografie polskich strojów 
ludowych 
 

Płyta CD: WIANO 
 

PUBLIKACJE 

A. Ociepa-Weiss, Tychy i tyszanie w latach II wojny światowej, CzasyPismo nr 2 (10) 2016 
P. Oczko, Wzbogacają obraz miasta, „Echo” z dn. 27.04.2016. 
P. Oczko, Od kosmicznych inspiracji do „Telesfora”, „Echo” z dn. 25.05. 2016. 
P. Oczko, Od murarki do Andromedy, [w:] TYCHY ART 2016, Tychy 2016, s. 4-11. 

 
 

DZIAŁALNOŚC EDUKACYJNA – POZA WYSTAWAMI 

1. Blok etnomuzyczny 

- Przez rok gospodarski z muzyką i tańcem (6 grup) 
- Organizacja, opracowanie koncepcji i prowadzenie warsztatów tańców śląskich (8 grup) 
- Potańcówki z warsztatami polskich tańców tradycyjnych (2 edycje).  
 

 



2. Wycieczki 

- 14.05.2016: wycieczka rowerowa po lasach pszczyńskich i ognisko (we współpracy ze 
Stowarzyszeniami „Pro Fortalicjum” i „NOL-Tychy” ) 
- 9.07.2016: wycieczka do Murcek z przewodnikiem PTTK  – m.in. ślady najstarszych szybów 
górniczych, źródło „Czarna Studnia”, najwyższy szczyt Katowic, wieża obserwacyjną oraz zabytkowa 
architektura Murcek  
- 6.08.2016: rajd rowerowa po Puszczy Pszczyńskiej z Janem Gąsiorem zakończony ogniskiem w 
Studzienicach  
- 13.08.2016: wycieczka do Sosnowca z przewodnikiem Grzegorzem Onyszko (13.VIII) – m.in. cerkiew 
prawosławna, Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, cmentarz żydowski w dzielnicy 
Modrzejów oraz Trójkąt Trzech Cesarzy  
- 17 września: Borowa Wieś - Paniowy - Mikołów (Mokre) – Suszec, 
- 1 października: Grzawa – Miedźna – Ćwiklice – Łąka, 
organizacja dwóch wycieczek autokarowych do obiektów położonych na Szlaku Architektury 
Drewnianej (we współpracy z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”) 
 

3. Lekcje muzealne: 
a. lekcje w muzeum  
- „Poznajemy muzeum”  - 8 lekcji  
- „ Szkoły naszych dziadków i pradziadków” – 2 lekcje  
- „Moje miasto Tychy” – 1 lekcja  
- „Zabytki, pomniki i miejsca pamięci” – 2 lekcje  
- „Puść mnie matko do powstania” – 1 lekcja  
b. lekcje i wykłady poza budynkiem muzeum 
-  „Tychy w latach II wojny światowej” w I Liceum Ogólnokształcącym w Tychach (9. II),  
- „Ziemia pszczyńska i jej mieszkańcy”, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach (4.IV),  
- „Tychy – przeszłość i teraźniejszość”, Miejskie Centrum Kultury w Tychach (18.VI) 
- III Gwiaździsty Rajd z Książką w Tychach (4.X) – spotkanie z uczniami tyskich szkół 
- „Tychy dawniej i dziś”, Zjazd PTTK w Tychach (7.X), 
- spacery pt. „Tajemnice osiedla A” 
- wykłady „Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta” w ramach Kruczkowskiego Festiwalu Nauki w I LO im. 
L. Kruczkowskiego w Tychach 
c. cykl warsztatów „Klub Południk” 
16.01.2016 W kraju wiatraków i ojczyźnie pralinek 
20.02.2016 Ptasie radio 
12.03.2016 Groźne oblicze Ziemi 
16.04.2016 Wyspy skarbów, wyspy tajemnic 
21.05.2016 Od Alaski po Ziemię Ognistą – na tropie ssaków obu Ameryk 
25.06.2016 Uff, jak gorąco! 
24.09.2016 O owadach to i owo 
15.10.2016 Zanim Kolumb odkrył Amerykę 
19.11.2016  Jaskiniowe cuda 
10.12.2016 W krainie lodu, ognia i elfów 
 

POZYSKIWANIE DOTACJI 

1. Programy operacyjne MKiDN 
a. W 2016 roku Muzeum otrzymało dofinansowanie z  następujących Programów Operacyjnych 
MKIDN: 



- Dziedzictwo kulturowe/kultura ludowa i tradycyjna: Stanisław Gadomski /Barbara Kubska: Polski 
strój ludowy ze śląskim suplementem 
wysokość dotacji: 65 000,00 
- Kultura cyfrowa: A, B, C, - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowe archiwum fotografii Zygmunta 
Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach 
wysokość dotacji: 65 000,00 
2. Sponsoring:  
pozyskanie pieniędzy na nagrody dla uczestników VIII Gry Miejskiej „Kto, gdzie, kiedy… W labiryncie 
tyskiej historii” – FCA Tychy  
kwota: 3 000,00 zł 
 

UDZIAŁ W SZKOLENIACH i KONFERENCJACH 

- 3.03.2016: Szkolenie „Wybrane aspekty prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności 
muzeum”, NIMiOZ, Wrocław  
- 5.10.2016: Działalność muzeów jako wsparcie edukacji regionalnej – szkolenie w Sali Sejmu 
Śląskiego w Katowicach; Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach, Instytut 
Historii Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Muzeum 
Powstań Śląskich 
- 4-5.11.2016: Sztuka edukacji. Konferencja dla nauczycieli, animatorów i edukatorów, Kielce 
- 5-6.10.2016: Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, 
Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, Warszawa 
- 24.10.2016: Kultura fizyczna w Zabrzu, Muzeum Miejskie Zabrze 
- 21.11.2016:  Szkolenie-warsztaty - Interdyscyplinarny zespół projektowy – graficzka, projektant? – 
jak nazywać tego, który „rysuje” logo?, Tychy 
- 7.12.2016: Konferencja naukowa o muzeach sportu, Łódź 
- 8 – 10.12.2016 – Zarządzanie marką Muzeum – szkolenie w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i 
Ochrony Zbiorów w Warszawie oraz w Muzeum Warszawskiej Pragi w Warszawie 

 

INTERNET 

1. Nowa strona www 

2. Profil społecznościowy fb 
cykliczne edycje opracowywane przez zespól : 
- Wybrane z kolekcji – 53 wpisy 
- Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej – 37 wpisów 
- Czy wiesz, że… – 46 wpisów 
 
3. Kanał YouTube (cykl filmów Tyskiej galerii Sportu na własnym kanale) 
- Jak hokej do Tychów z Murcek przywędrował 
- Tak się grało w hokeja, zanim powstał GKS Tychy 
- Sport i polityka, czyli jak powstał GKS Tychy 
- Złote lata GKS-u Tychy, czyli magiczne miejsca 
- Zyga, bohater Wyścigów Pokoju 
- Jak Tychy z Radzionkowem o awans walczyły 
- Henryk Gruth, legenda tyskiego hokeja 
- Karolina Hamer, paraolimpijka z pasją 
- Obcokrajowcy w tyskich klubach sportowych - Czesi i Słowacy 
 

 



NAGRODY 
- maj 2016: wyróżnienie za książkę za książkę Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta w konkursie 
Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2015 (Patryk Oczko) 
- listopad 2016: nagroda w LXI Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe 
młodych członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki w kategorii prac naukowych opublikowanych 
(Patryk Oczko) 

 

TYSKA GALERIA SPORTU (Oddział Muzeum ) 

Działalność Tyskiej Galerii Sportu w 2016 roku można podzielić na dwa okresy: 
I półrocze 2016 
W pierwszym półroczu trwały przygotowania (merytoryczne, organizacyjne i techniczne) do otwarcia 
wystawy stałej TGS, oprócz tego prowadzona była działalność w siedzibie Muzeum przy pl. Wolności  
- Tyska Galeria Sportu dla juniorów – cykl zajęć dla dzieci z przedszkola i szkół podstawowych w 
okresie ferii szkolnych. 
- Zainicjowanie akcji upamiętnienia dawnego lodowiska w Murckach, skąd pochodzą korzenie hokeja 
w Tychach (pozytywne reakcje UM w Tychach i Katowicach oraz radnych obu miast) 
- Pokaz filmu Wojciecha Królikowskiego z TVP Katowice o Gerardzie Cieśliku. Dyskusja z udziałem dr. 
Antoniego Steuera z Muzeum Historii Katowic i uczestników spotkania. 
- Spotkanie autorskie ze Stefanem Szczepłkiem z „Rzeczpospolitej”, Dziennikarzem Sportowym 2015 
roku 
- Pokaz filmu Tyskiej Galerii Sportu „Sport i polityka, czyli jak powstał GKS Tychy”. Dyskusja z udziałem 
uczestników spotkania, sportowców oraz prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby. 
- prezentacja dawnych hokeistów GKS-u Tychy na Stadionie Zimowym podczas meczu ligowego 
- Cykl filmów udostępnianych na kanale YouTube: 
- Warsztaty fotograficzne Tyskiej Galerii Sportu (płatne) prowadzone przed fotoreportera „Gazety 
Wyborczej” Grzegorza Celejewskiego. Uczestnicy warsztatów uczestniczyli w zajęciach teoretycznych 
i praktycznych (fotografowanie zawodów sportowych w zapasach, koszykówce, hokeju, piłce nożnej). 
Jedna z uczestniczek warsztatów, Urszula Lisińska, wkrótce po ukończeniu warsztatów zdobyła 
nagrodę podczas Industriady 2016. 
- Noc Muzeów – Wielki Test Wiedzy o Sporcie w Tychach – wersje dla kibiców i tzw. ViP=ów (udział 
sportowców tyskich, przedstawicieli UM Tychy, organizacji miejskich, mediów itp.) 
- Stały cykl „Tyska Galeria Sportu przedstawia” w tygodniku „Twoje Tychy” 
- artykuł o źródłach powstania GKS Tychy w tygodniku „Echo” 
- przekaz informacji do mediów regionalnych (Radio Katowice, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, 
TVP Katowice) o wydarzeniach organizowanych przez TGS 
- Pozyskiwanie zdjęć, obiektów do archiwum i kolekcji Tyskiej Galerii Sportu od sportowców, 
działaczy i trenerów związanych ze sportem w Tychach. 
 
II półrocze (lipiec - grudzień) 
- Oficjalne otwarcie ekspozycji stałej Tyskiej Galerii Sportu (29 lipca). Honorowym patronem otwarcia 
był minister sportu i turystyki Witold Bańka, przed laty sportowiec związany z Tychami. 
- Z okazji otwarcia ekspozycji nastepnego dnia odbył się piknik sportowy dla mieszkańców miasta 
(zwiedzanie wystawy, pokazy i treningi sportowe, studio komentatorskie, warsztaty plastyczne) 
- Wystawa plenerowa z okazji 45-lecia GKS Tychy "45 lat GKS Tychy - ludzie i historia". Wystawa była 
prezentowana na Placu B. Baczyńskiego, w hali sportowej przy Al. Piłsudskiego i przed Mediateką. 
- "40 lat po meczach GKS Tychy z 1.FC Koeln - fakty i mity" - spotkanie kibiców z byłymi piłkarzami 
GKS Tychy 
- Spotkanie z tyszanką Karoliną Nają, kajakarką brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich w Rio oraz jej 
trenerami Sylwią i Markiem Stannymi. W spotkaniu wziął udział także prezydent miasta Andrzej 
Dziuba. 



- Spotkanie z autorami książki o himalaiście Jerzym Kukuczce - Dariuszem Kortko i Marcinem 
Pietraszewskim. Gościem specjalnym był alpinista i przyjaciel Kukuczki Ignacy Nendza. Podczas 
spotkania zaprezentowany został film "Paciorki himalajskiego różańca" w reż. Wojciecha 
Królikowskiego, który był także gościem spotkania. 
- Spotkanie z czeskimi hokeistami GKS Tychy. W spotkaniu udział wzieli hokeiści i trener GKS Tychy z 
Czech i Słowacji. 
- Spacer fotograficzny po Tyskiej Galerii Sportu i Stadionie Miejskim - impreza organizowana wspólnie 
z Tyskim Towarzystwem Fotograficznym 
- Spotkanie z komentatorem sportowym Polsatu Mateuszem Borkiem 
- Cykl filmów udostępnianych na kanale You Tube 
- Cykl filmowy "Druga strona medalu", w ramach którego wyświetlane są filmy o tematyce sportowej, 
a po seansie odbywa się dyskusja moderowana przez Jerzego Gegę z TGS. Cykl został wstępnie 
zaplanowany do maja 2017. 
- Wizyty gości specjalnych w TGS. Odwiedzili nas m.in. znani sportowcy i trenerzy związani z Tychami: 
Mariusz Czerkawski, Karolina Naja, Janusz Wojnarowicz, Piotr Kamrowski, Lucyna Langer-Kałek, 
Radosław Gilewicz, Grzegorz Grządziel, Jurij Szatałow, Zbigniew Pietroń, Jirzi Sejba. 
- Stały cykl „Tyska Galeria Sportu przedstawia” w tygodniku „Twoje Tychy” 
-  informacje o wydarzeniach w TGS w innych mediach lokalnych, m.in. TVP Katowice, Radio 
Katowice, PAP, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, Radio Express, Info Echo, Echo 
- Pozyskiwanie zdjęć, obiektów do archiwum i kolekcji Tyskiej Galerii Sportu od sportowców, 
działaczy i trenerów związanych ze sportem w Tychach. 
- kwerendy biblioteczne, spotkania z dawnymi sportowcami dot. historii Polonii Tychy, jednego z 
najstarszych klubów w mieście 
- prace nad programem edukacyjnym dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych - planowane wdrożenie warsztatów edukacyjnych i lekcji muzealnych do 
programu TGS - wiosna 2017 r. 
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