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Sprawozdanie z pracy Muzeum Miejskiego w Tychach w 2008 roku 
Informacja o działalności merytorycznej 

 
Rok 2008 był czwartym rokiem działalności Muzeum Miejskiego w Tychach – Muzeum 
zostało utworzone 15 listopada 2004 roku. 
Muzeum zatrudniało w okresie sprawozdawczym 11 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 10,3 
etatu. 

 
1. Zbiory – nowe nabytki w 2008 r. – łącznie zbiory powiększyły się o 528 obiektów, 

zapisanych jako 365 pozycji inwentarzowych, w tym: 
• Dział Historii Miasta – 335 nowych eksponatów (w tym 145 fotografii i 190 innych 

zabytków), zapisanych jako 223 pozycje inwentarzowe  
• Dział Tradycji Kultury Hist. Ziemi Pszczyńskiej – 145 nowych eksponatów, 

zapisanych jako 94 pozycje inwentarzowe  
• Dział Sztuki – 48 nowych eksponatów, zapisanych jako 48 pozycji inwentarzowych  
• Najcenniejsze nabytki – projekty polichromii w kościele Ducha Św. w Tychach, 

autorstwa Jerzego Nowosielskiego – 7 projektów (zakup za łączną kwotę 56.250,- zł) 
2. Łączna liczba eksponatów czyli stan zbiorów na 31.12.2008 to 4.297 eksponaty, 

zapisanych jako 2.059 pozycje inwentarzowe, w tym 561 pozycji to zakupy, a 1498 
pozycji to dary. Łączna wartość zbiorów wynosi 306.778,63 zł. 

3. Wykazany powyŜej stan liczbowy zbiorów to dane dotyczące oryginalnych zabytków 
– muzeum gromadzi ponadto do celów dokumentacji naukowej oraz do celów 
ekspozycyjnych reprodukcje fotografii oraz dokumentów, pozyskuje rekonstrukcje 
strojów oraz kopie dokumentów średniowiecznych 

4. Wystawy 
• do końca lutego 2008 trwała wystawa „Powstaje miasto. Tychy w fotografii Andrzeja 

CzyŜewskiego” (otwarta w listopadzie 2007) 
•  „Jak powstaje dzieło” – od 11 marca do 16 kwietnia (wystawa zrealizowana we 

współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej) 
• „Osiem wieków historii Tychów i dzielnic podmiejskich” – od 8 maja do 15 listopada, 

wersja skrócona od 9 grudnia do końca roku (trwa nadal, w planie do 25 kwietnia 
2009 r.) 

• „Rysiek” (wystawa poświęcona Ryszardowi Riedlowi) – od 25 lipca do 13 września 
• „Jerzy Nowosielski w Tychach” – od 28 października do 15 listopada 
• „ Ślązaków drogi do Polski. 90. rocznica odzyskania niepodległości” – wystawa 

przygotowana przez Muzeum, eksponowana w Miejskim Centrum Kultury w Tychach 
– od 6 listopada do 30 grudnia 

• „Tadeusz Kantor. Epoka chłopca” – od 9 grudnia do końca roku (trwa nadal, do 7 
lutego 2009 r.) 

5. Wydawnictwa 
• Edelgarda Foltyn, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Tychach-Cielmicach – 

seria Tyskie Zeszyty Historyczne, z. 2 
• Tyskie miejsca pamięci – seria Tyskie Zeszyty Historyczne, z. 3 (materiały z I 

Tyskiego Sympozjum Historycznego) 
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• Adam Dziuba, Na frontach walki ze szpiegami, rewizjonistami i „reakcyjnym 
klerem” – seria Tyskie Zeszyty Historyczne, z. 4  

• Osiem wieków historii Tychów i dzielnic podmiejskich – katalog wystawy, maj 2008 
• Folder wystawy Jak powstaje dzieło 
• Folder promocyjny Muzeum Miejskie w Tychach 
• Folder Jerzy Nowosielski w Tychach – wersja polska i angielska 
• Folder Zaproszenie do muzeum. Oferta edukacyjna 2008/2009 
6. Organizacja konferencji „Św. Franciszek z AsyŜu w sztuce” – konferencja odbyła 

się 12 marca 2008 w siedzibie muzeum, referentami byli uczeni specjaliści z Lublina, 
Krakowa, Katowic oraz Jacek Dębski z Muzeum Miejskiego w Tychach 

7. Organizacja II Tyskiego Sympozjum Historycznego, temat sympozjum: Tychy w 
czasach wojen – 4 listopada – 7 referentów, historyków m.in. z Uniwersytetu 
Śląskiego i Instytutu Pamięci Narodowej 

8. Organizacja Tyskiej Nocy Muzealnej – 31 maja 2008, m.in. koncert zespołu 
Scandicus, pokaz walk rycerskich Bractwa Rycerskiego Puszczy Pszczyńskiej, pokaz 
warsztatów twórców ludowych i sprzedaŜ ich wyrobów, zwiedzanie ekspozycji 
Muzeum Miejskiego i Muzeum Piwowarstwa 

9. Obchody Tyskiego Roku Historycznego – prace w 2008 roku 
• współorganizacja imprezy plenerowej w Cielmicach 9 lutego 2008 – z odsłonięciem 

tablicy upamiętniającej wydarzenia z 9 lutego 1368 r. 
• współorganizacja Tyskiego Seminarium Majowego 9 maja 2008 
• współorganizacja konkursu o Nagrodę Historyczną Prezydenta Miasta Tychy na prace 

magisterskie i doktorskie – prowadzenie sekretariatu konkursu, organizacja pracy jury 
• organizacja konkursu „Historie tyskich rodzin” dla młodzieŜy gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 
• Wydanie trzech zeszytów w serii „Tyskie Zeszyty Historyczne” – zob. wyŜej 
9. Organizacja spotkania z Kazimierzem Kutzem w siedzibie Muzeum  
10. Organizacja Spotkań z Folklorem – prezentacje warsztatów twórców ludowych, 
impreza towarzysząca wystawie Jak powstaje dzieło 
11. Realizacja dwóch programów cyklicznych spotkań (w ciągu całego roku) 
• Popołudnia Czwartkowe – 6 spotkań (spotkania autorskie i odczyty: z dr Edelgardą 

Foltyn, dr Piotrem Greinerem, prof. Januszem Włodarczykiem, dr Łucją Staniczek, dr 
Marią Lipok-Bierwiaczonek 

• Akademia Historii Sztuki – wykłady Jacka Dębskiego w jedną środę miesiąca w ciągu 
roku szkolnego – 8 wykładów 

12. Cykl  projekcji filmów archiwalnych  o Tychach, pozyskanych do zbiorów Muzeum 
– 13 seansów w ciągu roku 

13. Prowadzenie warsztatów graficznych – w ramach projektu „Techniki znane, ale 
zapomniane”, realizowanego wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-
Białej – warsztaty w muzeum prowadzone przez Agnieszkę CzyŜewską od 13 
września do 8 listopada 

14. Frekwencja w muzeum w okresie od 2.01.2008 do 31.12.2008 – łącznie 13.780 osoby 
w tym: Popołudnia Czwartkowe – 329 osób 
 Akademia Historii Sztuki – 152 osób 
 Spotkanie z Kazimierzem Kutzem – 150 osób 
 Tyska Noc Muzealna – 200 osób     
 Seanse filmowe – 382  osoby 

15. Oferta edukacyjna  
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•••• zwiedzanie przez grupy szkolne wystaw z przewodnikiem, lekcje muzealne – łącznie 
skorzystało z oferty 1569 uczniów 

•••• wycieczki edukacyjne w terenie – trasy/tematy: Wokół starego rynku, Paprocańskim 
traktem, Tajemnice osiedla A 

•••• warsztaty plastyczne realizowane przez nauczycieli wg ich własnych koncepcji 
16. Konkursy 
• konkurs fotograficzny Tychy – socjologiczny portret miasta, rozstrzygnięcie i wystawa 

pokonkursowa – luty 2008 
• konkurs Historie tyskich rodzin – rozstrzygnięcie kwiecień 2008 
• konkurs plastyczny Mieszkańcy Tychów i okolic. Ich Zycie i praca na przestrzeni 

wieków – rozstrzygnięcie i wystawa pokonkursowa – październik 2008 
17. Prowadzenie biblioteki muzealnej – przybyło 201 pozycji (łączny stan księgozbioru 

474 pozycji) 
18. Inne prace 
• Dokumentacja zbiorów – opracowania kart ewidencyjnych muzealiów (program 

Musnet), fotografowanie zbiorów 
• Konserwacja eksponatów – wykonano prace konserwatorskie eksponatów z papieru 

(dokumenty), zakończono prace przy konserwacji sztandaru z 1907, zabezpieczono 
eksponaty z drewna (rura wodociągowa z początku XIX w., magiel) 

  
 


