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Sprawozdanie z pracy Muzeum Miejskiego w Tychach 
za rok 2010 

Informacja o działalności merytorycznej 
 

Rok 2010 był  szóstym rokiem działalności Muzeum Miejskiego w Tychach. 
Muzeum zatrudniało w okresie sprawozdawczym 11 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 10,3 
etatu.  

 
1. Zbiory – nowe nabytki w 2010 r. – łącznie zbiory powiększyły się o 440 obiektów/ 

pozycji inwentarzowych, w tym: 
• Dział Historii Miasta – 134 nowych eksponatów/ pozycji inwentarzowych (w tym 8 

zakupów, 126 darów) 
• Zbiory fotografii Działu Historii Miasta – 127 eksponatów/ pozycji inwentarzowych 

(w tym 21 zakupów, 106 darów)  
• Dział Tradycji Kultury Hist. Ziemi Pszczyńskiej – 164 nowe eksponaty/ pozycje 

inwentarzowe (w tym 33 zakupy, 131 darów) 
• Dział Sztuki – 15 nowych eksponatów/ pozycji inwentarzowych (w tym 4 zakupy, 11 

darów) 
• Łączna liczba eksponatów czyli stan zbiorów na 31.12.2010 to 3011 obiektów / 

pozycji inwentarzowych   
 
2. 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 kopie dokumentów 
średniowiecznych 

 
3. Wystawy 
Wystawy własne w budynku muzeum 
• „Św. Franciszek w sztuce” – od września 2009 do 4 stycznia 2010  
•  „Marek Hłasko. W 75. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci” – od grudnia 2009 do 

27 lutego 2010 
•  „Pokażę Ci Górny Śląsk” – od 2 lutego do 30 kwietnia 2010 
• „Jak budowano Nowe Tychy. Miasto i mieszkańcy w latach 1950-1975” – od 26 

kwietnia do 2 października oraz od 16 listopada do 30 grudnia 2010 
• „Pięć lat Muzeum Miejskiego w Tychach. Kolekcje, darczyńcy, wydarzenia” – od 13 

maja do 16 października 2010 
• „Jak Wiktoria i Jan Drobowie zbudowali młyn… 100 lat młyna w Tychach” – od 30 

września do 16 października 2010 
• „Stanisław Mazuś. Z paletą przez życie” – od 4 listopada do 30 grudnia 2010 
Wystawy wypożyczone z innych muzeów 
• „Daisy, księżna von Pless. Szczęśliwe lata” – wystawa wypożyczona z Muzeum 

Zamkowego w Pszczynie – od grudnia 2009 do  27 lutego 2010 
• „Trójkąt Trzech Cesarzy” – wystawa wypożyczona z Muzeum w Sosnowcu – od 5 

marca do 1 kwietnia 2010 
Wystawy pokonkursowe 
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• „Zapraszam Cię na Górny Śląsk” – od 28 kwietnia do 8 maja 
• „Tęczowy kalendarz” – od 11 do 6 listopada 2010 – wystawa przygotowana przez 

MDK 2 
• „Najładniejsza kartka świąteczna” – od 15 do 30 grudnia 2010 

 
4. Wystawy zrealizowane poza budynkiem Muzeum – plenerowe w przestrzeni 
miasta i w innych placówkach 
• „Tychy w latach międzywojennych” – wystawa plenerowa (Rynek oraz obok Urzędu 

Miasta) od maja 2009 do kwietnia 2010 
• „Jak budowano Nowe Tychy. Miasto i mieszkańcy w latach 1950-1975” – wystawa 

plenerowa (pl. Baczyńskiego oraz obok Urzędu Miasta) od maja 2010 do nadal 
• „Pokażę Ci Górny Śląsk” – od 28 maja do końca czerwca – w GOK w Suszcu 
• „Żniwa dawniej i dziś” – wystawa plenerowa na pl. Baczyńskiego z okazji dożynek 

miejskich – 5 września 2010 
 

5. Wydawnictwa 
Katalogi, foldery 
• Katalog wystawy „Pokażę Ci Górny Śląsk” 
• Folder „Jak budowano Nowe Tychy. Miasto i mieszkańcy w latach 1950-1975 
• Katalog wystawy „Pięć lat Muzeum Miejskiego w Tychach. Kolekcje, darczyńcy, 

wydarzenia” 
• Katalog wystawy „Stanisław Mazuś. Z paletą przez życie” 
• Folder „Oferta edukacyjna Muzeum Miejskiego w Tychach na rok 2010/2011” 
Seria „Tyskie Zeszyty Historyczne” – kolejny numer 
• „Tychy w latach międzywojennych”. Materiały III Tyskiego Sympozjum 

Historycznego . Red. R. Kaczmarek, M. Lipok-Bierwiaczonek, TZH nr 7 
Ulotki z programem muzeum 
 
6. Realizacja  programu wycieczek edukacyjnych dla dorosłych w ramach projektu 

„Pokażę Ci Górny Śląsk” – organizacja 5 wycieczek autokarowych do różnych 
miejsc na Górnym Śląsku: 1/ Nikiszowiec, 2/ szlak kościołów drewnianych ziemi 
pszczyńskiej, 3/ Moszna, Jemielnica, Góra Św. Anny, 4/ Jankowice Rybnickie, Pszów, 
Łaziska Rybnickie, 5/ Rudy koło Raciborza, Racibórz, Łubowice (miejsce urodzenia 
Eichendorffa) 

 
7. Organizacja III Tyskiej Nocy Muzealnej – 22 maja 
 
8. Organizacja IV Tyskiego Sympozjum Historycznego – 16 listopada 
 
9. Frekwencja w muzeum w 2010 r. – łącznie 12.410 osób 

w tym: Popołudnia Czwartkowe (4 spotkania) – 273 osoby 
 Środy ze Śląskiem (6 spotkań) – 110 osób 
 Akademia Historii Sztuki (9 spotkań) – 110 osób 
 Pokaz filmów archiwalnych ( 3 seanse) – 141 osób 
 III Tyska Noc Muzealna – 100 osób  
 Koncerty  - 2 koncerty – 156 osób 
 Spotkanie z Stanisławem Mazusiem – 61 osób   
 Wernisaże – 537 osób    
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10. Oferta edukacyjna – zwiedzanie przez grupy szkolne wystaw z przewodnikiem, 
lekcje muzealne, warsztaty, wycieczki edukacyjne na terenie miasta 

•••• Odbyły się 33 tematyczne lekcje muzealne (11 tematów lekcji)  
•••• Zrealizowano 6 terenowych wycieczek edukacyjnych  
•••• Łącznie skorzystało z oferty 795 uczniów i dwie grupy studentów (jedna z UŚ i jedna 

z WSZiNS) 
 
11. Konkursy 
•••• Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci „Zapraszam Cię na Górny Śląsk” –

kwiecień 2010 
•••• Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci „Najładniejsza kartka świąteczna” –

grudzień 2010 
•••• Zorganizowanie konkursu na wspomnienia z okresu budowy miasta – jesień 2010 – do 

końca stycznia 2011 
 
12. Organizacja terenowej „Jak budowano Nowe Tychy” – z okazji 60 rocznicy 

podpisania decyzji o budowie miasta 
•••• Opracowanie projektu gry, koordynacja programu przygotowań do gry 
• Realizacja gry w przestrzeni miasta – 10 września 
• Podsumowanie gry, uroczystość wręczenia nagród i dyplomów – 23 listopada 

 
13. Inne prace 
• Udział w opracowaniu programu trasy turystycznej „Od socrealizmu do 

postmodernizmu” 
• Dokumentacja zbiorów – opracowania kart ewidencyjnych muzealiów (program 

Musnet), fotografowanie zbiorów 
• Konserwacja eksponatów – wykonano prace konserwatorskie 3 eksponatów (kamień 

graniczny, sztandar powstańczy z Czułowa, szafa rzeźbiona) 
• Współpraca z mediami, kwerendy 
• Opieka nad stażystką (staż z PUP)   
• Konsultacja projektu adaptacji budynku przy pl. Wolności 1 na siedzibę muzeum 

  
 
 
 
 
 


