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Sprawozdanie z pracy Muzeum Miejskiego w Tychach 
za I półrocze 2011 

Informacja dotycząca działalności merytorycznej 
 

Rok 2011 jest siódmym rokiem działalności Muzeum Miejskiego w Tychach.  
Muzeum zatrudniało w okresie sprawozdawczym 12 osób, co stanowi odpowiednio 10,6 
etatu. W maju zatrudniona została na zastępstwie staŜystka skierowana do muzeum rok 
wcześniej przez Powiatowy Urząd Pracy. 

 
1. Nowe nabytki w I półroczu 2011 r. – łącznie zbiory powiększyły się o 560 nowych 

jednostek zapisanych jako 330 pozycje inwentarzowe, w tym: 
• Dział Historii Miasta – 217 nowych jednostek zapisanych jako 138 pozycji 

inwentarzowych o łącznej wartości 2.359,80 zł (w tym dary o łącznej wartości 2.298 
zł) 

• Zbiory fotografii Działu Historii Miasta – 123 nowe jednostki zapisane jako 65 
pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 1.616 zł ( w tym dary o łącznej wartości 
1.046 zł) 

• Dział Tradycji Kultury Hist. Ziemi Pszczyńskiej – 204 nowe jednostki zapisane jako 
111 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 12.627 zł (w tym dary o łącznej 
wartości 4.247 zł)  

• Dział Sztuki – 16 nowych jednostek zapisanych jako 16 pozycji inwentarzowych o 
łącznej wartości 21.525 zł ( w tym 8 darów o łącznej wartości 6.025 zł) 

• Stan zbiorów na 30.06.2011  to 6.909 jednostek zapisanych jako 3.341 pozycji 
inwentarzowych o łącznej wartości 485.595,17 zł 

 
2. Wykazane powyŜej 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 

 
3. Wystawy prezentowane w budynku muzeum 
• Signum Temporis. Klasycy nowoczesności oraz Lech Majewski KrewPoety – styczeń 

2011 (w ramach Akcji Sztuki Nowe) 

• Jan Nowak (1930-2010). Grafika, rysunek, malarstwo – od 10.02 –do 23.03.2011 

• Franciszek Hantulik. Rysownik z Cielmic (1905-1969) – od 23.02 – do 23.03.2011 

• Jak budowano Nowe Tychy. Miasto i mieszkańcy w latach 1950-1975 – od 2010 r do 
23.03.2011 

• To było tak… Z Ŝycia tyszan w latach 1950-1990 – od 16.05.2011 – do nadal  
• Ryszard Czernow. Świat z cegieł – od 21.05. – do 15.06.2011 
• Puść mnie, matko, do powstania… Tychy i tyszanie w powstaniach śląskich – od 

17.06.2011 – do nadal 
Uwaga – w kwietniu przerwa w ekspozycji spowodowana remontem podłogi 
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4. Wystawy prezentowane poza budynkiem Muzeum 
• Jak budowano Nowe Tychy – wystawa plenerowa – od 2010 r. – nadal (kolo Urzędu 

Miasta)  
 

5. Wydawnictwa 
Katalogi, foldery, pocztówki 
• Katalog Jan Nowak (1930-2010). Grafika, rysunek, malarstwo  
• Katalog Franciszek Hantulik. Rysownik z Cielmic (1905-1969)  
• Katalog To było tak… Z Ŝycia tyszan w latach 1950-1990  
• Katalog Ryszard Czernow. Świat z cegieł 
• Folder Puść mnie, matko, do powstania… Tychy i tyszanie w powstaniach śląskich 

 
6. Organizacja III Tyskiej Nocy Muzealnej – 21 maja – w tym wernisaŜ wystawy 

cybergrafii Ryszarda Czernowa i koncert grupy Viva Flemenco! 
 
7. Frekwencja w muzeum w okresie od 2.01.2008 – 30.06.2008 – łącznie 3755 osób 

(frekwencja niŜsza niŜ w porównywalnym okresie z poprzedniego roku z uwagi na 
wyłączenie zwiedzania muzeum przez 6 tygodni z powodu remontu podłogi), 
w tym: Popołudnia Czwartkowe (4 spotkania) – 152 osoby 
 Akademia Historii Sztuki  (5 spotkań) – 53 osoby 
 III Tyska Noc Muzealna – ok. 100 osób + 80 osób na koncercie        

  Soboty z przewodnikiem (3 soboty) – 39 osób 
  Spotkanie autorskie z Grzegorzem Sztolerem – 21 osob 
 
8. Oferta edukacyjna – zwiedzanie przez grupy szkolne wystaw z przewodnikiem, 

lekcje muzealne, warsztaty 
•••• Wystawy zwiedziły łącznie 24 zorganizowane grupy szkolne 
•••• Odbyło się 8 tematycznych lekcji muzealnych i 1 warsztaty plastyczne 
•••• Przeprowadzono 2 wycieczki terenowe 
•••• Warsztaty plastyczne 
•••• Łącznie skorzystało z oferty w grupach zorganizowanych 651 uczniów 

 
9.  Program edukacyjny „PokaŜę Ci ziemię pszczyńską” – organizacja dwóch 
wycieczek dla mieszkańców Tychów:  
• Powiat bieruńsko-lędziński (28 maja) – 33 osoby  
• Powiat mikołowski (11 czerwca) – 45 osób 
 
10. Konkursy 
• konkurs na wspomnienia dla osób dorosłych „Budowa Nowych Tychów w moich 

wspomnieniach” – rozstrzygnięcie i wręczenie nagród – 16.05.2011 
 
11. Inne prace 
• Dokumentacja zbiorów – opracowania kart ewidencyjnych muzealiów (program 

Musnet), fotografowanie zbiorów 
• Konserwacja eksponatów – wykonano prace konserwatorskie: planu Nowych Tychów 

z 1960 (wielka plansza pochodząca z Miastoprojektu), skierowano do konserwacji 
szyld pracowni szewskiej sprzed 1939 r., mapę powiatu pszczyńskiego z pocz. XX w.. 
poddano zabezpieczeniu w komorze fumigacyjnej zbioru plakatów oraz zbioru 
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dokumentów tyskiej rodziny Kurzak, wykonano czyszczenie w pralni chemicznej 
koŜucha i ubiorów kierowanych na wystawę. 

• Organizacja miejskiej gry terenowej – koordynacja programu przygotowań do gry 
planowanej 9 września  

• Przygotowanie kolejnego Tyskiego Sympozjum Historycznego – planowane w 
listopadzie 2011 

• Przygotowanie do druku kolejnego tomu „Tyskich Zeszytów Historycznych” oraz 
kroniki szkoły podstawowej nr 1 

• Współpraca z mediami, kwerendy 
• Opieka nad staŜystką z PUP oraz praktykantką z UŚ 
• Prowadzenie biblioteki muzealnej – nowe nabytki w półroczu – 80 pozycji o łącznej 

wartości 1127,90 zł ( w tym dary 804 zł) 
  
 
 
 
 
 
 


