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I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 

1. Badania terenowe i studia gabinetowe 

Wieś jako organizm społeczno-gospodarczy 
- Dwór i pałac jako organizator życia społeczno-gospodarczego wsi 
W 2019 roku przeprowadzone zostały badania archiwalne przez zespół przedstawicieli Działu Nauki 
oraz Działu Obiektów i Zabytków Ruchomych w osobach Krzysztofa Bulli i Pawła Roszaka-Kwiatka. 
Pozwoliły one rozpoznać zbiory następujących instytucji: Archiwum Państwowe w Katowicach, 
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie oraz Oddział w Bielsku-Białej, Archiwum 
Państwowe w Częstochowie oraz Archiwum Państwowe w Opolu. Najwięcej informacji przydatnych do 
rekonstrukcji obszaru dworskiego odnalezione zostało w Archiwum Państwowym w Katowicach 
Oddział w Pszczynie.  
W ramach przeprowadzonej kwerendy ustalono, że zgromadzone są tam zarówno plany, jak 
i dokumentacja budowlana różnych obiektów dworskich od końca XVIII do początku XX wieku. 
Dokumenty dotyczą obiektów wzniesionych zarówno z cegły, jak i drewna. Odnalezione zostały także 
liczne materiały, które pomocniczo mogą zostać wykorzystane do rekonstrukcji rozplanowania 
dawnego budownictwa dworskiego, jak mapy czy plany sytuacyjne założeń dworskich, a także kilka 
inwentarzy zawierających spis przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu. 
Wśród budynków planowanych do budowy na obszarze dworskim na terenie MGPE znaleziono 
materiały pozwalające na rekonstrukcję oficyny (rządcówki), stajni, obory, owczarni oraz wozowni, 
a także innych obiektów dworskich, które nie były przewidziane we wstępnym planie 
zagospodarowania obszaru dworskiego, np. budynki dla czeladzi. Niektóre z obiektów, których plany 
i dokumentację odnaleziono, nadal znajdują się in situ. Należy jednak zaznaczyć, że są to budynki 
wyłącznie murowane. Nie zachowało się drewniane budownictwo dworskie w zakresie, w którym 
przeprowadzono badania.  
Zasób materiału archiwalnego dostępnego do analizy jest większy, niż pierwotnie zakładano. 
Uzasadnia to potrzebę kontynuacji badań, w szczególności w stosunku do pozostałych obiektów 
planowanych do przeniesienia na obszar dworski MGPE, jak dwór, kuźnia czy gołębnik. W ten sposób 
możliwe będzie uzyskanie pełnego obrazu budownictwa dworskiego na Górnym Śląsku. W świetle 
odnalezionych materiałów dotyczących budynków stojących jeszcze in situ, pojawiła się konieczność 
przeprowadzenia dodatkowo badań terenowych, które pozwoliłyby na wytypowanie obiektów 
możliwych do przeniesienia. Wobec powyższego przyjęto postulat o kontynuowaniu badań 
w przyszłych latach. 
 
- Tzw. Fajczarnia w Zborowskiem 
W 2019 roku otrzymano dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (programu: Ochrona zabytków archeologicznych) 
w wysokości 60 000 zł na realizację dwuletniego projektu pn. „Śląska Fabryka Fajek ze Zborowskiego – 
podsumowanie badań”. W ramach zadania przewidziane jest opracowanie materiału ruchomego 
pozyskanego podczas badań archeologicznych przeprowadzonych przez Muzeum w 2013 i 2014 roku 
przy XVIII-wiecznej fabryce fajek w miejscowości Zborowskie (pow. lubliniecki). Efektem finalnym 
projektu będzie przygotowanie i wydanie w 2020 roku publikacji podsumowującej badania 
w Zborowskiem.  
W 2019 roku zakupiono materiały do segregacji i opisu zabytków (pudła kartonowe i woreczki 
strunowe), a następnie posegregowano i zliczono materiał ruchomy wg poszczególnych kategorii 
zabytków (suma zabytków z 2013 i 2014 roku wyniosła 61 250 szt.). Opracowano 2792 główki fajek 
gładkich i 118 plastycznie zdobionych główek fajek – szczegółowemu opracowaniu poddano 
egzemplarze, których stan zachowania pozwalał na dalszą analizę pod kątem kształtu główki, 
znajdujących się na noskach główek sygnatur dolnych i bocznych oraz plastycznych zdobień. Kolejną 
kategorią zabytków, których analizę przeprowadzono były ustniki fajek (247 egz.) oraz cybuchy 
zdobione (4000 egz.). W przypadku cybuchów zdobionych poza zgromadzonymi danymi metrycznymi 



zidentyfikowano również 36 różnych zdobień (stan na koniec grudnia 2019 roku – prace będą 
kontynuowane jeszcze w 2020 roku). 
Zgodnie z preliminarzem zawartym we wniosku wyłoniono wykonawców dokumentacji rysunkowej 
(wybrano i przekazano 300 zabytków – termin zakończenia realizacji zadania: marzec 2020 roku), 
dokumentacji fotograficznej (wybrano i przekazano 125 zabytków – termin zakończenia realizacji 
zadania: grudzień 2019 roku) oraz nawiązano współpracę z trzema osobami (badaczami tematyki 
fajczarstwa europejskiego), które podjęły się napisania artykułów do publikacji podsumowującej 
badania w Zborowskiem (termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2019 roku). 
 
- Młyny wodne w woj. Śląskim 
Badania młynów wodnych w woj. śląskim były związane z pracą doktorską kustosza Pawła Roszaka-
Kwiatka i dotyczyły głównie ziemi pszczyńskiej i obszarów pogranicznych. W roku 2019 
skoncentrowane były głównie na kwerendzie archiwalnej i bibliotecznej. Ciężar związany 
z prowadzeniem badań terenowych na wymienionym obszarze został przeniesiony na rok 2020. 

 
- Tradycyjne garbarstwo 
W ramach przygotowań dotyczących realizacji projektu związanego z wystawą poświęconą 
tradycyjnemu garbarstwu w budynku garbarni z Koniakowa (GPE-229), Paweł Roszak-Kwiatek odbył 
konsultacje merytoryczne w Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, w którym znajdują się 
zbiory poświęcone tej tematyce. Ponadto nawiązano kontakt z firmą SKOTAN ze Skoczowa, zajmującą 
się garbowaniem skór – historia zakładu sięga połowy XIX w. 
 

Genealogia chłopska 
- Rekonstrukcja i opracowanie historii obiektów 
Kontynuacja wieloletnich badań, mających na celu uzyskanie informacji o właścicielach posadowionych 
w MGPE obiektów, rekonstrukcję genealogii, zapis opowieści wspomnieniowych potomków.  
W 2019 roku Barbara Grabny z Działu Nauki prowadziła badania dotyczące chałupy z Krasów 
(rekonstrukcja drzewa genealogicznego mieszkańców chałupy, analiza dokumentacji etnograficznej). 
W 2019 roku Krzysztof Bulla z Działu Nauki prowadził badania terenowe dotyczące chałupy z Katowic, 
które poszerzyły wiedzę na temat tego obiektu. W tym celu wykonano kwerendę w Archiwum 
Państwowym w Katowicach oraz Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Pozwoliła ona na 
uzyskanie informacji o prawdopodobnie pierwszej lokalizacji obiektu, czyli na miejscu, w którym stoi 
obecnie Klasztor Bonifratrów w Katowicach. 
Postanowiono przełożyć badania dotyczące chałup z Panewnik i Krasów na kolejne lata, a zamiast tego 
wykonano gruntową kwerendę dotyczącą chałupy ze Strzemieszyc Wielkich zakończoną wydaniem 
publikacji z serii „Historia, ludzie i miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego MGPE” poświęconej 
właśnie temu obiektowi. Uzyskano bowiem kontakt z dawnymi mieszkańcami tej chałupy, co pozwoliło 
na prześledzenie historii rodziny oraz obiektu, a także zebranie wielu informacji na temat wyposażenia 
budynku. W ramach tego zadania przeprowadzono badania terenowe w Strzemieszycach oraz 
kwerendę w Archiwum Państwowym w Katowicach. 
 
- Badania historii MGPE oraz Chorzowa Starego 
Kontynuowano badania łączące w sobie tematykę najwcześniejszej historii Muzeum (do 1975 roku), 
dziejów Chorzowa Starego i jego mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem starych rodów 
chłopskich oraz kwestie dokumentacji zachowanego lub utraconego budownictwa ludowego w woj. 
śląskim. W 2019 roku dokonano digitalizacji niektórych dokumentów oraz map przechowywanych 
w archiwum zakładowym. W ramach prowadzonych kwerend archiwalnych gromadzono mapy oraz 
plany dotyczące budownictwa ludowego i przeprowadzano rekonstrukcję historii gospodarstw oraz 
podjęto próby odtworzenia genealogii rodów chłopskich mających dawniej pola na obecnym terenie 
Muzeum (zadanie wpisuje się także w temat rekonstrukcji i archiwizacji genealogii rodzin 



zamieszkujących wsie Górnego Śląska). Zebrany materiał zostanie w przyszłości wykorzystany do 
opracowania historii MGPE. 
 
- Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska 
Kontynuowano działania mające na celu zwiększenie zainteresowania historią własnych rodzin, 
zwłaszcza rodów chłopskich. W 2019 roku przekazano do recenzji tekst IV edycji konkursu pn. 
„Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska” (opracowanie 
rodu Tomanków). Drugi tekst (dotyczący rodu Bluszczów) przekazany zostanie do recenzji po 
otrzymaniu tekstu od autora. 
Przeprowadzono również prace redakcyjne i wydano publikację poświęconą rodzinie Maloków 
z Radzionkowa, autorstwa Artura Paczyny (w ramach serii Monografie i Materiały MGPE), jak i książkę 
z serii wydawniczej „Historia, ludzie i miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego MGPE” poświęconą 
chałupie ze Strzemieszyc Wielkich. Zbierając materiały do tej publikacji, przeprowadzono prace 
rekonstrukcyjne w zakresie genealogii rodziny Kalembków, którzy byli właścicielami omawianego 
budynku.  
 

Folklor narracyjny i obrzędowo-wierzeniowy 
- Archiwizacja opowieści wspomnieniowych 
Zapis opowieści wspomnieniowych potomków właścicieli posadowionych i pozyskiwanych przez 
Muzeum obiektów, mający na celu ich zachowanie dla przyszłych pokoleń (opowieści tego typu nie 
zachowują się dłużej niż trzy pokolenia, a zawierają cenne informacje o rzeczywistości społeczno-
kulturowej oraz sposobie myślenia i odczuwania świata charakterystycznych dla ich twórców 
i nosicieli). W ramach badań poświęconych rekonstrukcji historii obiektów oraz losów ich właścicieli 
kontynuowany był zapis wątków reprezentujących ten gatunek. 
Opowieści wspomnieniowe będą także przedmiotem badań terenowych kontynuowanych w Ciasnej 
(pow. lubliniecki), a związanych z kolekcją fotografii Franciszka Mielczarka – MGPE podjęło współpracę 
pod kątem przygotowania publikacji na ten temat przez Olgę Drendę (etnolożkę). 
 
- Letni cykl obrzędowy w gminie Czechowice-Dziedzice 
Zgodnie z planem kontynuowano współpracę z Kołem Badaczy Kultury przy Miejskim Domu Kultury 
w Czechowicach-Dziedzicach (dr Agnieszka Przybyła-Dumin z Działu Nauki). W ramach działań 
podjętych w 2019 roku zrealizowano założone w projekcie Archiwum Kultury Regionalnej zadania, 
czego efektem stała się publikacja wyników badań, na które złożyły się wywiady ze 116 osobami 
poświęcone zwyczajom, wierzeniom i narracjom funkcjonującym w letnim cyklu obrzędowym, 
w czwartym tomie serii pt. Świat naszych przodków. Tradycje letniego cyklu obrzędowego. 
Zrealizowano także film dokumentalny podejmujący tę samą problematykę. 
Agnieszka Przybyła-Dumin opracowała artykuł pt. Letni cykl obrzędowy w gminie Czechowice-
Dziedzice. Działalność edukacyjna i wstępne wyniki badań, publikacja w dziele zbiorowym wydawanym 
przez Uniwersytet Opolski w Opolu. 
 
- Archiwum etnograficzne 
Kontynuowano realizację projektu mającego na celu skatalogowanie, zdigitalizowanie oraz 
udostępnienie zbiorów archiwalnych prof. dr. hab. Adolfa Dygacza, na który składają się zapisy nutowe, 
teksty, informacje etnograficzne oraz archiwalne nagrania audio w postaci taśm szpulowych. W 2019 
roku uzyskano dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przedsięwzięcia pn. 
„Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap II)”. Z uwagi na jubileuszowe lata 2019–2021 
zdigitalizowano i udostępniano m.in. pieśni powstańcze, wśród których znajdują się również dotąd 
niepublikowane. Opracowywano ponadto scenariusz wystawy poświęconej sylwetce i dokonaniom 
uczonego (Krzysztof Bulla, Dział Nauki), której realizacja przewidziana jest na rok 2020 i jest uzależniona 
od uzyskania dofinansowania ze środków ministerialnych. 
 



Przekształcanie się zabudowy i krajobrazu obszarów wiejskich 
- Zaginione wsie odkryte na nowo 
W 2019 roku planowane było przekazanie artykułów do recenzji oraz wstępne prace redakcyjne nad 
tekstami do książki pt. „Wieś zaginiona 3: wspólnota, samorządność, przestrzeń” (red. Przemysław 
Nocuń, Agnieszka Przybyła-Dumin, Krzysztof Fokt), na którą miały się złożyć artykuły analizujące 
problematykę z perspektywy archeologii, historii i etnografii. Z uwagi na prośby autorów dotyczące 
przedłużenia terminu składania tekstów, prace zostały przełożone na 2020 rok. 
 
- Przemiany krajobrazu wiejskiego 
Ze względu na realizację projektu digitalizacji zbiorów prof. dr hab. Adolfa Dygacza realizację zadania 
badawczego w 2019 roku zawieszono.  
 
- Tradycyjne techniki budowlane na Górnym Śląsku 
Realizację zadania badawczego w 2019 roku zawieszono, gdyż ciężar badań został przeniesiony na 
zagadnienia związane z relokacją lub odtworzeniem zabudowań dworskich na terenie MGPE. 
 

2. Opracowania naukowe 

Zgodnie z planem w 2019 roku opublikowano: 
- Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 2019, tom 7. ISSN: 2353-2734, ss. 
188, nakład 150 egz. Rada naukowa: prof. dr hab. Antoni Barciak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr 
hab. Dionizjusz Czubala, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), 
dr Krzysztof Fokt (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr Jerzy Gorzelik (Uniwersytet Śląski 
w Katowicach), prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Doc. PaedDr. Jana 
Raclavská, Ph.D. (Ostravská univerzita w Ostrawie), prof. zw. dr hab. Halina Rusek (Uniwersytet Śląski 
w Katowicach), prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Zespół redakcyjny: 
Redaktor naczelna – Agnieszka Przybyła-Dumin, Redaktorzy tematyczni – Krzysztof Bulla, Przemysław 
Nocuń, Barbara Papaj, Ewa Zacharyasz, Redaktor statystyczna – Monika Miczka-Pajestka, Redaktor 
językowa – Iwona Guzik, Wania Manczewa-Wicik. 
SPIS TREŚCI 
Artykuły/Studia 
Jacek Nowak, Piotr Wróblewski, Co się działo we wsi Chorzów przed plebiscytem? Kościół – przemysł 
– rolnictwo w perspektywie socjologii wizualnej 
Kornelia Lach, In hoc signo vinces. Znaki krzyża na elewacjach domów w powiecie raciborskim 
Katarína Koštialová, Súčasné javy obradového folklóru ako sociokultúrny kapitál obce, ktorá získala titul 
dedina roka 
Jolana Darulová, Dobré? Príklady folklorizmu vo vybraných obciach – dedina roka 
Margita Jágerová, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra vo výučbe na základných školách 
Grażyna Stojak, Architektura grup etnicznych a postawy ludności miejscowej Podkarpacia 
w 2. połowie XX i na początku XXI wieku. Wybrane problemy 
Materiały/Koncepcje 
Robert Garstka, Projekt badawczy „Mapa Obrzędowa Górnego Śląska” 
Janusz Kazimirowicz, Historia konserwacji pewnej skrzynki na kosztowności 
Recenzje/Opinie 
Dionizjusz Czubala, Recenzja książki: Świat naszych przodków. Tradycje letniego cyklu obrzędowego. 
 
-Tom 14. serii Monografie i Materiały MGPE pt. Religijność i codzienność w środowisku ewangelickim 
na dawnych i współczesnych ziemiach polskich, praca zbiorowa (recenzent: dr hab. Grażyna Kubica-
Heller, redaktorzy naukowi serii: dr Agnieszka Przybyła-Dumin, dr Przemysław Nocuń; redaktorzy 
tomu: dr Agnieszka Przybyła-Dumin, Krzysztof Bulla, Barbara Papaj). ISBN: 978-83-951194-4-6, ss. 175, 
nakład 200 egz. 
 



-Tom 15. serii Monografie i Materiały MGPE pt. Malokowie z Radzionkowa i okolic, autorstwa Artura 
Paczyny (recenzenci: dr hab. Maciej Fic, dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska, redaktorzy naukowi serii: 
dr Agnieszka Przybyła-Dumin, dr Przemysław Nocuń; redaktorzy tomu: Krzysztof Bulla, Barbara Papaj). 
ISBN: 978-83-951194-5-3, ss. 132, nakład 200 egz. 

 
- Świat naszych przodków. Tradycje letniego cyklu obrzędowego, red. Agnieszka Przybyła-Dumin, 
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Czechowice-Dziedzice 2019, ss. 304+8, ISBN 978-
83-929546-2-0 – publikacja powstała we współpracy z MGPE. 

 
Ponadto trwały prace związane z publikacjami, których wydanie planowane było w latach kolejnych: 
- Z uwagi na prośby autorów dotyczące przedłużenia terminu składania tekstów do publikacji w dziele 
zbiorowym pt. Wieś zaginiona 3: wspólnota, samorządność, przestrzeń (red. Przemysław Nocuń, 
Agnieszka Przybyła-Dumin, Krzysztof Fokt) prace redakcyjne zostały przełożone na 2020 rok, w którym 
to roku zaplanowano także jego wydanie. 
 
- Tomankowie z Ropicy, autorstwa Michaela Morysa-Twarowskiego (laureata IV edycji konkursu 
organizowanego przez MGPE pn. „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie 
Górnego Śląska”). Prace objęły: wytypowanie recenzenta, wstępną redakcję i zlecenie recenzji tekstu. 
Druk zaplanowany na 2020 rok. 

 
- Ziemia bytomska w późnym średniowieczu. Próba rekonstrukcji krajobrazu kulturowego, autorstwa 
Przemysława Noparlika. Prace objęły: wytypowanie recenzenta, wstępną redakcję i zlecenie recenzji 
tekstu. Druk zaplanowany na 2020 lub 2021 rok. 

 
- Monografia poświęcona genealogii rodziny Bluszczów, autorstwa Ewy Granieczny (laureatki IV edycji 
konkursu organizowanego przez MGPE pn. „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin 
zamieszkujących wsie Górnego Śląska”). W związku z planowanym na styczeń 2020 roku przekazaniem 
tekstu przez autorkę nie prowadzono działań w 2019 roku. Druk zaplanowany na 2021 rok. 
 
Pracownicy merytoryczni MGPE podjęli się także opracowania artykułów naukowych publikowanych 
w dziełach zbiorowych wydawanych w innych ośrodkach naukowych, m.in.: 
- artykuł autorstwa dr Agnieszki Przybyły-Dumin pt. Niematerialne dziedzictwo kulturowe górników 
kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku z perspektywy Konwencji UNESCO z 2003 roku, 
w kontekście czasu wolnego. Wybrane aspekty został opublikowany w monografii zbiorowej pt. „Czas 
wolny górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku”, wydanej przez Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu; 
- dr Agnieszka Przybyła-Dumin opracowała artykuł pt. „Letni cykl obrzędowy w gminie Czechowice-
Dziedzice. Działalność edukacyjna i wstępne wyniki badań” – publikacja w dziele zbiorowym 
wydawanym przez Uniwersytet Opolski; 
- dr Agnieszka Przybyła-Dumin opracowywała artykuł pt. „Legenda miejska i podanie wierzeniowe – 
rozważania genologiczne” – publikacja w dziele zbiorowym wydawanym przez Uniwersytet im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet w Białymstoku; 
- Paweł Roszak-Kwiatek napisał artykuł „Ochrona zabytków przemysłu ludowego w Polsce 
w kontekście rozwiązań europejskich”. Artykuł został przekazany do recenzji w marcu 2019 roku, 
oczekuje na drugą recenzję (pierwsza pozytywna). 
 
dr Agnieszka Przybyła-Dumin kontynuowała (jako jeden z redaktorów) prace koncepcyjne związane 
z realizacją publikacji pt. Leksykon folkloru polskiego, opracowywanej we współpracy z Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem 
Opolskim, Uniwersytetem Łódzkim i in. Leksykon poświęcony będzie historycznym i współczesnym 
zjawiskom folkloru. Hasła opracowywane są przez przedstawicieli różnych ośrodków akademickich i 



instytucji naukowych, Agnieszka Przybyła-Dumin, poza redakcją, będzie autorką 20–30 z nich. W 
październiku 2019 roku ponownie został złożony wniosek o sfinansowanie 5-letniego projektu, którego 
efektem będzie wersja papierowa i cyfrowa leksykonu.  
 

3. Opracowania popularno-naukowe 

Zgodnie z planem w 2019 roku opublikowano zeszyt nr 20 serii „Historia, ludzie i miejsca. Zeszyty 
budownictwa drewnianego MGPE” – nastąpiła jednak zmiana w tematyce i opracowaniem objęty 
został obiekt: chałupa ze Strzemieszyc Wielkich (autorzy: Krzysztof Bulla, Małgorzata Sikora; fot. 
Krzysztof Bulla, Antoni Kreis). Prace objęły: opracowanie tekstów, prace redakcyjne, korekty, 
opracowanie graficzne, przygotowanie do składu i druku, popularyzację. 
- „Historia, ludzie i miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego MGPE”, nr 20. Chałupa ze Strzemieszyc 
Wielkich (autorzy: Krzysztof Bulla, Małgorzata Sikora; redakcja: Agnieszka Przybyła-Dumin, Ewa 
Zacharyasz; fot.: Krzysztof Bulla, Antoni Kreis). ISBN: 978-83-951194-6-0, nakład 350 egz. 
Działania niezrealizowane: 
- W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze strony MKIDN (program: Kultura ludowa i tradycyjna), 
na realizację zadania pn. „Publikacja dzieła depozytariusza niematerialnego dziedzictwa kulturowego: 
Dusza starego domu”, mającego na celu sfinansowanie 3 tomu serii „Jako downi bywało” pt. Dusza 
starego domu autorstwa Zofii Przeliorz, co stanowiło warunek podjęcia działań, publikacji nie wydano. 
- W związku z otrzymaniem dofinansowania ze strony MKiDN i realizacją projektu pn. „Śląska fabryka 
fajek ze Zborowskiego – podsumowanie badań” nie ukończono prac nad kolejnym zeszytem serii 
„Historia, ludzie i miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego MGPE”, poświęconym chałupie 
z Krasów. 
- W ramach prac nad albumem fotografii z kolekcji Franciszka Mielczarka, uzupełnionym m.in. 
o opowieści wspomnieniowe potomków osób uwiecznionych na zdjęciach, MGPE porozumiało się 
z Olgą Drendą. 
 

4. Konferencje 
Zgodnie z planem w 2019 roku odbyły się: 
- Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych” 
(26-27 czerwca 2019 roku) zorganizowana przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w 
Chorzowie” oraz Sekcję Folklorystyczną Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego z towarzyszącymi 
wycieczkami (28-29 czerwca 2019 roku). Wydarzenie zgromadziło naukowców z całej Polski, a także 
Czech i Słowacji. Reprezentowali oni zarówno uczelnie wyższe, jak i muzea oraz inne instytucje kultury. 
MGPE reprezentowała dr Agnieszka Przybyła-Dumin – z referatem pt. „Teoria spiskowa, legenda 
miejska, podanie wierzeniowe – rozważania genologiczne”. 
Łącznie w konferencji udział wzięło 36 prelegentów. Pierwszego dnia liczba jej uczestników wyniosła 
45 osób, a drugiego 42 osoby. 
Komitet organizacyjny konferencji tworzyli dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK (reprezentujący 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz PTL O/Toruń), a także dr Agnieszka Przybyła-Dumin 
(reprezentująca Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Akademię Techniczno-
Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz PTL O/Śląski). Sekretarzami konferencji byli Barbara Papaj, Ewa 
Zacharyasz oraz Krzysztof Bulla. 
- VI sesja konserwatorska poświęcona konserwacji komody mazerowanej z Goleszowa. W sesji wzięli 
udział wysokiej klasy eksperci w zakresie konserwacji zabytków z różnych muzeów. Oprócz 
przedstawienia technik meblarskich uczestnikom spotkania została również zaprezentowana 
problematyka konserwatorska na przykładzie drewnianej tokarki nożnej ze zbiorów MGPE, a także 
wyniki badań dotyczące zbioru fajek pochodzących z dawnej fabryki w miejscowości Zborowskie. Liczba 
wygłoszonych tematów – 6, uczestników – 30. 
 
- 27 maja 2019 roku MGPE odwiedzili uczestnicy międzynarodowej konferencji „We are Museums” 
organizowanej przez Muzeum Śląskie. W ramach swojej wizyty ponad 150 muzealników z całego świata 



zostało oprowadzonych po Muzeum (zwiedzali m.in. zagrodę z chałupą z Istebnej, wiatrak z Grzawy i 
kościół z Nieboczów). Uczestnicy konferencji brali również udział w pokazach pieczenia chleba i 
prezentacjach działań edukacyjnych.  
- 27 sierpnia 2019 roku na terenie MGPE miało miejsce otwarcie konferencji AEOM’2019 – Association 
of European Air Museum i Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu. Uczestnicy – 
przedstawiciele ponad 90 europejskich muzeów na wolnym powietrzu – mieli okazję zapoznać się 
z ekspozycją MGPE. 
 
Pracownicy MGPE wzięli udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz 
spotkaniach popularyzatorskich:  
- 23 lutego 2019 roku dr Przemysław Nocuń wziął udział w XI konferencji fajczarskiej w Gdańsku. 
Wygłosił referat pt. Ile jest fabryki w fabryce – wyniki interdyscyplinarnych badań na terenie dawnej 
fabryki fajek w Zborowskiem koło Lublińca, 
- 4 czerwca 2019 roku Krzysztof Bulla i Ewa Zacharyasz wzięli udział w konferencji „Biblioteki muzealne 
dziś i jutro”, organizowanej przez Muzeum Śląskie w Katowicach. Ewa Zacharyasz przygotowała 
wystąpienie w formie prezentacji multimedialnej pt. Księgozbiór Muzeum „Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie”, przedstawiającej historię powstania i formowania się księgozbioru w 
kontekście specyfiki muzeum na wolnym powietrzu; omówiono źródła nabycia książek, opracowanie i 
udostępnianie, 
- w dniach 26-28 września 2019 roku dyrektor MGPE – dr Artur Madaliński – wziął udział w konferencji 
„Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje”, która odbywała się w Kolbuszowej, 
- 28 listopada 2019 roku dr Przemysław Nocuń uczestniczył w Krakowie w konferencji Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa na temat wolontariatu w muzealnictwie i ochronie zabytków, 
- 2 grudnia 2019 roku dr Agnieszka Przybyła-Dumin wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji 
naukowej z cyklu „Kultura – muzyka – edukacja” pn. „Nauczyciel w ponowoczesnym świecie – 
w poszukiwaniu tożsamości i źródeł rozwoju zawodowego i osobowego”, organizowanej przez 
Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Wygłosiła referat pt. Nauczyciel wobec 
mitologii współczesnej. Wybrane problemy. 
 
Dyrektor Artur Madaliński oraz Paweł Roszak-Kwiatek (Dział Obiektów i Zabytków Ruchomych) wzięli 
udział w międzynarodowym sympozjum The International Molinological Society (TIMS) poświęconemu 
tradycyjnemu młynarstwu, które odbyło się w sierpniu 2019 roku w Berlinie. W sympozjum wzięło 
udział ponad 120 uczestników z blisko 30 krajów. W trakcie tego wydarzenia ogłoszono, że kolejne 
sympozjum, które odbędzie się w 2023 roku, zostanie zorganizowane w Muzeum „Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie” czego symbolem było przekazanie zabytkowego młotka 
przewodniczącego sympozjum na ręce Pawła Roszaka-Kwiatka. Ponadto Paweł Roszak-Kwiatek został 
wybrany na reprezentanta TIMS na Polskę oraz przydzielono mu funkcję członka zarządu TIMS na okres 
8 lat (cztery lata przed i cztery po sympozjum). 
 

II. ZBIORY I DOKUMENTACJA 

1. Pozyskiwanie eksponatów 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w księgach inwentarzowych MGPE wpisanych było 5399 muzealiów do 
nr GPE-5343. Muzealia wpisywano do księgi wpływów, księgi inwentarzowej, na kartach 
magazynowych, opracowano karty ewidencyjne. 
W 2019 roku ogółem pozyskano 2 muzealia od 1 osoby. Były to fotografie małżonków wpisane pod nr. 
GPE-5342 i GPE-5343. Muzealia wpisano i opracowano w programie MUSNET i REGMUS. Wykonano 
dokumentację opisową i fotograficzną przedmiotów.  
W 2019 roku kolejne osoby zaproponowały zabytki do podarowania. Aktualne oferty zostaną 
rozpatrzone w 2020 roku. 
 



2. Digitalizacja 

Digitalizacja archiwalnych negatywów oraz fotografii ze zbiorów MGPE (skanowanie i opis) – 
kontynuacja. 
Działania związane z realizacją projektów pn. „Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap 
I i II)” zostały szczegółowo opisane w punkcie VII.II.2. 
 

3. REGMUS 
- Program REGMUS w części muzealnej (następca MUSNETU) otrzymał bazę danych z programu 
MUSNET. Został też dogłębnie przetestowany przez pracowników Działu Obiektów i Zabytków 
Ruchomych, w wyniku czego zauważono wyraźne mankamenty (zbyt skomplikowany proces 
wprowadzania danych i ich wyszukiwania). Wnioski zostały przekazane twórcy programu w celu jego 
udoskonalenia. 
- Archiwum etnograficzne górnośląskich i zagłębiowskich pieśni ludowych prof. dr hab. Adolfa Dygacza 
– w ramach zadania wprowadzonych zostało 16 925 plików, w tym skanów archiwalnych plików 
tekstowych z zapisem pieśni, zrekonstruowanych plików muzyczno-tekstowych oraz archiwalnych 
nagrań audio. 
 

4. Inwentaryzacja 

Na początku 2019 roku zostały opracowane aktualne arkusze spisu obiektów dla pomocy muzealnych 
(asystentów ekspozycji). Ponadto przeprowadzono dwukrotnie spis muzealiów i pomocy 
wystawienniczych: pierwszy – w kwietniu, drugi – w październiku 2019 (w celu kontroli ich liczby i stanu 
zachowania). 
 

5. Magazyny  
Realizacja organizacji i urządzania magazynów: 
- Magazyn nr 1 (drewna, oleodruków, zegarów) – w 2019 roku zmagazynowano zaoferowane w darze 
eksponaty oraz muzealia poddane konserwacji; 
- Magazyn nr 2 (mebli i oleodruków) – brak działań; 
- Magazyn nr 7 (strojów i tkanin) – ukończono porządkowanie; 
- Magazyn nr 8 (strojów i tkanin) – ukończono porządkowanie; 
- Magazyn nr 10 (meble) – zgromadzono zakupione zapasy drewna oraz wypożyczone ule z Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu; 
- Magazyn nr 11 (maszyny rolnicze) – brak działań; 
- Spichlerz z Bujakowa (magazyn mebli) – zgromadzono meble z chałupy z Łaz. 
 

6. Archiwum [zakładowe] 
W roku 2019 rozpoczęto ewidencjonowanie jednostek archiwalnych znajdujących się w pomieszczeniu 
archiwum zakładowego, które dotychczas nie miały środków ewidencyjnych, w szczególności 
dokumentacji kartograficznej, przygotowując ją do długotrwałego przechowywania poprzez usuwanie 
elementów metalowych, a w razie potrzeby dokonując drobnych prac konserwatorskich. 
Przeprowadzono wstępne prace porządkowe, mające na celu zweryfikowanie stanu i kompletności 
zasobu oraz przygotowanie przestrzeni magazynowej archiwum zakładowego do przejmowania 
dokumentacji z komórek organizacyjnych. 
Wskutek zmian organizacyjnych w Dziale Administracyjnym Muzeum, do którego należy prowadzenie 
archiwum, nie było możliwe zainicjowanie i przeprowadzenie procesu brakowania akt – zgodnie 
z instrukcją archiwalną, kierownik tej komórki jest członkiem komisji oceny i brakowania dokumentacji 
niearchiwalnej. 
Ponadto, w listopadzie ubiegłego roku Oddział II Nadzoru archiwalnego Archiwum Państwowego 
w Katowicach przeprowadził kontrolę w zakresie stosowania Ustawy o narodowym zasobie 



archiwalnym i archiwach. Zgodnie z informacją pokontrolną, archiwum zakładowe prowadzone jest 
poprawnie, a w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 

III. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA 

1. Wystawy stałe 
- Ekspozycja wstępna – garbarnia z Koniakowa. Wystawa przedstawia historię i główne kierunki 
działania Muzeum GPE (aktualnie wystawa nieczynna z uwagi na znajdującą się wewnątrz maszynę do 
gręplowania wełny). W przypadku uzyskania dofinansowania z programu „Wspieranie działań 
muzealnych” w 2020 roku wystawa ta zostanie zlikwidowana i zastąpiona aranżacją prezentującą 
funkcjonowanie dawnej garbarni. 
- Mechanizacja na wsi – stodoła z Istebnej. Wystawa prezentuje maszyny rolnicze używane na wsi od 
końca XIX do połowy XX wieku. 
- Kto dobrze orze, mo chlyb w komorze – spichlerz z Simoradza. Wystawa zorganizowana na parterze i 
piętrze spichlerza dworskiego, przedstawiająca proste narzędzia rolnicze wraz z opisem wybranych 
prac rolnych. 
- Pojazdy konne – stodoła z Grzawy. Wystawa przedstawiająca reprezentacyjne pojazdy konne. 
- Tradycyjne rzemiosło ludowe „ginące zawody” – spichlerz ze Śmiłowic. Wystawa narzędzi i wytworów 
rzemiosła wiejskiego w formie prezentacji 14 stanowisk: cieśli, gonciarza, stolarza, bednarza, 
kołodzieja, garbarza, szewca, rymarza, tkacza, powroźnika, krawca, plecionkarza, kowala i garncarza. 
- Wystawa młynarska – spichlerz z Warszowic. 
 

2. Wystawy czasowe na terenie Muzeum 
Budynek Główny 
Galeria na parterze: 
- „Kościoły drewniane województwa śląskiego w pracach Krzysztofa Kopcia”: styczeń – lipiec 2019 roku; 
- Echa Powstań Śląskich w obrazach malarzy gołębiego serca z kolekcji BARWY ŚLĄSKA Stanisława 
Gerarda Trefonia: sierpień – październik 2019 roku; 
- „Sielskie Klimaty 2018”, wystawa pokonkursowa ze zbiorów ZSP w Katowicach: październik 2019 roku 
– marzec 2020 roku. 
Galeria na piętrze: 
- Obrazy malarzy gołębiego serca z kolekcji BARWY ŚLĄSKA Stanisława Gerarda Trefonia: styczeń – 
marzec 2019 roku; 
- Smartfon w koronce – oblicza koronki klockowej: marzec – sierpień 2019 roku (wystawa 
dofinansowana ze środków MKiDN). Obejmowała zbiory śląskiej oraz małopolskiej koronki klockowej 
w ujęciu tradycyjnym (eksponaty wypożyczone z Muzeum Śląskiego, Muzeum Górnośląskiego, 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) oraz współczesnym (koronki 
Śląskiego Koła Koronki Klockowej oraz Krakowskiej Grupy Czar Nici). Prezentowane były również 
informacje dotyczące dawnego oraz obecnego stanu tej rzadkiej i misternej techniki koronkarskiej. Na 
wernisażu odbył się pokaz tworzenia koronki klockowej przez mistrzynie: Jadwigę Węgorek oraz 
Małgorzatę Połubok. Podczas otwarcia wystawy wśród 80 obecnych osób MGPE gościło 
czteroosobową delegację OIDFA (Międzynarodowa Organizacja Koronki Klockowej i Igiełkowej); 
- No bo nic mnie tak nie rusza, jak te damy w kapeluszach (kolekcja zdjęć i pocztówek z przełomu XIX 
i XX wieku): wrzesień – grudzień 2019 roku. 
Galeria jednego eksponatu: 
- Konserwacja skrzyni żelaznej GPE-5261, wystawa z cyklu „Kilka słów o konserwacji wybranego 
eksponatu”: styczeń – luty 2019 roku; 
- Eksponat miesiąca / „Jeden przedmiot, wiele opowieści” – cykl wystaw poświęconych wybranym 
9 eksponatom: marzec – listopad 2019 roku; 



- Konserwacja komody z Goleszowa GPE-4357, wystawa z cyklu „Kilka słów o konserwacji wybranego 
eksponatu”: grudzień 2019 – luty 2020 roku; 
Kościół ewangelicko-augsburski z Bytomia-Bobrka: 
- Kontynuacja wystawy poświęconej budowie, wyposażeniu i historii kościoła z Bytomia-Bobrka. 
 

3. Aranżacje stałe w obiektach 
Zaplanowana nowa aranżacja w garbarni z Koniakowa (aranżacja garbarska) nie doszła do skutku – 
brak dotacji ze strony MKiDN (wniosek złożono powtórnie na realizację w roku 2020), 
- w chałupie z Panewnik zrealizowano nową aranżację 3-letnią tj. szpital powstańczy – z okazji 
obchodów 100. rocznicy I Powstania Śląskiego, 
- w chałupie z Bykowiny zrealizowano nową aranżację 3-letnią tj. propolska propaganda plebiscytowa 
– z okazji obchodów 100. rocznicy I Powstania Śląskiego, 
- dodatkowo w chałupie z Bruśka zrealizowano nową aranżację 3-letnią tj. proniemiecka propaganda 
plebiscytowa – z okazji obchodów 100. rocznicy I Powstania Śląskiego, 
- zaplanowane nowe aranżacje w chałupie ze Zborowskiego zawieszono – toczy się postępowanie 
sądowe z Wykonawcą w sprawie niewłaściwej naprawy tynków i polepy glinianej, 
- w chałupie z Łaz zrealizowano nową aranżację 5-letnią tj. Pogrzeb – Puste noce. 
 
W roku 2019 udostępniano następujące obiekty kubaturowe: 
- chałupa łąkowa z Istebnej (typowe wnętrze, wykorzystanie systemu dźwiękowego), 
- chlew z Istebnej (dostępny z zewnątrz), 
- folusz z Brennej (dostępny z zewnątrz), 
- chałupa dziedziniacka z Istebnej (typowe wnętrze oraz aranżacje czasowe na Wielkanoc i Boże 
Narodzenie, multimedia w izbie „czornej”), 
- spichlerz-piwnica z Brennej (typowe wnętrze), 
- chlew z Istebnej (typowe wnętrze, multimedia), 
- stodoła z Istebnej (wystawa stała „Mechanizacja na wsi”, multimedia na zewnątrz), 
- chałupa groniowa z Brennej (typowe wnętrze), 
- chałupa tkacza z Brennej (typowe wnętrze), 
- szkoła z Wapienicy (typowe wnętrze oraz aranżacje czasowe na Wielkanoc i Boże Narodzenie, zajęcia 
edukacyjne w izbie szkolnej, wykorzystanie systemu dźwiękowego), 
- chałupa z Bażanowic (typowe wnętrze), 
- kuźnia z Zamarsk (czynny warsztat kowalski, wykorzystanie systemu dźwiękowego), 
- stodoła z Ustronia (warsztat kołodziejski, chlewik niedostępny – sprzęt p.poż.), 
- chałupa przysłupowa z Goleszowa (typowe wnętrze chałupy ewangelickiej oraz aranżacje czasowe na 
Wielkanoc i Boże Narodzenie), 
- szopa z Ligoty (ekspozycja wozów i kosiarki konnej, dodatkowo dostawiono schody i uporządkowano 
strych), 
- piec chlebowy z Landka (obiekt gotowy do wypieku chleba), 
- chałupa z Frydka (typowe wnętrze, aranżacja czasowa na Wielkanoc i Boże Narodzenie),  
- stodoła z Brzeźc (obiekt niedostępny), 
- szopa z Kryr (narzędzia rolnicze), 
- szopa z Kryr (pojazdy konne), 
- szopa na siano z Kobióra (zaplecze pszczelarza), 
- chałupa z Dziećkowic (izba szewca, wykorzystanie systemu dźwiękowego), 
- chałupa z Krasów (typowe wnętrze i warsztat stolarski), multimedia przed zagrodą, 
- stodoła z Kobióra (magazynowane wozy, drewno), 
- chlew z Mikołowa (magazyn części młynarskich, zaplecze dla Działu Przyrody), 
- szopa z Kobióra (w jednej części warsztat bednarski), 
- wiatrak z Grzawy (działający obiekt), 



- młyn z Imielina (wnętrze młynicy, wnętrze mieszkalne i kantor młynarza, wykorzystanie systemu 
dźwiękowego), 
- stodoła z Grzawy (wystawa stała „Pojazdy konne”), 
- spichlerz z Warszowic (wystawa stała „Młynarstwo”), 
- szopa na wozy z Kobióra (czynny warsztat rzeźbiarza), 
- kościół z Nieboczów (typowe wnętrze oraz aranżacja czasowa na Boże Narodzenie, wykorzystanie 
systemu dźwiękowego, msze święte w każdą niedzielę od 1 maja do końca października), 
- chałupa z Katowic (typowe wnętrze oraz aranżacje czasowe na Wielkanoc i Boże Narodzenie oraz 
kiszenie kapusty – po imprezie „Dzień Kartofla. Jesień na wsi”, dodatkowo zrealizowano aranżację 
„wesele śląskie”), 
- chałupa z Kaliny (typowe wnętrze, jedna izba – aranżacja „W chałupie zielarki” ) 
- stodoła z Bruśka (dostępna z zewnątrz), 
- chałupa z Kromołowa (typowe wnętrze oraz warsztat garncarza), 
- kuźnia z Łaz (typowe wnętrze, wozówka – zaplecze pszczelarza), 
- spichlerz z Bojanowa (typowe wnętrze – magazyn ziarna), 
- spichlerz z Simoradza (wystawa stała „Kto dobrze orze, mo chlyb w komorze”), 
- spichlerz ze Śmiłowic (wystawa stała „Tradycyjne rzemiosło ludowe – ginące zawody”), 
- spichlerz z Wojkowic (czynny okazjonalnie podczas imprez – na potrzeby warsztatów edukacyjnych 
itp.), 
- kościół ewangelicko-augsburski z Bytomia-Bobrka (typowe wnętrze oraz wystawa poświęcona historii 
obiektu, nabożeństwa ewangelickie raz w miesiącu od kwietnia do listopada). 

Aranżacje wokół obiektów: 
a. wiaty 

- w tym roku nie zrealizowano budowy wiaty przy garbarni (rezygnacja wynikająca z ograniczenia 
zakresu działań regulaminowo dofinansowywanych ze środków MKiDN w ramach programu 
„Wspieranie działań muzealnych”) oraz przy młynie (realizacja przeniesiona na 2021 rok). 

b. ogrodzenia 
- zrekonstruowano dużą część drewnianego ogrodzenia w zagrodzie z Panewnik, 
- naprawiono bramę przy kościele z Nieboczów, 
- nie zrealizowano budowy ogrodzenia w zagrodzie młyńskiej (realizacja przeniesiona na lata 2020–
2021), 
- częściowo zrekonstruowano ogrodzenie w zagrodzie z Łaz (część wybiegu konnego), pozostała część 
(płot sztachetowy) przeniesiona do realizacji w roku 2020, 

c. budowa, naprawa mostów i kładek 
- naprawa mostu w zagrodzie Goleszowa, 
- nie zrealizowano budowy mostu w zagrodzie młyńskiej (realizacja przeniesiona na rok 2021), 

d. dalsze prace przy uzupełnianiu terenowej ekspozycji muzealnej o elementy małej architektury: 
- wykonano rewitalizację aranżacji: rybactwo i rybołówstwo na Śląsku, 
- wykonano rekonstrukcję kłody do kapliczki kłodowej z Bujakowa, 
- nie zrealizowano budowy gromanicy kamiennej przy chałupie z Brennej (realizacja przeniesiona na 
rok 2020). 

Dodatkowo: 
- wykonano częściową rekonstrukcję kapliczki słupowej z Gostyni, 
- przeprowadzono renowację kapliczki z Bytomia. 

4. Aranżacje czasowe w obiektach 
- zrealizowano wystroje wielkanocne w sześciu obiektach, kwiecień 2019 roku: chałupa z Istebnej, 
szkoła z Wapienicy, chałupa z Goleszowa, chałupa z Frydka, chałupa z Katowic, chałupa z Panewnik; 
- zrealizowano wystroje bożonarodzeniowe w sześciu obiektach, grudzień 2019 – styczeń 2020 roku: 
chałupa z Istebnej, szkoła z Wapienicy, chałupa z Goleszowa, chałupa z Frydka, kościół z Nieboczów, 
chałupa z Katowic. 



 

IV. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 

1. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży 

W 2019 roku Dział Edukacji i Popularyzacji zrealizował: 
- usługi przewodnickie (137); 
- lekcje i zajęcia muzealne (510), w tym: „W starej szkole” (106), „Kawałek chleba nie spadnie z nieba” 
(55), „Mały Etnograf” (19), „Koraliki z owczej wełny” (68), „Legendy o młynie i wiatraku” (20), „Marysia 
i Janek zapraszają na wieś” (47), „Zagroda pełna zwierząt” (42), „Wstążki malowane” (13), „Po co starzik 
i starka mieli tarka?” (2), „Śladami dawnej magii – świat dawnych wierzeń, tradycji i obrzędów” (7), 
„Chłopi” w terenie. Czytamy powieść Władysława Reymonta (Tom 1: „Jesień”) (1), „Marzanna i gaik” 
(24), „Zwyczaje Wielkanocne”(35), „Wróżby andrzejkowe” (21), „Przygotowania do świąt Bożego 
Narodzenia” (38), warsztaty rzeźbiarskie „Drewno i dłuto” (3), warsztaty plecionkarskie „O czym szumi 
wiklina” (7), warsztaty ceramiczne „Z gliny ulepione” (2). 
Zgodnie z planem pracy oferta edukacyjna Muzeum została wzbogacona o lekcję związaną z tematyką 
powstań śląskich „Górny Śląsk na zakręcie historii – powstania i plebiscyt z perspektywy górnośląskich 
chłopów”. We wrześniu opracowano również koncepcję nowej lekcji: „Jak się żenić, to się żenić!” – 
obrzędowość weselna na Górnym Śląsku w świetle „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.  
- kontynuowano cykl zajęć „Koło małego Etnografa”. Zajęcia propagują wiedzę o dawnej kulturze 
i tradycjach ludowych przy wykorzystaniu dotychczasowej palety zajęć Działu Edukacji i Popularyzacji. 
Uczestnicy (osoby indywidualne w wieku od 6 do 12 lat) mogli skorzystać z oferty dotąd dostępnej 
jedynie dla grup szkolnych. 
 

2. Edukacja kulturalna dla dorosłych 
- „Warsztaty rzemiosła i sztuki ludowej” (kontynuacja) – popołudniowe warsztaty z zakresu: tkactwa 
(prowadzenie: Ewa Zacharyasz) – zrealizowano pokazy tkactwa w czasie imprez plenerowych, nie 
przeprowadzono warsztatów z powodu braku możliwości osnucia krosien warsztatowych, 
zaplanowano poszukiwania osoby z taką specjalizacją; zajęcia z garncarstwa (prowadzenie: Beata 
Grabowska-Mutke) oraz rzeźby w drewnie (prowadzenie: Franciszek Wójtowicz) – nie zrealizowano 
z powodu braku zgłoszeń. 
- Dział Edukacji i Popularyzacji zrealizował zaplanowany kurs wikliniarski dla osób początkujących 
(prowadzenie: Aleksandra Bober).  
- Warsztaty pn. „Zachowajmy wspomnienia” – nie zrealizowano ze względu na brak otrzymania dotacji 
ze strony MKiDN. 
 

3. Konkursy 

- 11 marca 2019 roku ogłoszono konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na 
najpiękniejsze jajko wielkanocne wytworzone techniką tradycyjną lub dowolną. Podczas imprezy 
plenerowej „Wielkanoc na Śląsku” (14.04.2019) ogłoszono wyniki konkursu, w którym udział wzięło 64 
uczestników. 
- 15 grudnia 2019 roku, podczas imprezy Śląsko Wilijo, zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskich 
konkursów „Opowieści naszych pradziadków”, na który wpłynęło 31 prac oraz „Na najpiękniejszą 
bombkę bożonarodzeniową”, na który wpłynęły 334 prace. Uczestnicy i laureaci konkursów otrzymali 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Przy wejściu do Muzeum oraz przy scenie została otwarta wystawa 
bombek bożonarodzeniowych. 
- konkurs literacki dla młodzieży, w którym zadaniem uczestników będzie spisanie wspomnień –
rodziców, dziadków lub innych krewnych – związanych z kultywowaniem dawnych zwyczajów 
i obrzędów – realizacja uzależniona od decyzji MKiDN o dofinansowaniu zadania pn. „Publikacja dzieła 
depozytariusza niematerialnego dziedzictwa kulturowego: Dusza starego domu”. Działanie 
niezrealizowane ze względu na brak otrzymania dotacji ze strony MKiDN. 



 

4. Udział Muzeum w konkursach 

- konkurs na wydarzenie muzealne SYBILLA 2018 (organizator: NIMOZ), kategoria: konserwacja 
i ochrona dziedzictwa kultury; projekt: Konserwacja skrzyni żelaznej GPE-5261 – nie przyznano nagród 
ani wyróżnień; 
- konkursu na Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2018, 
kategoria: za dokonania z zakresu konserwacji: Konserwacja skrzyni żelaznej GPE-5261 – nie przyznano 
nagród ani wyróżnień. 
 

5. Plenery 

- 3 października 2019 roku na terenie MGPE odbył się piknik malarski „Sielskie Klimaty”. Plener 
przyciągnął do Muzeum 906 uczestników, zorganizowano go przy współpracy z Zespołem Szkół 
Plastycznych w Katowicach. 
 

6. Wydarzenia cykliczne – edukacyjno-popularyzatorskie 

„Wakacje w skansenie” 
Dział Edukacji i Popularyzacji przygotował i zrealizował cykl dziewięciu imprez w ramach „XXVII Wakacji 
w skansenie – 2019”. W lipcu opracowano programy i przeprowadzono pięć poniedziałkowych imprez 
edukacyjno-rekreacyjnych pod tytułem „Kultura to nasza natura”. W sierpniu opracowano programy i 
przeprowadzono cztery poniedziałkowe imprezy edukacyjno-rekreacyjne pt. „Dawne zawody nie 
wychodzą z mody”. W ramach zajęć dzieci poznawały ludowe przyśpiewki, tańce i instrumenty, 
zapoznały się także ze strojami ludowymi i tradycyjnym rękodziełem, a także poznawały dawne 
zawody, rzemiosło i rękodzieło. Uczestnicy „Wakacji w skansenie” brali również udział w quizach, 
konkursach sportowych oraz zabawach i warsztatach plastycznych. Łącznie podczas wszystkich 
dziewięciu poniedziałkowych spotkań, w lipcu i sierpniu, Muzeum odwiedziły 3574 osoby. Projekt 
został dofinansowany przez Miasto Chorzów. 
 
„Opowieści naszych pradziadków” 
- „Dobranocka w skansenie” – cykl spotkań z bajarzami, wprowadzającymi słuchaczy w niezwykły świat 
narracji przekazywanych drogą ustną, w tym wypadku: bajek i legend ludowych – opowieści 
prezentujących niewzruszony porządek moralny. Produkt przeznaczony jest dla rodzin z małymi 
dziećmi. 
- „Duchy i strachy w skansenie” – spotkania z gawędziarzami wprowadzającymi słuchaczy 
w zapominany dziś świat podań ludowych, poprzedzone spacerami z przewodnikiem przez ciemny 
w porze realizacji wydarzenia skansen i opowieściami przygotowanymi przez przewodnika. Po dotarciu 
do chałupy z Kaliny uczestnicy słuchają opowieści ukazujących sferę wierzeniowości ludowej, które 
przybliżają zmagania naszych przodków z niezrozumiałymi zjawiskami, niewłaściwymi zachowaniami i 
innymi problemami. Gawędy przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych. Do grona bajarzy 
współpracujących z Muzeum od 2014 roku przy realizacji imprez dołączył Andrzej Krzyzczyk z Rudy 
Śląskiej. 
- „Powspominajmy w skansenie” – cykl spotkań skierowany do osób tęskniących za dawnymi czasami, 
okresem dzieciństwa i młodości, zainteresowanych życiem codziennym dziadków i pradziadków, 
chcących posłuchać wspomnień lub się nimi podzielić. Niezrealizowany z uwagi na brak uzyskania 
dofinansowania ze strony MKiDN. 

 

7. Inne 
- kontynuowano produkt dla dzieci „Urodzinki w skansenie”, 
- 12 maja 2019 roku Katarzyna Stolarska z działu Działu Edukacji i Popularyzacji uczestniczyła w pikniku 
organizowanym w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich przez Wydział Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Na stoisku MGPE zorganizowano strefę 



edukacyjną, gdzie można było m.in. zdobyć wiedzę na temat strojów ludowych, zapoznać się z techniką 
filcowania „na mokro” oraz zasięgnąć informacji na temat wykorzystania środków europejskich w 
Muzeum; 
- 14 czerwca 2019 roku na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach odbył się ekopiknik zorganizowany 
przez Związek Harcerstwa Polskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Podczas pikniku zaprezentowano ofertę Muzeum oraz odbyły się warsztaty 
rękodzielnicze; 
- 8 lipca 2019 roku na terenie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” odbyło się 
spotkanie Prezydenta RP – Pana Andrzeja Dudy z mieszkańcami Chorzowa. W ramach wydarzenia na 
terenie muzeum z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstań Śląskich zasadzony został przez Pana 
Prezydenta dąb. 
- 30 sierpnia 2019 roku w ramach „Międzypokoleniowego Pikniku Pożegnanie Wakacji” Sabina Waszut 
oraz Katarzyna Stolarska z Działu Edukacji i Popularyzacji przeprowadziły prelekcję na temat „Życia 
dzieci na dawnej wsi oraz obowiązków szkolnych” (dodatkowo opiekunki ekspozycji Aleksandra Bober 
oraz Aleksandra Niemczyńska przeprowadziły warsztaty wikliniarskie i „Wstążki malowane”). 
- W dniach 19 i 20 października 2019 roku na terenie Muzeum odbyła się rodzinna gra terenowa 
„Powstańczym szlakiem” zorganizowana z okazji obchodów 100-lecia wybuchu Powstań Śląskich. 
Uczestnicy wykonując zadania mogli poznać historię Powstań Śląskich i Plebiscytu. W grze terenowej 
wzięło udział 30 rodzin. 
- 8 listopada 2019 roku pracownicy Działu Edukacji i Popularyzacji koordynowali grę terenową 
zorganizowaną przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie. 
Tematyka gry dotyczyła rocznicy odzyskania niepodległości. 
 

V. BIBLIOTEKA 

W 2019 roku wykonano zgodnie z planem następujące prace biblioteczne związane z udostępnianiem 
i opracowywaniem księgozbioru oraz wymianą wydawnictw MGPE: 
a) do systemu bibliotecznego MATEUSZ wprowadzono do końca 2019 roku – 169 rekordów bieżących 
nabytków wpisanych do inwentarzy księgozbioru MGPE; 
b) pozyskano do księgozbioru (w formie zakupów, wymiany i przydziałów) oraz wpisano do inwentarzy 
365 woluminów książek i czasopism w tym: 
- książek 264 wol. (od numeru 2694 do numeru 2957), w tym z: wymiany 78 wol., przydziałów 29 wol., 
darów 153 wol., kupna 4 wol.; 
- czasopism: 101 wol. (od numeru 1814 do numeru 1914), w tym z: wymiany 35 wol., darów 10 wol., 
przydziałów 48 wol., kupna 8 wol.; 
c) udostępniano pracownikom Muzeum książki i czasopisma z księgozbioru MGPE; 
d) w ramach wymiany wydawnictw z muzeami i innymi instytucjami do końca roku 2019 wysłano 183 
egzemplarze wydawnictw MGPE do bibliotek, muzeów, skansenów i instytutów naukowych w tym: 
- 31 egz. „Rocznika MGPE” R. 2013-2018, t. 1-6  
- 80 egz. „Zeszytów Budownictwa Drewnianego MGPE”, z. 1-19  
- 52 egz. „Monografii i Materiałów MGPE”, t. 1-13 
- 7 egz. „Przewodnik. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 
- 5 egz. „Narracja, obyczaj, wiedza…” 
- 8 egz. „Jako downi bywało”, t. 1, t. 2; 
e) wysłano egzemplarze obowiązkowe do 15 bibliotek krajowych, razem 119 egz. wydawnictw MGPE, 
które ukazały się w 2018 roku, w tym z serii: „Zeszyty Budownictwa Drewnianego MGPE”, z. 18-19; 
„Monografie i Materiały”, t. 11-13; „Jako downi bywało”, t. 2 oraz Rocznik MGPE 2018, t. 6. 
f) zgodnie z planem zakończono opracowanie księgozbioru przekazanego przez spadkobierców 
Antoniego Halora (zgodnie z Umową przechowania) i udostępniono zasoby do korzystania na miejscu); 



g) dodawano bibliografię załącznikową przy artykułach publikowanych w bieżących Rocznikach 
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” poprzez interfejs www, w module 
sprawozdawczym Polskiej Bibliografii Naukowej; 
h) zamieszczano informacje na temat bieżących publikacji MGPE na stronach internetowych m.in. 
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 
 

VI. RADA MUZEUM 

7 marca 2019 roku odbyło się w siedzibie Muzeum posiedzenie Rady Muzeum „Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie”. W obradach udział wzięło sześciu członków Rady w składzie: dr Jacek 
Siebel (Przewodniczący), prof. dr hab. Wacław Gojniczek, dr Jerzy Gorzelik, dr Marek Grabski, mgr 
Jarosław Gałęza, mgr Rafał Zaremba, dr Artur Madaliński – Dyrektor MGPE oraz pracownicy Muzeum: 
dr Przemysław Nocuń – Pełnomocnik Dyrektora, dr Agnieszka Przybyła-Dumin – Kierownik Działu 
Nauki, Danuta Łuczyszyn – Główna Księgowa, Ewa Zacharyasz – Sekretarz Rady. Na spotkanie nie mogli 
przybyć dr Antoni Bartosz (Wiceprzewodniczący – nieobecny, usprawiedliwiony) i zaproszony przez 
Przewodniczącego Przemysław Smyczek – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. Rada zapoznała się ze sprawozdaniami i planami (merytorycznymi 
i finansowymi) Muzeum, które zostały pozytywnie zaopiniowane w formie uchwał 1-4/2019). 
 

VII. PROJEKTY Z FINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM 

I. Projekt pn. „Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap I)” (RPO WSL 2014–2020).  
W pierwszej połowie 2019 roku zakończono projekt związany z wykonaniem pierwszego etapu 
digitalizacji zbiorów prof. Dygacza. W danym okresie sprawozdawczym zrealizowano między innymi:  

 rekonstrukcję zapisów nutowych i tekstowych pochodzących ze zbiorów (wykonywaną 
zarówno przez Grzegorza Płonkę, jak również dr. Marcina Szeląga),  

 opis zbiorów zdigitalizowanych wcześniej w roku 2018, a także ich umieszczenie w zakupionym 
w ramach projektu nowym systemie muzealnym (REGMUS),  

 udostępnienie zbiorów zarówno za pośrednictwem własnej strony internetowej, jak również 
w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.  

Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia w I kwartale 2019 roku odbyła się instalacja i uruchomienie 
nowej infrastruktury sprzętowej, w tym między innymi: serwera, macierzy dyskowej i zestawu 
komputerowego. W grudniu 2019 roku odbyła się kontrola projektu prowadzona przez Referat kontroli 
projektów Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku kontroli nie 
stwierdzono zastrzeżeń. 
 
II. W roku 2019 realizowano zadania dofinansowane w ramach programów Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na rok 2019, w tym: 
1. Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu i włamania 
oraz monitoringu wizyjnego: 
W maju wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej zabezpieczeń obiektów kubaturowych 
w ramach zadania. W ramach udzielonego zamówienia zaprojektowano spójny system sygnalizacji 
pożaru, napadu i włamania oraz monitoringu wizyjnego, wraz z zapewnieniem bezpośredniej transmisji 
sygnałów do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego specjalistycznych uzbrojonych formacji 
ochronnych realizujących zadania z zakresu ochrony osób i mienia, a w przypadku sygnałów 
pożarowych dodatkowo do stacji monitorowania alarmów Straży Pożarnej. 
Wykonawca dokumentacji został wybrany na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym 
w Muzeum. Dokumentacja obejmuje: koncepcję projektową, projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
przedmiar, kosztorys, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i plan BIOZ. 



Na podstawie odebranej dokumentacji 17 października 2019 roku wydano pozwolenie na budowę nr 
395/2019. Decyzja uprawomocniła się 7 listopada 2019 roku.  
Dokumentacja została pozytywnie zaopiniowana przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów – państwową instytucję kultury, której celem statutowym jest wyznaczanie i upowszechnianie 
standardów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów, a także rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 
Wykonawca dokumentacji dopuścił się jednak opóźnienia w realizacji umowy, w związku z czym 
nałożona została kara umowna w wysokości 23 616,00 zł.  
21 października 2019 roku opublikowano postępowanie przetargowe na pierwszy etap robót 
budowlanych, w ramach których częściowo wykonano kanalizację ziemną w postaci kanalizacji 
teletechnicznej. Wykonane w okresie od 21 listopada do 20 grudnia 2019 roku ziemne roboty 
budowlane obejmowały: 
a) budowę teletechnicznej kanalizacji o długości 1240 mb, wraz ze studniami kanalizacyjnymi SK-2 
w liczbie 19 szt., 
b) zabudowanie linki/pilota do przeciągania kabli w nowo wybudowanej kanalizacji technicznej 
o długości 1240 mb., 
c) wykonanie 8 przejść kanalizacji teletechnicznej pod istniejącymi utwardzonymi drogami 
wewnętrznymi na terenie Muzeum przy wykonaniu przewiertów lub przecisków, 
d) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
e) weryfikację drożności istniejącej kanalizacji technicznej o długości 891 mb, 
f) zabudowanie linki/pilota przeciągania kabli w istniejącej kanalizacji technicznej o długości 891 mb. 
 
2. Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap II): 
W ramach priorytetu związanego z kulturą cyfrową realizowano przedsięwzięcie pn. „Digitalizacja 
zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap II)”. W ramach zadania kontynuowano cyfrowe 
opracowanie, digitalizację i udostępnianie muzycznego archiwum etnograficznego prof. dr. hab. Adolfa 
Dygacza, co pozwoli na wykorzystanie zasobów cyfrowych do celów popularyzatorskich, edukacyjnych 
i naukowych. Projekt ma charakter zadania dwuletniego realizowanego w latach 2019–2020. 
Poniżej zawarto zrealizowane do tej pory etapy zadania: 
W okresie od maja do czerwca 2019 roku zakupiono materiały archiwizacyjne w postaci: teczek 
wiązanych, pudeł archiwizacyjnych, pudeł archiwizacyjnych na taśmy i płyty CD, kopert A4, papieru 
przekładkowego, a także zakupiono infrastrukturę na potrzeby archiwizacji i przechowywania danych 
cyfrowych (nagrywarkę do płyt archiwizacyjnych M-DISC, a także płyty BD-R do archiwizacji). 
W czerwcu 2019 roku wykonano zabezpieczenie konserwatorskie zbiorów metodą fumigacji (fumigacja 
została przeprowadzona w Muzeum Śląskim). 
Od maja do lipca 2019 roku przeniesiono nagrania audio z 36 taśm szpulowych na nośnik cyfrowy 
w postaci plików cd audio i wave, a także wykonano ich rekonstrukcję (czyszczenie, odszumianie), 
a także dzielenie. 
Od lipca do września 2019 roku zeskanowano 15 992 istniejących zapisów nutowych, notatek oraz 
opisów i tekstów pieśni, w tym wykonano skany w postaci plików TIFF 6.0 bez kompresji 
o rozdzielczości 400-600 dpi i 24-bit RGB oraz plików jpeg do przeglądania o rozdzielczości 200-300 dpi, 
na profesjonalnych skanerach formatu A4 i A3. 
Od maja do grudnia 2019 roku świadczono usługę asysty technicznej oprogramowania RegMus, za 
pośrednictwem którego są udostępnianie pliki na stronie internetowej Muzeum. 
Od czerwca do grudnia 2019 roku realizowano zamówienie polegające na tworzeniu informacji 
o zasobach w tym: przygotowaniu i opracowaniu metadanych zdigitalizowanych archiwaliów poprzez 
wykonanie rekonstrukcji zapisów nutowych i tekstowych oraz uzupełnianie opisów. W ramach tego 
zadania opracowano 470 utworów. 
Od sierpnia do grudnia 2019 roku realizowano zamówienie polegające na wprowadzaniu do systemu 
RegMus i Śląskiej Biblioteki Cyfrowej informacji o udostępnianych zasobach oraz kontrolę jakości 
wykonanych skanów (jako pierwszy etap kontroli). Drugi etap kontroli miał charakter statystyczny. 



Wyznaczona do tego zadania osoba sprawdziła wyrywkowo 20% zeskanowanego materiału. Zadanie 
to wykonywał etatowy pracownik Muzeum (Dokumentalista – Antoni Kreis). 
Od maja do grudnia 2019 roku dr Agnieszka Przybyła-Dumin koordynowała całe zadanie. 
Na bieżąco wykonywano także kopie bezpieczeństwa – zeskanowane dokumenty występują obecnie 
w co najmniej trzech kopiach, w tym: 
- na macierzy dyskowej zlokalizowanej w serwerowni w budynku wielofunkcyjnym, będącym siedzibą 
Muzeum, 
- na serwerze NAS zlokalizowanym w pomieszczeniu archiwum zakładowego budynku 
wielofunkcyjnego, 
- na płytach B-DR do celów archiwizacyjnych. 
Dodatkowo zgodnie z Porozumieniem o współtworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej za tworzenie kopii 
bezpieczeństwa odpowiedzialna była również Śląska Biblioteka Cyfrowa [kopia bezpieczeństwa zasobu 
(mirror) zlokalizowana jest na terenie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego]. 
 
3. Smartfon w koronce – oblicza koronki klockowej: 
Projekt przewidywał organizację wystawy czasowej pt. „Smartfon w koronce – oblicza koronki 
klockowej” o tematyce rękodzielniczej związanej z koronką klockową, a także działań towarzyszących. 
Wystawa trwała od 6 kwietnia do 31 sierpnia 2019 roku. Dzięki zorganizowanej wystawie wzrósł 
poziom wiedzy i zainteresowania jedną z najważniejszych technik koronkarstwa – nie tylko wśród 
mieszkańców regionu, ale także pozostałych zwiedzających. Ważnym rezultatem projektu było 
upowszechnienie informacji o funkcjonującym obecnie Śląskim Kole Koronki Klockowej z Katowic 
i możliwości zasilenia jego grona uczestników. Pozwoliło to na prezentację koronki klockowej jako 
żywej, zakorzenionej w tradycji, ale też korespondującej z nowoczesnymi trendami techniki rzemiosła 
artystycznego. Co ważne, w wernisażu wystawy brali udział przedstawiciele Międzynarodowej 
Organizacji Koronki Klockowej i Igłowej – instytucji, która skupia miłośników koronki klockowej 
i igłowej z całego świata – co było dla Muzeum ogromną szansą na zaprezentowane działań, jakie 
Muzeum podejmuje wspólnie ze śląskimi i małopolskimi koronczarkami w celu promocji koronki 
klockowej. Wystawie towarzyszył katalog wydany w nakładzie 500 egzemplarzy. 
 
4. Śląska Fabryka Fajek ze Zborowskiego – podsumowanie badań: 
Zadanie zgłoszone w ramach Priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych” pn. „Śląska Fabryka 
Fajek ze Zborowskiego – podsumowanie badań” polega na opracowaniu i opublikowaniu wyników 
przeprowadzonych dwóch sezonów badań archeologicznych przy XVIII-wiecznej fabryce fajek 
glinianych w miejscowości Zborowskie (gm. Ciasna, pow. lubliniecki).  
W 2019 roku zakupiono materiały do segregacji i opisu zabytków (pudła kartonowe i woreczki 
strunowe), a następnie posegregowano i zliczono materiał ruchomy wg poszczególnych kategorii 
zabytków (suma zabytków z 2013 i 2014 roku wyniosła 61 250 szt.). Opracowano 2792 główki fajek 
gładkich i 118 plastycznie zdobionych główek fajek – szczegółowemu opracowaniu poddano 
egzemplarze, których stan zachowania pozwalał na dalszą analizę pod kątem kształtu główki, 
znajdujących się na noskach główek sygnatur dolnych i bocznych oraz plastycznych zdobień. Kolejną 
kategorią zabytków, których analizę przeprowadzono były ustniki fajek (247 egz.) oraz cybuchy 
zdobione (4047 egz.). W przypadku cybuchów zdobionych poza zgromadzonymi danymi metrycznymi 
zidentyfikowano również 36 różnych zdobień. 
Wyłoniono wykonawców dokumentacji rysunkowej (wybrano i przekazano 300 zabytków – termin 
zakończenia realizacji zadania: marzec 2020 roku), dokumentacji fotograficznej (wybrano i przekazano 
125 zabytków – termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2019 roku) oraz nawiązano współpracę 
z trzema osobami (badaczami tematyki fajkarstwa europejskiego), które napisały artykuły do publikacji 
podsumowującej badania w Zborowskiem (termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2019 roku). 
 
5. Moniuszko pod strzechy: 
Zadanie pn. „Moniuszko pod strzechy” polegało na realizacji cyklu czterech wydarzeń na terenie 
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", które szerzej zostały opisane w punkcie VI.1. 



Celem przedsięwzięcia była popularyzacja najrzadziej wykonywanych dzieł Stanisława Moniuszki. 
Zadanie przewidywało przedstawienie szerokiego spektrum twórczości pieśniarskiej w kulturowym 
i historycznym kontekście Muzeum. Elementem wyróżniającym zadanie spośród innych przedsięwzięć 
było zwrócenie szczególnej uwagi na wszechobecne w twórczości Stanisława Moniuszki motywy 
ludowe. W wydarzeniach przewidziano udział wybitnych artystów nurtu nie tylko muzyki klasycznej, 
ale także muzyki ludowej i jazzowej. Projekt „Moniuszko pod strzechy” uzyskał dofinansowanie ze 
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury, a także z budżetu Województwa Śląskiego. 
 
6. Publikacja dzieła depozytariusza niematerialnego dziedzictwa kulturowego Dusza starego domu: 
Zadanie zgłoszone w roku 2019 w ramach Priorytetu „Kultura ludowa i tradycyjna”, którego celem było 
wydanie publikacji dzieła Zofii Przeliorz pt. „Dusza starego domu” i kontynuowanie w ten sposób serii 
wydawniczej, w ramach której drukowane są dzieła depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego Górnego Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego. Nie zostało zrealizowane ze względu na brak 
otrzymania dofinansowania. 
Muzeum powtórnie zgłosiło wniosek w ramach kolejnej edycji konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (na rok 2020). 
 
III. W roku 2019 Muzeum ubiegało się także o dofinansowanie zadań do realizacji w roku 2020: 
1. Stworzenie nowej wystawy stałej w garbarni z Koniakowa, której ideą jest przybliżenie zwiedzającym 
sposobu obróbki skóry, który (jako umiejętność) jest bardzo istotny z punktu widzenia ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W ramach konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na rok 2019 Muzeum nie otrzymało wsparcia finansowego, jednak z uwagi na przyznanie 
przez Komisję oceny dużej liczby punktów, Muzeum ponownie zgłosiło projekt w ramach naboru 
prowadzonego na rok 2020 (po wprowadzeniu modyfikacji do założeń projektu). 
 
2. Ze względu na realizację projektu dwuletniego w ramach programu związanego z infrastrukturą 
kultury, ze względów proceduralnych nie zgłoszono wniosku dotyczącego remontu trzech drewnianych 
obiektów wraz z aranżacją wnętrz na potrzeby ekspozycyjne i spotkaniowe.  
3. „Organizacja wystawy czasowej »Życie jako pieśń. Z teki profesora Adolfa Dygacza«” (w ramach 
programu Wspieranie działań muzealnych). Przewiduje on stworzenie wystawy czasowej pn. „Życie 
jako pieśń. Z teki profesora Adolfa Dygacza”, poświęconej etnologowi, muzykologowi, folkloryście – 
prof. dr hab. Adolfowi Dygaczowi i jego dorobkowi naukowemu, a także ogromnemu zbiorowi pieśni, 
które zapisał prowadząc badania terenowe na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz 
w innych regionach Polski. Na wystawie zaprezentowana zostanie sylwetka uczonego oraz zebrane 
przez niego pieśni wraz z ich nagraniami w układzie tematycznym. Pierwsza część wystawy poświęcona 
będzie w całości prof. dr. hab. Adolfowi Dygaczowi. Druga skupiała się będzie na pieśni ludowej ze 
zbiorów prof. Adolfa Dygacza. Każdy gatunek pieśni będzie opatrzony stosownym opisem 
charakteryzującym podejmowaną w poszczególnych utworach problematykę i przybliżającym 
pojawiające się w nich motywy. Bardzo ważnym elementem tej części wystawy będą urządzenia 
multimedialne, takie jak słuchawki umożliwiające odsłuchanie pieśni. Realizacja zadania zaplanowana 
jest w roku 2020 (pod warunkiem otrzymania dofinansowania). 
4. „Międzynarodowy Festiwal »Niesamowita Słowiańszczyzna«” (w ramach programu Muzyka). 
Zadanie przewiduje realizację na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 
międzynarodowego festiwalu pn. „Niesamowita Słowiańszczyzna”. Celem przedsięwzięcia jest 
popularyzacja kultury inspirowanej ludowością, zwrócenie uwagi na uniwersalizm wątków ludowych 
obecnych w różnych gatunkach (folk, klasyka, jazz) muzyki polskiej i światowej oraz podkreślenie 
wspólnych, sięgających korzeniami kategorii Słowiańszczyzny, wartości: szacunku dla tradycji, 
tolerancji oraz poszanowania przyrody. Istotnym kontekstem przedsięwzięcia jest także ekspozycja 
muzyki ludowej w autentycznym otoczeniu XIX-wiecznego krajobrazu wiejskiego. W wydarzeniach 
przewidziano udział wybitnych artystów nurtu muzyki ludowej, klasycznej, folkowej i jazzowej oraz – 



co stanowi kulminacyjny punkt festiwalu – wspólne wykonanie przez nich polskich pieśni ludowych. 
Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2020 (pod warunkiem otrzymania dofinansowania). 

VIII. POPULARYZACJA 

1. Imprezy plenerowe 

14 kwietnia 2019 roku – Wielkanoc na Śląsku 
W Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, odbyła się pierwsza w 2019 roku impreza 
plenerowa – „Wielkanoc na Śląsku”. Podczas imprezy najmłodsi goście poszukiwali „zajączka 
wielkanocnego”, a całe rodziny wzięły udział we wspólnej zabawie oraz warsztatach tworzenia 
marzann. Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie” przedstawił spektakl „Wielkanocne 
wspomnienie”, a Sabina Waszut z Działu Edukacji i Popularyzacji opowiadała o tradycjach i zwyczajach 
świąt wielkanocnych. Podczas imprezy wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca „Chorzów” oraz Soul Hunters 
Gospel Choir pod kierownictwem Katarzyny Pumy Piaseckiej. Całość prowadził Marek Szołtysek. 
W imprezie udział wzięło 1608 osób.  
 
28 kwietnia 2019 roku – Bieg „Oko w Oko z Rakiem” 
Impreza mająca na celu promocję zdrowego odżywiania w trakcie i po chorobie onkologicznej. 
Zachęcała do aktywności fizycznej i profilaktyki choroby nowotworowej. W ramach wydarzenia odbyły 
się występy zespołu „Krywań” oraz Macieja Lipiny.  
W imprezie udział wzięło 1680 osób. 
 
1 maja 2019 roku – Śląskie Gody 
Impreza organizowana przez Związek Górnośląski oraz Chorzowskie Centrum Kultury. Jarmark 
odpustowy, uroczysta msza święta. Podczas imprezy wystąpili: „Piekarskie Klachule”, chór dziecięcy 
z Pszczyny, Julia Wencepel, chór dziecięcy z Pawłowic, zespół akordeonistów „Kleofas” z Katowic, 
zespół ludowy „Zawodzianki”, zespół „Gorzyczanie”, chór „Suszec”. 
W imprezie udział wzięło 4506 osób.  
12 maja 2019 roku – Dzień Rzemiosła i Rękodzieła 
Podczas tegorocznej edycji imprezy zaprosiliśmy gości do udziału w 16 warsztatach tematycznych. 
Zwiedzający mogli spróbować swoich sił m.in. w powroźnictwie, ciesielstwie, wikliniarstwie, 
kowalstwie, tkactwie czy garncarstwie. Cholewkarz uczył chętnych szycia butów, młynarz zapraszał do 
wspólnego mielenia mąki, a skryba zaznajamiał z tajnikami pisania gęsim piórem. Naszym gościom 
pokazaliśmy też jak powstaje koronka klockowa. Mogli również spróbować swoich sił w praniu na tarze, 
farbowaniu tkanin oraz sprawdzić się w prostych zadaniach stolarskich. Czas zwiedzającym umiliła 
kapela z Twardowic.  
W imprezie udział wzięło 297 osób (bardzo złe warunki atmosferyczne). 
 
18 maja 2019 roku – Noc Muzeów 
Motywem przewodnim tegorocznej Nocy Muzeów w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 
w Chorzowie” był „Zmierzch na wsi, czyli horror w skansenie”. Na rozstaju dróg zwiedzających witał 
zbójnik Eliasz, który wprowadzał gości w magiczny świat śląskich podań i legend. Pistulka, Strzyga, 
Południca, Skarbnik i wiele innych śląskich demonów oraz postaci można było spotkać w ramach 
spaceru po ekspozycji. W rolę postaci wcielili się aktorzy teatru „Lufcik na Korbkę”. Z powodu bardzo 
złych warunków atmosferycznych – silne opady deszczu i burza – organizatorzy byli zmuszeni zakończyć 
imprezę w terenie i przenieść ją do budynku administracji (ze względów bezpieczeństwa).  
W imprezie udział wzięło 2659 osób. 
 
26 maja 2019 roku – Dzień Matki w skansenie na Fest 



Impreza organizowana we współpracy z Radiem Fest. Okazja do spotkania dla całych rodzin. Na scenie 
zaprezentowali się artyści: Magdalena Pal, Bernadeta Kowalska i Tim Fabian. Imprezę poprowadzili 
prezenterzy Radia Fest: Marcin Janota i Jacek Maczuch. 
W imprezie udział wzięło 1237 osób. 
 
1-2 czerwca 2019 roku – Z orężem przez wieki 
Impreza organizowana przez Miasto Chorzów w ramach „Dni Chorzowa”. Było to prawdziwe święto 
nie tylko dla miłośników historii. Do Muzeum zjechało kilkuset rekonstruktorów. Podczas imprezy 
zaprezentowano pokazy walk rycerskich, sokolnicze i strzelania z łuków oraz wiele innych atrakcji. 
W imprezie udział wzięło: 14 000 osób. 
 
9 czerwca 2019 roku – Dzień Dziecka, czyli zabawy na wiejskim podwórku 
Podczas imprezy zaprezentowały się dziecięce zespoły: Pieśni i Tańca „Sarna” z Rajczy oraz Zespół 
Pieśni i Tańca „Chorzów”, a Teatr Bajkowe Skarbki Śląska wystawił przedstawienie „Pan Gaweł i jego 
pies”. Nie zabrakło animacji, dawnych zabaw podwórkowych oraz warsztatów rękodzielniczych 
i opowieści o dawnym życiu dzieci na wsi. Na zakończenie imprezy na Dużej Łące odbyły się pokazy 
sprawności psów, które zorganizował Klub agility HOPSTER. 
W imprezie udział wzięło 897 osób. 
 
16 czerwca 2019 roku – Śląskie Święto Rowerzysty 
Była to druga edycja Śląskiego Święta Rowerzysty – imprezy rowerowej, której celem jest promowanie 
ruchu rowerowego jako doskonałego środka transportu, a także integracja środowisk rowerzystów. 
W imprezie udział wzięło 952 rowerzystów. 
 
22 czerwca 2019 roku – Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr 
Podczas imprezy można było wysłuchać tradycyjnych pieśni chóralnych i dźwięków orkiestr dętych. 
Organizatorem prezentacji był Zarząd Okręgu Chorzowsko-Świętochłowickiego Śląskiego Związku 
Chórów i Orkiestr. 
W imprezie udział wzięło 237 osób. 
 
23 czerwca 2019 roku – Na św. Jana 
Wydarzenie rozpoczęło się koncertem Doktora Grzecha i Papy Wilka z „Balladami grzesznymi 
i z pazurem”. Po nich z repertuarem pieśni dziadowskich wystąpił zespół „Roderyk”, a Teatr Akademia 
Wyobraźni zaprezentował się ze spektaklem „Karnawał Dziadowski”. O godzinie 18.00 rozpoczęły się 
obrzędy świętojańskie, m.in. skoki przez ognisko, szukanie kwiatu paproci, a także wyplatanie i 
puszczanie wianków. 

W imprezie udział wzięło 877 osób. 
 
29 czerwca 2019 – Powstańcze ślady w filmie „Sól ziemi czarnej”  
Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich. 
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00 debatą o wizerunku powstania w filmie Kazimierza Kutza 
z udziałem prof. Andrzeja Gwoździa, filmoznawcy i znawcy twórczości Kazimierza Kutza oraz prof. 
Ryszarda Kaczmarka, historyka, badacza Górnego Śląska. W dalszej części oprowadzono uczestników 
wydarzenia po dwóch wystawach tematycznych: przygotowanej przez Muzeum Powstań Śląskich 
wystawie „Śląsk – droga do Niepodległej”, pokazującej skomplikowane dzieje naszego regionu oraz 
zrealizowanej przez Instytucję Filmową Silesia Film wystawie poświęconej twórczości filmowej 
reżysera „Soli ziemi czarnej”: „Kazimierz Kutz. Destynacje”. Kluczowym elementem wydarzenia była 
inscenizacja scen z filmu „Sól ziemi czarnej” Kazimierza Kutza. Do odtworzenia przez aktorów z Teatru 
Śląskiego wybrano cztery sceny z filmu: scenę początkową, czyli przygotowania do powstania, scenę, 
w której ojciec wysyła braci Basistów do powstania, komediowy fragment z kurą oraz symboliczną 
scenę finałową filmu. W podwójnej roli: jednego z braci Basistów oraz narratora odtwarzanych 



fragmentów wystąpił Olgierd Łukaszewicz. Po zakończeniu inscenizacji odbył się koncert Grzegorza 
Płonki i zespołu Ligocianie. Wieczór zakończyła plenerowa projekcja obchodzącej w tym roku 50-lecie 
powstania „Soli ziemi czarnej” Kazimierza Kutza. Pokazowi filmu towarzyszyło spotkanie z aktorami. 
Współorganizatorami były Instytucja Filmowa SILESIA FILM oraz Muzeum Powstań Śląskich 
w Świętochłowicach. 

W imprezie udział wzięło 258 osób. 
 
7 lipca 2019 roku – Dzień Miodu 
Podczas imprezy zwiedzający mogli poznać historię bartnictwa oraz obejrzeć m.in. wirowanie miodu. 
W zagrodzie z Frydka prezentowany był unikalny sprzęt pszczelarski. Dla najmłodszych przygotowano 
warsztaty ciesielskie przeprowadzone przez klub kreatywnego inżyniera FloJaMo. Zaprezentowała się 
również pasieka edukacyjna „Skrzydlaci Przyjaciele”, która również zrealizowała warsztaty dla dzieci. 
Na scenie wystąpił zespół proWOKALni. Współorganizatorem imprezy był Śląski Związek Pszczelarzy w 
Katowicach.  

W imprezie udział wzięło 2421 osób. 
 
21 lipca 2019 roku – Pełne odprężenie w chorzowskim skansenie 
Impreza promująca zdrowy tryb życia, pozwalająca „zwolnić, zatrzymać się na chwilę” i odprężyć na 
łonie natury. Na gości czekało Śniadanie, czyli pyszny chleb z fit pastami, który serwował zwiedzającym 
Marcin Czubak – szef kuchni BistrOficyna. O zdrowych i prostych posiłkach opowiadała Justyna Dec z 
„Dietetycznych Wariacji”, a trenerka Monika Kołosowska pokazała, że ćwiczenia mają wpływ nie tylko 
na ciało, ale i samopoczucie. Nasi goście mogli dowiedzieć się jak mądrze korzystać z dobrodziejstwa 
miodu i ziół, czym jest idea zero waste i jak może odmienić nasze życie. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się warsztaty wykonywania eco toreb ze starych koszulek, warsztaty arteterapii, czyli terapii 
przez sztukę oraz warsztaty fit żywności. Dla gości imprezy zagrał zespół Music Mahal. 

W imprezie udział wzięły 572 osoby.  
 
28 lipca 2019 roku – Jarmark Produktów Tradycyjnych 
Tego dnia odbyło się wydarzenie, które już na stałe wpisał się w kalendarz imprez regionu. Podczas 
Jarmarku w 2019 roku miał miejsce finał konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz 
najlepszą potrawę regionalną „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” (jego organizatorem 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego). W trakcie imprezy można było spróbować dań 
i produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Śląskiego – m.in. necówki, 
krupnioków, kołoczy czy nalewek. O tym, jak dobrze przyrządzić obiad i jak zachwycić domowników 
wspaniałymi daniami wykładał Michał Bałazy – kucharz, ambasador Kulinarny Polski, juror polskich 
i międzynarodowych konkursów kulinarnych. O piwach i piwowarstwie domowym opowiadał Jan 
Krysiak z Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych Śląski Oddział Terenowy. Dla najmłodszych 
gości przygotowano warsztaty: kulania klusek śląskich, robienia kompotu, lepienia pierogów oraz 
smażenia podpłomyków ze świeżo zmielonej w żarnach mąki. Na scenie wystąpili: Kapela Fedaków, 
Kapela Biesiadna z Poraja oraz zespół Whisky River. Jak co roku pracownicy DOZ zorganizowali w lasku 
koło młyna czynną tradycyjną bimbrownię.  

W imprezie udział wzięło 1610 osób.  
 
4 sierpnia 2019 roku – Kto ma owce, ten ma co chce. Górale w skansenie 
Tego dnia odbyła się impreza podczas której przybliżono tradycję i kulturę górali Beskidu Żywieckiego. 
Goście mogli wziąć udział w warsztatach filcowania i rzeźby, posłuchać gry na heligonkach i poznać 
góralskie instrumenty muzyczne, a także nauczyć się tańca góralskiego oraz pobawić przy dźwiękach 
kapeli „Bajerka”. Zwiedzający mogli też podpatrzeć jak wytwarzane są sery.  

W imprezie udział wzięło 1021 osób. 
 



11 sierpnia 2019 roku – Na wsi praca wre…. Pokazy i warsztaty ginących zawodów 
W ramach wydarzenia zaprezentowano dawne rzemiosła – m.in. wikliniarstwo, tkactwo, kowalstwo, 
stolarstwo. 

W imprezie udział wzięły 1023 osoby. 
 
25 sierpnia 2019 roku – Pożegnanie lata z Radiem Fest. 
Impreza organizowana we współpracy z Radiem Fest. Na scenie wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca 
„Koziegłowy”, „Wesoła Biesiada” oraz „Bernadeta Kowalska i przyjaciele”. Prowadzenie: Marcin Janota 
i Jacek Maczuch. 

W imprezie udział wzięły 1053 osoby. 
 
31 sierpnia 2019 roku – Piknik Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA 
Impreza nie odbyła się z powodu rezygnacji organizatora. 
 
7 września 2019 roku – Teatr w zagrodzie 
W przestrzeni Muzeum można było obejrzeć dwie jednoaktówki „Niedźwiedź” oraz „Oświadczyny” 
Antoniego Czechowa w reżyserii Dariusza Jezierskiego i wykonaniu Teatru Nowej Sztuki.  

W wydarzeniu udział wzięło 16 osób. 
 
8 września 2019 roku – Dożynkowy plon niesiemy… O zbożach, chlebie i ziołach 
Podczas wydarzenia goście odwiedzający Muzeum mogli dowiedzieć się dlaczego święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest nazywane dniem Matki Boskiej Zielnej, a także jaka była 
magiczna moc ziół i z czego składały się wieńce dożynkowe. W trakcie imprezy można było także 
spróbować swoich sił w mieleniu zboża żarnami i młócenia cepami, a także przyjrzeć się pracy wialni. 
Obrzędy dożynkowe przedstawił Zespół Regionalny „Bojszowianie”. W trakcie imprezy uruchomiono 
młyn z Imielina i wiatrak z Grzawy.  
Dodatkowo odbył się koncert Marii Pomianowskiej z zespołem (suki biłgorajskie, śpiew) podczas 
którego zaprezentowano utwory Moniuszki grane na ludową nutę. Koncert zrealizowano w ramach 
projektu „Moniuszko pod strzechy”. 

W imprezie udział wzięło 706 osób. 
 
15 września 2019 roku – Bitwa na nuty, czyli miasto kontra wieś 
Pierwsza edycja imprezy mającej na celu przedstawienie gościom MGPE wzajemnych wpływów i relacji 
między muzyką wiejską i miejską. Na jednej scenie w muzycznej bitwie zmierzyły się miejskie zespoły 
wykonujące muzykę tradycyjną wsi oraz kapele podwórkowe inspirujące się folklorem miejskim 
początku XX wieku. Wystąpili: Zespół „Pokrzyk”, Zespół „Raraszek”, Kapela Fedaków, Kapela Rube 
Świnie, Kapela z Naszego Miasteczka z Czerwionki-Leszczyn oraz Kapela Podwórkowa „Śląskie Bajery”. 
Na zakończenie imprezy odbył się koncert „Moniuszko – mistrz pieśni fortepianowej” w wykonaniu 
Marcina Wolaka, Pawła Kubicy i Katarzyny Ćwiek (zrealizowany w ramach projektu „Moniuszko pod 
strzechy”). Wydarzenie to odbyło się w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w 
województwie śląskim. 

W imprezie udział wzięło 940 osób. 
 
22 września 2019 roku – Krótkie słabości, czyli Moniuszko i Srebrna góra – widowisko muzyczno-
teatralne  
Tragikomedia oparta na faktach z życia Stanisława Moniuszki w reżyserii Tomasza Lerskiego i przy 
akompaniamencie Wacława Golonki. W spektaklu wystąpili znani aktorzy: Dariusz Niebudek, Andrzej 
Precigs, Aleksandra Hofman. Spektakl zrealizowano w ramach projektu „Moniuszko pod strzechy”. 

W imprezie udział wzięło 848 osób. 
 



29 września 2019 roku – Dzień Kartofla – jesień na wsi 
Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udziału w „wykopkach” oraz sprawdzić się w szatkowaniu kapusty. 
Dla zwiedzających przygotowano m.in. placki na blasze, pieczonki w kociołkach, ziemniaki z ogniska czy 
też inne potrawy z kartofla (dzięki współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z Poręby oraz Rajczy). Na 
scenie wystąpił zespół „Maliniorze” oraz zaprezentowało się Koło Gospodyń Wiejskich 
„Jaśkowiczanki”. W zagrodzie z Katowic odbył się pokaz szatkowania kapusty przy użyciu zabytkowych 
beczek i szatkownic (Damian Adamczak – kierownik Działu Obiektów i Zabytków Ruchomych we 
współpracy z wolontariuszami z Parku Śląskiego). Wyjątkowym wydarzeniem tego dnia był koncert 
JAZZ MONIUSZKO, który zrealizowano w ramach projektu „Moniuszko pod strzechy”. W przestrzeni 
Muzeum wystąpił laureat nagrody GRAMMY – Włodek Pawlik. Prowadzenie: dr hab. Wacław Golonka. 
Impreza wpisała się w ogólnopolską akcję „60+ kultura”. 

W imprezie udział wzięły 3224 osoby. 
 
15 grudnia 2019 roku – Śląsko Wilijo 
Historię świętowania Bożego Narodzenia na Śląsku przybliżył gościom Marek Szołtysek. Zwiedzający 
mogli się dowiedzieć dlaczego woda w dzień Wigilii nabiera właściwości leczniczych, a kamienie 
podskakują z radości i czy faktycznie to zwierzęta mówią do nas ludzkim głosem w Wigilijną Noc. 
Podczas imprezy przybliżono historię kolędowania i zaproszono do wspólnego śpiewania – także po 
śląsku. Piękne ozdoby, barwne stroiki i własnoręcznie uplecione wieńce można było wykonać na 
warsztatach rękodzieła, które odbywały się w spichlerzu z Wojkowic. Na scenie zaprezentowano 
„Śląskie Jasełka Bożonarodzeniowe” w wykonaniu Fabryki Kultury. Można było także wysłuchać 
pastorałek z przesłaniem w wykonaniu uczniów PZS nr 2 w Pszczynie oraz świątecznego koncertu 
Zespół proWOKALni. Na degustację świątecznych potraw zaprosiło Koło Gospodyń z Rajczy. Dużą 
atrakcją była także żywa szopka zorganizowana przy wejściu do Muzeum. Tradycyjnie nie zabrakło 
sianka wigilijnego, które można było zabrać do domu. 

W imprezie udział wzięło 729 osób.  
W miesiącu wrześniu 2019 roku w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” odbyły się 
cztery wyjątkowe koncerty muzyczne w ramach Festiwalu pn. „Moniuszko pod strzechy”. 
Przedsięwzięcie było związane z Rokiem Moniuszkowskim, podczas którego świętowaliśmy 200. 
rocznicę urodzin wybitnego kompozytora. Dyrektorem artystycznym festiwalu był Wacław Golonka 
(organista, doktor habilitowany Akademii Muzycznej w Krakowie). W niezwykłej scenerii Muzeum 
światowej klasy muzycy i artyści zaprezentowali utwory Moniuszki w czterech odsłonach muzycznych. 
Usłyszeliśmy znane utwory wybitnego kompozytora w interpretacjach jazzowych w wykonaniu Włodka 
Pawlika (muzyk jazzowy i laureat nagrody Grammy). Na unikatowych sukach biłgorajskich zagrała 
uznana w świecie multiinstrumentalistka – Maria Pomianowska wraz z zespołem. Komedia muzyczna 
oparta na faktach z życia twórcy „Halki” – „Krótkie słabości, czyli Moniuszko i srebrna góra” było kolejną 
z festiwalowych propozycji. W postać kompozytora wcieli się Dariusz Niebudek, natomiast partie 
operowe wykonali wybitni artyści muzyczni Aleksandra Hofman i Adam Baumann. „Prząśniczka”, 
„Pieśń wieczorna”, „Dziad i Baba” oraz inne utwory zawarte w „Śpiewniku Domowym” Moniuszki 
usłyszeliśmy w tradycyjnej odsłonie w wykonaniu Marcina Wolaka (bas – baryton), Katarzyny Ćwiek 
(mezzosopran) oraz Pawła Kubicy (fortepian). Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i organizowany był w ramach 
Roku Moniuszkowskiego. 

Frekwencja wyniosła 2471 osób.  

Frekwencja na wszystkich imprezach w sezonie 2019 wyniosła łącznie 54 842 osoby.  
 

2. Imprezy zamknięte (wynajem terenu, obiektu) 
- 25 maja 2019 roku w Muzeum odbył się piknik zorganizowany dla klienta przez firmę Dream Events. 
W pikniku udział wzięło 2137 osób. 



- 5 czerwca 2019 roku na terenie Muzeum Fundacja „Iskierka” zorganizowała piknik dla swoich 
podopiecznych. W imprezie uczestniczyło 280 osób. 
- 8 czerwca 2019 roku w Muzeum odbył się piknik zorganizowany dla klienta przez firmę Grupa I. 
W pikniku udział wzięło 1113 osób. 
- 17 czerwca 2019 roku w Muzeum odbył się finał programu „Bezpieczne Życie”. W wydarzeniu 
uczestniczyło 737 uczniów chorzowskich szkół podstawowych. 
- 10 sierpnia 2019 roku w Muzeum odbył się piknik zorganizowany przez firmę Event Zone. W pikniku 
udział wzięło 550 osób. 
- 14 września 2019 roku w Muzeum odbył się piknik zorganizowany dla klienta przez firmę ComTV. 
W pikniku udział wzięły 142 osoby.  
 

3. Pozostałe imprezy 

Chorzowski Teatrzyk Ogrodowy (3, 17 i 24 sierpnia 2019 roku) – spektakle: „Kłopoty Kacperka 
góreckiego skrzata” Teatru Gry i Ludzie z Katowic, „Jesienna przygoda” Teatru TeatRyle z Poznania, 
„Niekończąca się przygoda” Teatru Rawa z Katowic. 
 

IX. PROMOCJA 

1. Wydawnictwa 

W roku 2019 MGPE zrealizowano druk wydawnictw promocyjno-informacyjnych dotyczących imprez 
oraz działalności edukacyjno-naukowej, w tym: 
- folderów o całorocznej działalności Muzeum, 
- plakatów i ulotek zapowiadających poszczególne imprezy oraz inne wydarzenia, 
- informator o wystawach, konferencjach i wydawnictwach, 
- foldery do wystaw, 
- zaproszenia i plakaty do wystaw/konferencji i sesji, 
- druk ulotek edukacyjnych. 
 

2. Relacje z mediami i patronaty medialne 
Wzorem lat ubiegłych MGPE współpracowało z mediami promującymi działalność Muzeum, w tym: 
- TVP Katowice, TVN, POLSAT, Telpol; 
- Radio Katowice, Radio Fest, Radio Piekary, Antyradio, RadioEska, RadioEm, Radio Express; 
- PAP, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Super Express, Fakt, Echo Miasta, Miesięcznik Śląsk, 
Gazeta Parkowa, Chorzowski Informator Kulturalny, Nasze Miasto, Chorzowianin, Goniec Górnośląski; 
- portalami internetowymi: Kultura Ludowa, Pełnia Kultury, Egida Kultury, kulturalny Śląsk, Kultura on-
line, Wiano, Moje Miasto Silesia, Silesion, internetowymi wydaniami gazet (Dziennik Zachodni, Gazeta 
Wyborcza). 
 

X. WSPÓŁPRACA 

1. Współpraca zagraniczna  
- kontynuacja współpracy z Muzeum Wsi Wałaskiej z Rożnowa (Republika Czeska) – konsultacje 
w zakresie wspólnych działań oraz ewentualnych projektów.  
- kontynuacja współpracy ze stowarzyszeniami TIMS (The International Molinological Society) oraz 
TCMG (Traditional Cornmillers Guild) i Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB). Dalsze 
nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami oraz organizacjami, związanymi z szeroko 
rozumianym przemysłem wiejskim. Dyrektor Artur Madaliński i kustosz Paweł Roszak-Kwiatek wzięli 
udział w sympozjum organizowanym przez The International Molinological Society, które odbyło się w 
dniach 17-25 sierpnia 2019 roku w Berlinie, podczas którego potwierdzono, że kolejne sympozjum w 



2023 roku zostanie zorganizowane przez Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. 
Celem organizacji tego wydarzenia jest wymiana informacji oraz doświadczeń dotyczących przemysłu 
ludowego. Planowany jest przyjazd około 200 osób z ponad 30 krajów. 
 

2. Współpraca z placówkami naukowymi i oświatowymi 
Muzeum GPE kontynuowało współpracę z Instytutem Historii UŚ, Instytutem Etnologii i Antropologii 
Kulturowej UŚ, Instytutem Kulturoznawstwa UŚ, Zakładem Historii Sztuki UŚ, Wydziałem Budownictwa 
Politechniki Śląskiej, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowym Instytutem 
Dziedzictwa w Warszawie, Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, 
Stowarzyszeniem Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym 
oraz innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi. 

 
- 16 marca 2019 roku na terenie Muzeum odbyły się zajęcia dla słuchaczy Podyplomowych Studiów 
Wiedzy o Regionie, zorganizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Uczestnicy zapoznali się 
z ofertą edukacyjną muzeum i zostali oprowadzeni po wybranych obiektach. W zajęciach udział wzięły 
23 osoby. 
- 15 maja 2019 roku w MGPE odbyła się konferencja dla nauczycieli współorganizowana przez 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. W ramach spotkania 
przestawiono ofertę edukacyjną Muzeum oraz zrealizowano oprowadzanie kuratorskie po wystawie 
„Smartfon w koronce – oblicza koronki klockowej”. 
- 15 października 2019 roku MGPE odwiedziła ośmioosobowa delegacja z Działu Edukacji Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Edukatorzy zostali zapoznani z ofertą edukacyjną Muzeum oraz 
zwiedzili teren ekspozycji. Podczas spotkania wymieniono doświadczenia i podzielono się dobrymi 
praktykami w edukacji muzealnej. 
- 17 października 2019 roku MGPE odwiedziło 7 osób z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Śląskiego z kierunku animacja społeczno-kulturowa. Studentom została przedstawiona oferta 
edukacyjna Muzeum oraz teren. Podczas spotkania podzielono się doświadczeniami z organizacji zajęć 
dla dzieci. 
 
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
W 2019 roku realizowano współpracę z ŚOT w zakresie promocji Szlaku Architektury Drewnianej na 
terenie województwa śląskiego – projekt wymiany 30 tablic. 
 

XI. DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKA 

W 2019 roku realizowana była konserwacja bieżąca, zachowawcza eksponatów ruchomych 
i nieruchomych (w ramach dostępnych środków i dyspozycji pracowników pracowni konserwatorskiej). 
 

1. Prace remontowo-konserwatorskie (na ekspozycji terenowej) 
Działania wykonane wg planu: 
- wykonano wymianę strzechy słomianej w chałupie z Krasów GPE-995, 
- wykonano wymianę strzechy słomianej w stodole z Łaz GPE-2493, 
- wykonano bielenie zewnętrzne chałupy z Kromołowa GPE-37 (bielenie wnętrza przeniesiono na 2020 
rok), 
- zrekonstruowano drewnianą podłogę w jednym sąsieku stodoły z Miedar GPE-2266 (wymiana podłogi 
w drugim sąsieku przeniesiona na 2020 rok), 
- wykonano bielenie wnętrza chałupy z Łaz GPE-2492, 
- wykonano bielenie wnętrza sieni chałupy z Katowic GPE-2312, 
- wykonano naprawę bramy przy kościele z Nieboczów GPE-3400, 
- wykonano naprawę tynku glinianego i bielenie spichlerza z Bojanowa GPE-4142, 



- wykonano rekonstrukcję części ogrodzenia w zagrodzie z Panewnik, 
- wykonano prace modernizacyjne w wiatraku z Grzawy GPE-228 (wymiana dźwigu), 
- częściowo wymieniono ogrodzenie w zagrodzie z Łaz – wybieg dla konia (rekonstrukcja ogrodzenia 
sztachetowego przeniesiona na 2020 rok). 
Działania niezrealizowane: 
- impregnacja chałupy z Kromołowa GPE- 37 (działanie przeniesione na 2020 rok), 
- naprawa klepiska w stodole z Miedar GPE- 2266 (działanie przeniesione na 2020 rok), 
- rekonstrukcja drewnianych schodów spichlerza ze Śmiłowic GPE-61 (działanie przeniesione na 2021 
rok), 
- naprawa klepiska podłogi w chałupie z Kromołowa GPE-37 (działanie przeniesiono na 2020 rok), 
- wymiana belki stropowej wozówki z Ligoty GPE- 51 (działanie przeniesione na 2020 rok), 
- wymiana strzechy słomianej chałupie z Kaliny GPE-41 (działanie przeniesione na 2020 rok), 
- wymiana strzechy słomianej w szopie z Kobióra GPE-236 (działanie przeniesione na 2020 rok), 
- wymiana gontu na dachu garbarni z Koniakowa GPE-229 (brak dotacji ze strony MKiDN, działanie 
przeniesione na 2020 rok). 
Działania zamienne:  
- wykonano uzupełnianie tynkowania oraz pobielenia spichlerza z Pszowa GPE-45,  
- naprawa i uszczelnienie dachu w chałupie z Kaliny GPE-41,  
- uszczelnienie dachu w chałupie z Frydka GPE-14,  
- montaż oświetlenia na strychu w chałupie z Łaz GPE-2492, oczyszczenie podłogi na strychu, 
pomalowanie wnętrza ściany sieni farbą wapienną na biało, pobielenie komina na strychu, 
- montaż schodów na strych oraz czyszczenie strychu w szopie z Ligoty GPE-51,  
- konserwacja przekładni wiatraka z Ustronia-Nierodzimia GPE-4091 oraz przekładni i łożysk 
elementów mechanicznych w wiatraku z Grzawy GPE-228,  
- renowacja i malowanie kapliczki z Bytomia GPE-75,  
- renowacja kapliczki słupowej z Gostyni GPE-3879 , 
- renowacja i bielenie kapliczki kamiennej z Istebnej GPE-3856, 
- rekonstrukcja kapliczki szafkowej z Gostyni GPE-3881,  
- renowacja drzwi wejściowych w chałupie ze Strzemieszyc Wielkich GPE-2225,  
- renowacja okiennic w chałupie ze Strzemieszyc Wielkich GPE-2225. 
 

2. Prace konserwatorskie (zabytki ruchome) 

Działania wykonane wg planu 
- pełna konserwacja tokarki nożnej GPE-5253 (przedmiot eksponowany na wystawie z cyklu „Jeden 
eksponat, wiele opowieści”), 
- wykonanie zachowawczej konserwacji 3 tasaków GPE-5337, 5338, 5339, 
- wykonane zachowawczej konserwacji nosidła GPE-5192 (przedmiot eksponowany na wystawie 
z cyklu „Jeden eksponat, wiele opowieści”), 
- kontynuacja pełnej konserwacji dwóch wózków GPE-5102 oraz BN. 
Działania niezrealizowane 
 - dezynsekcja i impregnacja zaatakowanych kołatkiem mebli z chałupy z Łaz (działanie przeniesione na 
lata 2020–2021), 
- dezynsekcja i impregnacja zaatakowanych kołatkiem mebli w magazynie nr 2 (działanie przeniesione 
na lata 2020–2021), 
- konserwacja pięciu uli kłodowych wypożyczonych z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 
(opracowanie programu konserwatorskiego – działanie przeniesione na 2020 rok), 
- konserwacja kopaczki konnej GPE-4120 (działanie przeniesione na 2021 rok), 
- konserwacja koryta GPE-4127 (działanie przeniesione na 2020 rok), 
- konserwacja wagi GPE-5324 (działanie przeniesione na 2020 rok). 
Działania zamienne 
- wykonanie zachowawczej konserwacji czterech wozów GPE-5334, GPE-5040, GPE-4138, GPE-4115, 



- wykonanie zachowawczej konserwacji ośnika GPE-5208 i dwóch babek do klepania kosy GPE-5209, 
5210,  
- wykonanie częściowej konserwacji dźwigu do podnoszenia kamieni młyńskich – żurawia GPE-3849, 
- wykonanie zachowawczej konserwacji plisownicy GPE-1652, 
- wykonanie pełnej konserwacji kołowrotka BN, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej prasy do wyciskania soku GPE-3830, 
- rozpoczęcie konserwacji zachowawczej trzech maszynek do chleba BN, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej trzech wirówek do mleka – centryfug GPE-4376, 3073, BN, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej wagi szalkowej BN, 
- wykonanie konserwacji narzędzi i innych sprzętów BN (kleszcze, obcęgi, kątownik, kilof, mieszadło 
typu S, podstawka pod żelazko, widły typu hak, lokówka), 
- wykonanie konserwacji zachowawczej pięciu zabytków metalowych tj. BN (grabi, ciosła, gwoździa 
z chałupy ze Strzemieszyc – XIX w.) oraz zamka skrzynkowego do drzwi GPE-4922, 
- wykonanie pełnej konserwacji grabi metalowych GPE-3416, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej grabi drewnianych BN,  
- kontynuacja konserwacji zachowawczej komody GPE-4420,  
- wykonanie naprawy elementu magla skrzyniowego GPE-3070,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej mieszadła BN oraz cepa BN, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej kul inwalidzkich GPE-4504 i 4433,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej drewnianych ramek fotografii GPE-5342, 5343,  
- wykonanie rekonstrukcji drewnianej kapliczki kłodowej GPE-3857,  
- wykonanie pełnej konserwacji suszarki na owoce GPE-840, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej dwóch łopat i kilofa BN,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej dwóch nosideł GPE-406, 407,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej balii GPE-2396,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej putni GPE-1203,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej naczynia klepkowego typu ceber GPE-1196,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej okna i drzwi BN, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej (malowanie) dwóch łóżek metalowych BN , 
- wykonanie konserwacji zachowawczej (impregnacja i malowanie) trzech skrzyń na amunicję BN, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej kompletu narzynek BN,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej metalowej osłony do kominka BN,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej piły taśmowej BN, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej prawideł drewnianych GPE-2932,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej wałka do magla BN,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej łapki na myszy GPE-5207,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej patefonu BN,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej płyty perforowanej do pozytywki BN, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej narzędzi stolarskich BN w liczbie 37 szt. 
- wykonanie konserwacji zachowawczej stojaków do szpanowania firan 4 szt. BN,  
- wykonanie konserwacji zachowawczej szachownicy BN, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej skrzyni mazerowanej GPE-57 (ze spichlerza ze Śmiłowic),  
- wykonanie konserwacji zachowawczej skrzyni mazerowanej GPE-101 (z chałupy z Bażanowic),  
- wykonanie konserwacji zachowawczej skrzyni mazerowanej GPE-1309 (z Brennej Bukowy-Groń),  
- wykonanie konserwacji szafki mazerowanej GPE-1599 (z chałupy z Bażanowic), 
- wykonanie konserwacji zachowawczej szafy mazerowanej GPE-1586 (z chałupy z Istebnej Groniowej), 
- wykonanie konserwacji zachowawczej kredensu kuchennego BN, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej szafy dwudrzwiowej GPE-3028 (przeniesiona z chałupy 
z Katowic), 
- wykonanie konserwacji zachowawczej miski fajansowej GPE-2147, 
- rozpoczęcie pełnej konserwacji lodówki ALASKA BN, 
- rozpoczęcie konserwacji zachowawczej sześciu uli kłodowych BN, 



- rozpoczęcie konserwacji zachowawczej pieca żeliwnego GPE-4723, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej młynka do maku GPE-3782, 
- wykonanie konserwacji zachowawczej szopki ruchomej GPE-1. 
 
Prace konserwatorskie i remontowe zlecane, priorytetowe w 2019 roku: 
Działania wykonane wg planu 
- wykonanie pełnej konserwacji komody mazerowanej, GPE-4357 (przedmiot eksponowany na 
wystawie „Konserwacja komody z Goleszowa”), 
- wykonanie pełnej konserwacji drewnianej rzeźby św. Stanisława Biskupa GPE-3760. 
Działania niezrealizowane 
- naprawa ciągnika jednoosiowego DZIK-2, GPE-5263 (działanie przeniesione na rok 2020), 
- restauracja miecha kowalskiego GPE-4346 (działanie przeniesione na rok 2021), 
- konserwacja 15 wybranych oleodruków (działanie przeniesione na rok 2020). 
Działania zamienne – brak 
 

3. Inne prace związane z konserwacją zbiorów 

Działania wykonane wg planu 
- monitorowanie wilgotności powietrza – zakupiono dwa nawilżacze. 
Działania niezrealizowane 
- prowadzenie bieżącej aktualizacji elektronicznej bazy danych – dokumentacji prac konserwatorskich 
(do uzupełnienia w roku 2020), 
- kontynuacja opracowywania wytycznych konserwatorskich i programów konserwatorskich dla 
poszczególnych zagród i obiektów wg bieżących potrzeb (do uzupełnienia w roku 2020), 
- rekonstrukcja elementów toczonych – zakup tokarki (zlecenie toczenia firmie zewnętrznej w roku 
2020). 
Działania zamienne 
- wykonano zapotrzebowanie na ocieplenie stropu hali głównej (prace zaplanowano na początek roku 
2020), 
- wykonano inspekcję kanalizacji (prace związane z wymianą kanalizacji zaplanowano na rok 2020). 
 

4. Prace związane rewitalizacją obiektów 

4.1. Chałupa czworak ze Zborowskiego (tzw. fajczarnia) 
Prace zawieszone do rozstrzygnięcia sądowego. 
4.2. Folusz z Brennej 
Prace modernizacyjne: 
- doprowadzenie cieku wodnego do paleniska. 
Prace zawieszone ze względu na wysokie koszty. 
4.3. Garbarnia z Koniakowa (w zależności od otrzymania dotacji) 
- wymiana gontów, 
- prace konserwatorskie na kadziach. 
Prace nie zrealizowano – brak dotacji ze strony MKiDN, przeniesione na rok 2020. 
 

5. Prace związane z modernizacją obiektów na ekspozycji: elektryczność, 

oświetlenie, media (pod warunkiem otrzymania środków) 

Działania wykonane wg planu  
- wykonanie oświetlenia w komorze chałupy z Kaliny. 
Działania niezrealizowane 
- garbarnia z Koniakowa (brak dotacji ze strony MKiDN, przeniesione na rok 2020), 
- chałupa z Krasów (działania przeniesiono na lata 2020–2021), 
- stodoła z Łaz (działania przeniesiono na lata 2020–2021). 



Działania zamienne 
- wykonanie oświetlenia na strychu chałupy z Frydka. 
 

6. Prace związane z tworzeniem systemu multimediów 

Działania wg planu 
- wykonano montaż monitora informacyjnego w budynku galerii, 
- zakupiono i zamontowano minikomputery w budynku głównym (wsparcie multimediów). 
Działania niezrealizowane 
- garbarnia z Koniakowa (infokiosk, interaktywny system audiowizualny) – brak dotacji ze strony 
MKiDN, 
- chałupa z Krasów (infokiosk + kamera) – działania zawieszone bezterminowo, 
- chałupa z Kaliny (infokiosk + kamera) – działania zawieszone bezterminowo, 
- stodoła z Łaz (infokiosk) – działania zawieszone bezterminowo. 
Działania zamienne 
- próba naprawy systemu multimediów na ekspozycji. 
 

7. Prace związane z modernizacją systemu informacji  
Działania niezrealizowane  
- odtworzenie tabliczek na obiektach – kolejny etap (j. polski, j. angielski) – działanie przeniesione na 
rok 2020. 
Działania zamienne 
- wykonano siedem tabliczek informujących o regionach i podregionach reprezentowanych na 
ekspozycji terenowej. 
 

8. Modernizacja pracowni konserwatorskiej 
Bieżący zakup narzędzi i środków do konserwacji. 
 

XII. KONSERWACJA ZIELENI ORAZ UTRZYMANIE ZWIERZĄT 

Obszar Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” składa się z terenów zielonych 
w formie łąk, pól, ogrodów, nieużytków i obszaru zadrzewionego, które w całości stanowią miejsce 
przyjazne nie tylko człowiekowi, ale także roślinom i zwierzętom.  
 

1. Historyczny krajobraz wiejski 
W 2019 roku zrealizowano zamierzenia związane z rozmieszczeniem roślin w systemie gospodarki 
płodozmianowej. W obrębie uprawianych pól wysiano i posadzono: owies, żyto, len, łubin oraz 
ziemniaki. Dodatkowo wysiano słoneczniki, które bardzo ciekawie wkomponowały się w krajobraz, 
a dodatkowo były pokarmem dla ptaków. 
Działania związane z pielęgnacją drzew owocowych i sadów w zakresie przycinek korekcyjnych 
i prześwietlających wykonano planowo 2019 roku – przy kuźni z Zamarsk, przy chałupie z Dziećkowic, 
przy chałupie z Krasów, przy chałupie z Bruśka. 
Zostały wykonane również zabiegi związane z wycinką drzew starych zagrażających obiektom 
muzealnym oraz z przycinka drzew w obrębie koron – w otoczeniu zagrody z Łaz dodatkowo wykonano 
cięcia na drzewach przy spichlerzach, areszcie ze Skrzyszowa, za zagrodą z Krasów za pomocą 
wypożyczonej zwyżki. Wszystkie planowane nasadzenie przeniesiono na 2020 rok z powodu braków 
finansowych.  
W 2019 roku systematycznie i na bieżąco pielęgnowaliśmy ogródki przyzagrodowe w ścisłej współpracy 
z asystentami ekspozycji i wolontariuszami. Dzięki własnym rozsadom ogródki wzbogaciły się o nowe 
gatunki zgodne ze wskazówkami znajdującymi się w wynikach badań prowadzonych na 



przedmiotowych zagrodach w latach 50. i 60. XX wieku. Rozpoczęto prace nad przebudową ogródków 
w Łazach i Bykowinie.  
Wszystkie zaplanowane prace w obrębie zieleni przyzagrodowej były wykonywane systematycznie 
i zgodnie z planem. 
 

2. Dobrostan zwierząt 
Zwierzęta doskonale wpisują się w obraz autentycznej, funkcjonującej swoim sielskim, naturalnym 
rytmem wsi. MGPE jest w posiadaniu stada owiec w typie wrzosówki, dwóch kóz mieszańców, jednej 
kozy miniaturki, dwóch królików, jednego konia rasy śląskiej oraz stada kur zielononóżek 
kuropatwianych, mieszańców kur karmazynowych oraz kur hy-line brown. Ze względu na rozszerzającą 
się populację lisa na terenie MGPE w 2019 roku inwentarz żywy zmniejszył się o około 10 sztuk. 
Prace nad dobrostanem zwierząt odbywały się na bieżąco. Przez cały rok 2019 były wykonywane 
zabiegi zoohigieniczne (korekcje racic, czyszczenie i przycinanie okrywy włosowej, odrobaczanie, 
pielęgnowanie zwierząt), a także systematycznie prowadzone były prace porządkowe w obiektach 
inwentarskich i ich obrębie oraz konserwacja sprzętu jeździeckiego. 
Plany związane z budową kurnika przeniesiono na lata 2020–2021 (z powodu braku funduszy). 
 

XIII. INNE 

1. Szlak Architektury Drewnianej na terenie województwa śląskiego 

Zawieszono organizację kolejnych wycieczek na rzecz wymiany 30 tablic. Wytypowano do wymiany 
tablice znajdujące się w złym stanie na pętli głównej. Zadanie obejmowało aktualizację tekstów; 
tłumaczenie tekstów na j. angielski i j. niemiecki; przygotowanie nowych map i opracowanie graficzne 
tablic; wydruki na tablicach, wykonanie nowych tablic, demontaż starych tablic oraz montaż nowych 
we wskazanych miejscach. 
 

2. Zagospodarowywanie tzw. „nowych terenów” 

Odnośnie zagospodarowania obszaru dworskiego przeprowadzono badania, które będą 
kontynuowane w 2021 roku. Nie zrealizowano opracowania koncepcji z uwagi na niezakończone 
badania oraz wycofanie się ze współpracy Politechniki Śląskiej. 
 

3. Rozwój osobowy 

Planowany udział pracowników w studiach podyplomowych, szkoleniach, podwyższanie kwalifikacji, 
zdobywanie uprawnień. 
- Sabina Waszut, studia podyplomowe kierunek: historia, Uniwersytet Śląski – nie zrealizowano z uwagi 
na urlop roczny, 
- Katarzyna Stolarska, studia podyplomowe kierunek: muzealnictwo, Uniwersytet Jagielloński – 
w trakcie realizacji, 
- Patrycja Baron-Kuszka – kurs hipoterapii - uzależniony od zakupu koni – nie zrealizowano z powodu 
braku funduszy, 
- Paweł Roszak-Kwiatek – kontynuacja studiów doktoranckich – w trakcie realizacji, 
- Wojciech Madeja – kontynuacja studiów doktoranckich – nie zrealizowano (rezygnacja ze studiów), 
- Krzysztof Bulla, studia podyplomowe kierunek: muzealnictwo, Uniwersytet Jagielloński – w trakcie 
realizacji. 
 

XIV. ZARZĄDZENIA DYREKTORA 
ZARZĄDZENIE nr 1/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” z dnia 
1 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy. 



ZARZĄDZENIE nr 2/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” z dnia 
9 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za realizację zadania pn. 
„Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu i włamania 
oraz monitoringu wizyjnego”. 
ZARZĄDZENIE nr 3/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” z dnia 11 
kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego nr PP.33/1PN/19, nazwa zadania: Wymiana strzech na dachach czterech 
zabytkowych obiektów kubaturowych – stodoły z Łaz, chałupy z Krasów, szopy na siano z Kobióra oraz 
chałupy z Kaliny. 
ZARZĄDZENIE nr 4/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” z dnia 23 
kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu zwiedzania Muzeum 
„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. 
ZARZĄDZENIE nr 5/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” z dnia 
2 maja 2019 roku w sprawie zamieszczenia informacji o udzieleniu zgody na rozpowszechnianie 
wizerunku. 
ZARZĄDZENIE nr 6/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” z dnia 25 
czerwca 2019 roku w sprawie zamieszczenia informacji o udzieleniu zgody na rozpowszechnianie 
wizerunku w dniu 29 czerwca 2019 roku. 
ZARZĄDZENIE nr 7/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” z dnia 
1 lipca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji kasowej obowiązującej w Muzeum 
„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. 
ZARZĄDZENIE nr 8/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” z dnia 
1 lipca 2019 roku w sprawie zmian w Instrukcji kontroli obiegu dokumentów księgowych 
obowiązujących w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. 
ZARZĄDZENIE nr 9/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie z dnia 30 
lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego nr PP.33/2PN/19 nazwa zadania: Wymiana strzech na dachach dwóch 
zabytkowych obiektów kubaturowych – stodoły z Łaz i chałupy z Krasów 
ZARZĄDZENIE nr 10/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie z dnia 17 
września 2019 roku w sprawie zasad przydzielania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej pracownikom Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz warunków 
ich użytkowania. 
ZARZĄDZENIE nr 11/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie z dnia 17 
września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów księgowych 
obowiązujących w Muzeum ‘Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” . 
ZARZĄDZENIE nr 12/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie z dnia 15 
października 2019 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 
inwentaryzacji rocznej w Muzeum ‘Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. 
ZARZĄDZENIE nr 13/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie z dnia 21 
października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego nr PP.33/3PN/19, nazwa zadania: Modernizacja i rozbudowa 
systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz monitoringu wizyjnego 
na terenie ekspozycji Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” (etap I – wykonanie 
kompletnej kanalizacji technicznej).  
ZARZĄDZENIE nr 14/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie z dnia 
4 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów 
księgowych obowiązującej w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. 
ZARZĄDZENIE nr 15/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie z dnia 20 
grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na 
usługi społeczne i inne usługi szczególne o wartości poniżej 750 000 Euro ( nr PP.33/4ZS/19), nazwa 
zadania: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 
w Chorzowie”. 



ZARZĄDZENIE nr 16/2019 Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie z dnia 31 
grudnia 2019 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Muzeum „Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie”. 
 

XV. DANE STATYSTYCZNE 

Liczba wystaw stałych – 6 
Liczba wystaw czasowych własnych – 12 nowych 
w tym prezentowanych w siedzibie muzeum – 9 + 1 + 2 = 12 nowych, + 1 (kontynuacja) 
w tym prezentowanych w kraju – 2 (kontynuacja) 
w tym prezentowanych za granicą – 0 
Liczba wystaw czasowych obcych – 3 nowe + 2 (kontynuacja) 
Ilość wydawnictw – 5 
Liczba lekcji muzealnych (w tym warsztatów i pokazów) – 510 
Liczba zorganizowanych grup zwiedzających Muzeum (z przewodnikiem) – 137 
w tym imprez plenerowych własnych – 9 (wakacje w skansenie)  
w tym koncertów –  
w tym sesji naukowych – 2 
w tym wykładów – 3 
Inne formy działalności (imprezy współorganizowane, komercyjne) – 5 
Liczba uczestników zajęć edukacyjnych – 9478 
Liczba zwiedzających w grupach szkolnych (z przewodnikiem) – 3568 
Liczba pozostałych zwiedzających – 56088 
Liczba zwiedzających bezpłatnie – 44544 
Całkowita liczba zwiedzających – 100632 
Liczba korespondencji przychodzącej – 1526 
Liczba korespondencji wychodzącej – 1292 
 
ZWOLNIENIE LEKARSKIE DYREKTORA - brak zwolnień lekarskich Dyrektora 
 


