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„Twoje MiasTo” 
RozMawia 

z dyRekToRką MuzeuM 
Miejskiego dR MaRią 

Lipok-BieRwiaczonek:

TM: Czy wizja Muzeum Miej-
skiego, którą miała Pani otwie-
rając je w kwietniu 2005 roku, 
pokrywa się z jego obecną dzia-
łalnością?
Maria Lipok-Bierwiaczonek: 
wizja programu i działalności przy-
szłego Muzeum Miejskiego w Tychach 
powstała już w 1996 roku – wtedy 
przedstawiłam koncepcję programową 
planowanego muzeum na sesji rady 
Miasta. wkrótce potem, przy mojej 
współpracy, powstał statut muzeum, 
w którym zapisana została struktura 
tworzonej placówki z trzema działa-
mi merytorycznymi. Statut zatwier-
dzony został przez radę Miasta oraz 
Ministerstwo kultury w 2000 roku. 
a więc już wtedy zatwierdzone zostały 
ramy działania przyszłej placówki. Ja-
sne było, czym się ma muzeum zajmo-
wać, jakie zbiory powinno gromadzić. 
nie było tylko wiadomo, kiedy i gdzie 
placówka powstanie. Muzeum powo-
łane zostało do życia 15 listopada 2004 
roku, ale już wcześniej trwała zbiórka 
darów dla tworzącej się placówki, tak-
że pod kątem potrzeb pierwszej wy-
stawy.

praca muzeum ma swoją specy-
fikę, wiele działań planuje się z du-
żym wyprzedzeniem. a my, otwie-
rając wiosną 2005 roku muzeum 
dla zwiedzających, wiedzieliśmy, 
co chcemy robić i mieliśmy plany 
na kilka następnych lat. nasza aktu-
alna działalność w pełni odpowiada 
naszym zamierzeniem, dodajemy 
tylko kolejne elementy do zarysowa-
nej wcześniej koncepcji. od począt-
ku uznaliśmy za konieczność sze-
roką formułę działania, zwłaszcza 
jeśli chodzi o zadania z zakresu upo-
wszechniania (popularyzacja, zada-
nia edukacyjne) – i tak pracujemy.

z działań konkretnych, niepla-
nowanych przed trzema laty, ale 
wpisujących się w ogólną koncepcję 
funkcjonowania placówki, można 
np. wymienić inicjatywę obchodów 
Tyskiego roku Historycznego. Te 
obchody „wymyśliły” nam się na po-
czątku 2007 roku. i udało się! Mo-
gliśmy z pracą muzealną wyjść poza 
mury placówki, w przestrzeń miasta. 
Szczególną wartością roku Histo-
rycznego była bardzo dobra współ-
praca wszystkich miejskich instytucji 
kultury przy realizacji kolejnych im-
prez wpisanych w program obcho-
dów, także współpraca z wydziałem 
promocji Urzędu Miasta, ze szkoła-
mi i innymi organizacjami. To duża 
przyjemność robić coś razem. a ra-
zem można lepiej i więcej.

Konsekwentnie udowadniacie 
Państwo, że Tychy to – wbrew 
kreowanym niegdyś opiniom – 
miasto z historią sięgającą nie 
tylko lat 50. XX wieku. W jakim 
stopniu, Pani zdaniem, takie 
przekonanie funkcjonuje jesz-
cze w świadomości tyszan?
Trzeba o to pytać mieszkańców i po-
nawiać to pytanie co kilka lat. wte-
dy będzie się można przekonać, jak 
zmieniają się wyobrażenia tyszan 

o mieście. prawdą jest, że ludzie lubią 
posługiwać się stereotypami. Tak jest 
wygodnie. a w Tychach przez całe 
lata trwania polski Ludowej o histo-
rii sięgającej okresu sprzed budowy 
nowego miasta nie mówiło się wcale, 
albo niewiele. Dzieci „nowych” ty-
szan, chodzące do szkół na nowych 
osiedlach, nie miały lekcji z zakresu 
edukacji regionalnej, nie realizowa-
no wówczas takich programów. To-
też historia Tychów 
czy paprocan sprzed 
1950 roku była tylko 
prywatną, domową 
historią rodzin za-
korzenionych w tej 
miejscowości. nowi 
tyszanie z różnych 
stron polski przy-
nosili z sobą swoje 
własne historie, bez 
punktów stycznych 
z dziejami Tychów. 
Dla nich rzeczywi-
ście historia Tychów 
zaczynała się po 1950 
roku, bo to od tej ce-
zury czasowej li-
czył się ich związek 
z miastem.

powoli zmie-
niają się jednak wy-
obrażenia tyszan do-
tyczące przeszłości 
miasta. aby zmienić 
stereotypy – potrzeb-
ne było między inny-
mi muzeum – insty-
tucja przechowująca pamięć. Myślę, 
że dzięki istnieniu muzeum, dzięki 
naszym wystawom i wydawnictwom, 
także pracy wielu nauczycieli, tysza-
nie zaczynają dostrzegać wokół siebie 
ślady historii. Mam nadzieję, że jest 
to proces rozwojowy.

Ważną rolę odgrywa tutaj pa-
mięć społeczna tyszan, która 

była tematem tegorocznego Ty-
skiego Seminarium Majowego. 
Czy ona w jakiś sposób deter-
minuje działalność muzeum? 
W końcu trzeba zmierzyć się 
z dualistycznym obrazem mia-
sta – innym dla ludności na-
pływowej i dla tej obecnej tutaj 
od pokoleń.
w czasie obrad Seminarium Majowe-
go sformułowałam taką myśl, że histo-

rie poszczególnych 
grup tyszan biegną 
prawie równolegle, 
mają mało punktów 
wspólnych. inna jest 
historia tyszan wy-
wodzących się z tu-
tejszych zasiedziałych 
rodów – ci pielęgnują 
pamięć gospodarnej 
społeczności mię-
dzywojennej, pomięć 
o księdzu kapicy, 
o aktywności swoich 
ojców w Towarzy-
stwie Gimnastycz-
nym Sokół, w chórach 
itp. z kolei tyszanie 
„nowi” ze wzrusze-
niem przypomina-
ją historię budowy 
„ich” osiedli, snują 
wspomnienia z cza-
su pierwszych lat za-
mieszkania w nowym 
mieście.

Te wspomnie-
nia są nieprzysta-

walne. Dziś wyraźnie jeszcze widać 
tę równoległość, a nie wspólność hi-
storii różnych grup tyszan. To widać 
też w muzeum – różnie reagują zwie-
dzający na różne treści naszych kolej-
nych wystaw – jedni z większą uwagą 
oglądają sceny z życia tyszan w latach 
międzywojennych, drudzy – sceny 
z budowy nowych osiedli. ale powoli 
te obie „połówki” historii, czyli staro- 

i nowotyska, zaczynają się już z sobą 
łączyć w jeden ciąg zdarzeń.

Czy otrzymujecie Państwo jakieś 
informacje zwrotne od miesz-
kańców, refleksje po obejrzeniu 
wystaw? Czy sugerujecie się 
Państwo pytaniami tyszan przy 
wyborze tematów wystaw?
Goście odwiedzający muzeum mogą 
wpisać swoje refleksje do księgi pa-
miątkowej. wpisów jest bardzo dużo 
– to zapis emocji, wzruszeń, radości 
z odkrywania dziejów miasta, także 
radości z odnalezienia na zdjęciach 
członków swojej rodziny. Te gorące 
zapiski to bardzo ciekawa lektura. 
Dosyć często nasi goście po zwiedze-
niu wystawy przynoszą nam swoje 
zdjęcia i inne pamiątki, bo widzą, jak 
takie obiekty są dla nas cenne.

Jeśli chodzi o tematy wystaw 
– to rodzą się one raczej z naszych 
własnych pomysłów i poszuki-
wań. pomysłów mamy nadmiar, ale 
za każdym razem staramy się zwra-
cać do tyszan z prośbą o uzupełnie-
nie naszych zbiorów o ciekawe obiek-
ty odpowiadające tematowi wystawy. 
wiosną np. dzięki takiemu apelowi 
pozyskaliśmy do zbiorów i na wy-
stawę wiklinowy wózek dziecięcy 
sprzed pół wieku i stary rower.

Próbą zachęcenia młodych ludzi 
do poznawania historii są liczne 
konkursy, lekcje muzealne. Czy 
młodzież interesuje się jeszcze 
historią?
Taką mam nadzieję. na wszyst-
kie ogłaszane przez nas konkursy 
jest odzew. chcielibyśmy też ogło-
sić konkurs dla dorosłych na wspo-
mnienia, które poszerzyłyby naszą 
wiedzę o życiu tyszan przed kilkoma 
dziesiątkami lat.

Dużym zaskoczeniem dla wie-
lu tyszan była wiadomość, 

że w Cielmicach osadnictwo ist-
niało już w XIII wieku. Czy pod-
czas kolejnych wystaw, semi-
nariów również możemy liczyć 
na takie „niespodzianki”?
Mnie czasem trudno ocenić, co może 
być taką niespodzianką. podam taki 
przykład: przed rokiem przygoto-
wałam wystawę o Hucie paprockiej. 
wydawało mi się, że to będzie tylko 
przypomnienie tego, co tyszanie po-
wszechnie już wiedzą, że w papro-
canach działała przez 150 lat huta, 
że to na jej potrzeby powstało Jezio-
ro paprocańskie. ku mojemu zdu-
mieniu okazało się, że to dla wielu 
obywateli miasta tematem nowy, od-
krycie. podobnie przyjmowana jest 
przez zwiedzających nasza opowieść 
o dawnym kamieniołomie na polach 
żwakowskich, który był tam, gdzie 
dziś stoi real. a my na wystawie po-
kazywaliśmy zdjęcia tego kamienio-
łomu. każda wystawa przynosi takie 
niezwykłości.

Obecnie w muzeum możemy 
poznać historię Tychów od XII 
wieku, a nawet starszą, bo są 
eksponaty prehistoryczne. Cze-
go dotyczyć będzie kolejna eks-
pozycja?
przygotowujemy się do wystawy, 
która opowie o Tychach w latach 
międzywojennych – to w związku 
z obchodami 75-lecia nadania Ty-
chom praw gminy miejskiej.

ponadto przygotowujemy 
na przyszły rok wystawę sztuki in-
spirowanej postacią św. Franciszka 
z asyżu – jesienią 2009 roku obcho-
dzić będziemy 800-lecie założenia 
zakonu franciszkanów, a przecież 
Tychy znalazły się w rodzinie miast, 
w których zakon ten znalazł swoją 
siedzibę.

W maju zakończyliśmy Tyski 
Rok Historyczny, z okazji które-
go zorganizowano wiele imprez, 
również plenerowych, przybli-
żających historię w przystępny 
sposób. Czy takie imprezy znaj-
dą się na stałe w kalendarzu, 
czy też było to przedsięwzięcie 
jednorazowe?
na stałe wpisaliśmy do kalendarza 
jesienne sympozja historyczne. Dru-
gie sympozjum odbędzie się w Mu-
zeum 4 listopada tego roku. rozpo-
częliśmy wydawanie serii „Tyskie 
zeszyty Historyczne”. Jeszcze w tym 
roku ukaże się kolejny, czwarty już 
zeszyt. Mam też nadzieję, że przy-
gotujemy kolejne plenerowe wido-
wiska, np. w maju w czasie kolejnej 
Tyskiej nocy Muzealnej.

Sposobów nauczania historii 
jest wiele. Czy zamierza Pani 
wykorzystywać do tego także 
techniki multimedialne?
Mamy już multimedia. w muzeum 
są dwa infokioski, w których zwie-
dzający mogą obejrzeć wiele zdjęć 
archiwalnych; prezentujemy też 
w nich ciekawe miejsca w Tychach 
i w okolicy. Będziemy pracować nad 
nową wersją treści tam prezentowa-
nych. otwarci jesteśmy na nowe spo-
soby przekazu – przecież w muzeum 
pracuje młody wiekiem zespół spe-
cjalistów. różne nowości są jednak 
kosztowne, a my potrzeb mamy wie-
le. Trzeba rozsądnie planować wy-
datki.

Zadbać o pamięć

Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego wyróż-
nił Muzeum Miejskie w 
Tychach za Wydarzenie 
Muzealne 2007 roku. 
Tyską placówkę uho-
norowano za wystawę 
„Sztuka w przestrzeni 
miasta. Artyści znani z 
tyskich kościołów”.
Na wystawie otwartej 
na przełomie 2006/2007 
można było zobaczyć ob-
razy, grafiki i rzeźby: Je-
rzego Nowosielskiego, 
Romana Kalarusa, Jo-
anny Piech, Stanisława 
Kluski, Adama Roma-
niuka, Ireneusza Botora 
oraz Antoniego Toboro-
wicza.

nagroda 
dla muzeum

pod kierownictwem dr Marii Lipok-Bierwiaczonek Muzeum Miejskie stało się ważnym miejscem dla tyszan.
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