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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 

Kontynuacja wieloletnich działań obejmujących: badania naukowe, inspirację środowiska naukowego, 

współpracę z placówkami naukowymi, organizację konferencji naukowych, konkursów itp., mających 

na celu pozyskanie informacji na temat sposobu funkcjonowania oraz rozwoju obszarów dworskich, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich zaplecza gospodarskiego (charakterystyka zabudowy, źródła 

utrzymania, rozpoznanie technologii prowadzonych procesów produkcyjnych itp.) oraz wzajemnych 

relacji i zależności między właścicielami ziemskimi a mieszkańcami podlegających im wsi. 

Ze względu na priorytetowe traktowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków 

ministerialnych projekt zawieszono (wstępnie zakłada się jego dalszą realizację w 2021 roku). 

- Tzw. Fajczarnia w Zborowskiem 

W 2020 roku planowana jest kontynuacja zadań związanych z realizacją projektu pn. „Śląska fabryka 

fajek ze Zborowskiego – podsumowanie badań”. Do marca trwać będzie opracowywanie zabytków 

ruchomych pozyskanych podczas badań archeologicznych w Zborowskiem. Także do marca 

prowadzone będą korekty i wstępne redakcje tekstów napisanych przez wybranych wykonawców 

zewnętrznych w 2019 roku – artykuły te, w przypadku otrzymania pozytywnej recenzji naukowej, 

zostaną zamieszczone w publikacji podsumowującej badania prowadzone przy fabryce fajek 

w Zborowskiem – książka ta będzie efektem finalnym realizowanego projektu (realizacja: Barbara 

Papaj, Dział Nauki). 

Od stycznia do marca 2020 roku prowadzone będą badania nad genealogią i pochodzeniem 

pracowników zborowskiej fabryki fajek oraz przygotowywany zostanie tekst na ten temat (realizacja: 

Krzysztof Bulla, Dział Nauki). 

Od marca do czerwca 2020 roku opracowywany będzie tekst i przygotowywany materiał ilustracyjny 

do folderu popularnonaukowego nt. historii fajczarstwa i fabryki fajek ze Zborowskiego (Barbara Papaj, 

Dział Nauki). 

Od marca do lipca 2020 roku przygotowywane będą teksty (w tym rozdziały pisane przez Barbarę Papaj 

z Działu Nauki oraz Przemysława Nocunia), a także opracowywany będzie materiał ilustracyjny (tablice 

zabytków, wykresy, plany, zdjęcia) do poszczególnych rozdziałów publikacji naukowej 

podsumowującej badania prowadzone przy fabryce fajek w Zborowskiem (realizacja: Barbara Papaj). 

Redakcje i korekty wspomnianych tekstów będą prowadzone od sierpnia do października 2020 roku 

(realizacja: Dział Nauki). Wydanie publikacji drukiem zaplanowano na listopad 2020 roku. 

- Młyny wodne w woj. śląskim 

Planowane jest wznowienie badań młynów wodnych i wodno-elektrycznych z ziemi pszczyńskiej 

i obszarów pogranicznych – w ramach pracy doktorskiej „Formy i kierunki ochrony tradycyjnego 

młynarstwa zbożowego ziemi pszczyńskiej i obszarów pogranicznych” przygotowywanej przez Pawła 

Roszaka-Kwiatka z Działu Obiektów i Zabytków Ruchomych. Badania będą obejmowały kwerendę 

archiwalną, wizyty terenowe oraz wywiady etnograficzne. Celem będzie zweryfikowanie stanu 

zachowania młynów oraz możliwości ich ochrony. Badania odbywać się będą w wybrane dni 

w miesiącach styczeń-marzec oraz wrzesień 2020 roku. 



- Tradycyjne garbarstwo 

Prace (realizowane w ramach projektu pn. „Przywrócenie funkcjonowania obiektów przemysłu 

wiejskiego etap II – garbarnia”, dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach programu „Wspieranie 

działań muzealnych”) polegać będą na kwerendach muzealnych i archiwalnych badaniach terenowych. 

Ich celem będzie jak najlepsze przygotowanie się MGPE do realizacji przebudowy wystawy w garbarni 

z Koniakowa. Realizatorem zadania będą Wojciech Madeja oraz Paweł Roszak-Kwiatek z Działu 

Obiektów i Zabytków Ruchomych. 

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. Działania 

obejmować będą: badania źródłowe, kwerendę archiwalną, biblioteczną oraz badania etnograficzne. 

W 2020 roku planowane jest prowadzenie badań terenowych oraz archiwalnych dotyczących losów 

budowniczych i/lub właścicieli chałup z Katowic i Łaz (planowane badania – zwłaszcza wywiady, mają 

na celu zachowanie informacji najbardziej narażonych na utratę i umożliwienie rekonstrukcji historii 

obiektów w przyszłości). Wytypowane zostaną ponadto kolejne obiekty do badań. 

- Badania historii MGPE oraz Chorzowa Starego 

Planowana jest kontynuacja badań łączących 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 2020 roku elementami tego projektu byłyby: 

- kontynuacja gromadzenia i opracowanie dokumentacji archiwalnej wytworzonej w ramach 

Muzeum oraz dotyczącej inwentaryzacji i badań terenowych obiektów budownictwa ludowego 

przeprowadzanych w latach 60. i 70. XX wieku (archiwum zakładowe i archiwa innych instytucji, 

w tym Muzeum Górnośląskiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),  

- przeprowadzenie kwerendy archiwalnej (archiwa państwowe) w celu odnalezienia zbiorów 

dokumentacji, map czy planów dotyczących budownictwa ludowego i przeprowadzenie 

rekonstrukcji historii gospodarstw oraz 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 ma zostać wykorzystywany w opracowaniu prezentującym stopniowy rozwój 

Muzeum i dokumentującym w sposób szczegółowy jego powstanie i działalność. 

- Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska 

Inspiracja i koordynacja działań zainteresowanych historią własnych rodzin, objęcie patronatu nad tego 

typu działalnością, pozyskiwanie źródeł. W 2020 roku planowane są przekazanie do recenzji i wstępne 

prace redakcyjne opracowania laureatki IV edycji konkursu pn. „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii 

rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska” (opracowanie rodu Bluszczów). W zamierzeniach 

znajdują się również prace redakcyjne i wydanie publikacji poświęconej rodzinie Tomanków, autorstwa 

Michaela Morysa-Twarowskiego (w ramach serii Monografie i Materiały MGPE).  

W planach na 2020 rok jest również ogłoszenie V edycji konkursu pn. „Rekonstrukcja i archiwizacja 

genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska”. 



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 będzie zapis wątków reprezentujących ten gatunek, a niektóre zostaną opublikowane 

w zaplanowanych do wydania zeszytach. 

Opowieści wspomnieniowe będą także przedmiotem badań terenowych poświęconych życiu i pracy 

prof. dr. hab. Adolfa Dygacza. 

- Archiwum etnograficzne 

Kontynuacja realizacji projektu mającego na celu skatalogowanie, zdigitalizowanie oraz udostępnienie 

zbiorów archiwalnych prof. dr. hab. Adolfa Dygacza, na które składają się zapisy nutowe, teksty, 

informacje etnograficzne oraz archiwalne nagrania audio w postaci taśm szpulowych. W 2020 roku 

realizowane będzie przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pn. „Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap II)”. Planowane jest 

opracowanie zdigitalizowanych w poprzednim roku tekstów pieśni i zapisów nutowych, wykonanie 

cyfrowych rekonstrukcji utworów i melodii, wprowadzenie wszystkich przygotowanych materiałów do 

systemu RegMus oraz udostępnienie ich za pomocą specjalnie przygotowanej do tego strony 

internetowej oraz na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. 

- Życie i działalność badawcza prof. Adolfa Dygacza 

W 2020 roku planowane jest przeprowadzenie badań dotyczących życia i działalności badawczej prof. 

Adolfa Dygacza. Ich realizacja możliwa będzie dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach programu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie Działań Muzealnych”. Celem przedsięwzięcia 

będzie przygotowanie wystawy pn. „Życie jako pieśń. Z teki profesora Adolfa Dygacza”. Prezentowana 

będzie ona od września 2020 roku do marca 2021 roku. Jej realizacja związana będzie z wykonaniem 

kwerend archiwalnych, wywiadów z osobami pamiętającymi lub współpracującymi z prof. Adolfem 

Dygaczem, wyborem i opracowaniem pieśni do prezentowania na wystawie, organizacją konkursu dla 

młodzieży na aranżacje utworów ze zbiorów prof. Adolfa Dygacza, zakupem sprzętu multimedialnego 

i jego montażem, a także opracowaniem plansz zawierających charakterystykę poszczególnych 

rodzajów pieśni ludowej. 

Przekształcanie się zabudowy i krajobrazu obszarów wiejskich 
- Zaginione wsie odkryte na nowo 

W 2020 roku planowane jest przekazanie artykułów do recenzji, redakcja i korekta tekstów oraz skład 

książki pt. „Wieś zaginiona 3: wspólnota, samorządność, przestrzeń” (red. Przemysław Nocuń, 

Agnieszka Przybyła-Dumin, Krzysztof Fokt), na którą złożą się artykuły analizujące problematykę 

z perspektywy archeologii, historii i etnografii. Zakładana jest także organizacja 4. edycji 

międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Wieś zaginiona” (ostatni kwartał 2020 roku). 

- Przemiany krajobrazu wiejskiego 



Kontynuacja badań w formie dokumentacji fotograficznej wybranych miejsc (krajobrazów) na terenie 

Chorzowa (Stary Chorzów, Maciejkowice), Siemianowic Śląskich (Michałkowice) i Piekar Śląskich 

(Dąbrówka Wielka).  

 

2. Opracowania naukowe 
- Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 2020, tom 8. Prace obejmą: 

pozyskanie i opracowanie tekstów, wytypowanie recenzentów, realizację zaleceń recenzentów, prace 

redakcyjne, korekty, opracowanie graficzne, przygotowanie do składu i druku, popularyzację. Druk 

zaplanowany na 2020 rok.  

- Monografia poświęcona genealogii rodziny Tomanków, autorstwa Michaela Morysa-Twarowskiego 

(laureata IV edycji konkursu organizowanego przez MGPE pn. „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii 

rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska”). Prace obejmą: realizację zaleceń recenzentów, prace 

redakcyjne, korekty, opracowanie graficzne, przygotowanie do składu i druku, popularyzację. Druk 

zaplanowany na 2020 rok. 

- Wieś zaginiona 3: wspólnota, samorządność, przestrzeń, praca zbiorowa (red. Przemysław Nocuń, 

Agnieszka Przybyła-Dumin, Krzysztof Fokt). Prace obejmą: wytypowanie recenzentów, realizację 

zaleceń recenzentów, prace redakcyjne, korekty, opracowanie graficzne, przygotowanie do składu 

i druku, popularyzację. Druk zaplanowany na 2020 rok. 

- Śląska fabryka fajek ze Zborowskiego – podsumowanie badań, praca zbiorowa (red. Barbara Papaj). 

Prace obejmą: zgromadzenie tekstów, wytypowanie recenzentów, realizację zaleceń recenzentów, 

prace redakcyjne, korekty, opracowanie graficzne, przygotowanie do składu i druku, popularyzację. 

Teksty dwóch rozdziałów przygotują: Barbara Papaj oraz Przemysław Nocuń. Druk zaplanowany na 

2020 rok. 

- Ziemia bytomska w późnym średniowieczu. Próba rekonstrukcji krajobrazu kulturowego, autorstwa 

Przemysława Noparlika. Prace obejmą: realizację zaleceń recenzenta, prace redakcyjne. Druk 

zaplanowany na 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”). Prace obejmą: wytypowanie recenzenta, realizację zaleceń 

recenzenta, wstępne prace redakcyjne. Druk zaplanowany na 2021 rok. 

Pracownicy merytoryczni MGPE podejmą się także opracowania artykułów naukowych publikowanych 

w dziełach zbiorowych wydawanych w ramach działalności własnej oraz w innych ośrodkach 

naukowych, m.in.: 

- dr Agnieszka Przybyła-Dumin, artykuł poświęcony wybranym zjawiskom folkloru tradycyjnego 

i współczesnego – do publikacji zewnętrznej; 

- Wojciech Madeja, artykuł „Garbarstwo wczoraj i dziś” – do publikacji w Roczniku MGPE w ramach 

realizacji projektu MKiDN pn. „Przywrócenie funkcjonowania obiektów przemysłu wiejskiego etap II – 

garbarnia”. 

 

3. Opracowania popularno-naukowe 
W roku 2020 roku zaplanowano: 



- wydanie 3. tomu serii „Jako downi bywało” pt. Dusza starego domu, autorstwa Zofii Przeliorz. Jego 

wydanie dofinansowane zostanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura 

ludowa i tradycyjna”; 

- prace nad albumem fotografii z kolekcji Franciszka Mielczarka, uzupełnionym m.in. o opowieści 

wspomnieniowe potomków osób uwiecznionych na zdjęciach. MGPE porozumiało się z Olgą Drendą 

w sprawie podjęcia się pracy nad tym opracowaniem. Wydawcą będzie Wydawnictwo „Czarne”. 

 

4. Konferencje 
MGPE planuje w 2020 roku organizację trzech konferencji i sesji naukowych: 

- międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Wieś zaginiona” (edycja 4); 

- ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej pieśni ludowej oraz pracy badawczej prof. dr. hab. 

Adolfa Dygacza (dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu „Kultura cyfrowa”); 

- VII edycji sesji konserwatorskiej (grudzień 2020), poświęconej konserwacji i naprawie pieców, a także 

użytkowania zabytkowych palenisk. W powiązaniu z tym wydarzeniem MGPE planuje w 2020 roku 

konserwację pieca żeliwnego GPE-4723 z pocz. XX wieku pochodzącego z Wieszowej. Sesja adresowana 

jest do konserwatorów, służb konserwatorskich, muzeów, a także środowiska zdunów i kominiarzy. 

W programie wygłoszenie odczytów, otwarcie wystawy poświęconej konserwacji pieca żeliwnego oraz 

pokaz palenia w kilku wybranych piecach na terenie MGPE. 

 

W drugiej połowie maja 2020 roku Paweł Roszak-Kwiatek weźmie udział w spotkaniu zarządu The 

International Molinological Society (TIMS), które odbędzie się w Cambridge (Wielka Brytania). Udział 

pracownika MGPE jest niezbędny, gdyż spotkanie będzie w dużej części poświęcone organizacji 

sympozjum w 2023 r. w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. TIMS zrzesza blisko 

500 członków z 30 różnych krajów – [aktualizacja: przeniesione na 2021 ze względu na pandemię 

COVID-19] 

W ramach przygotowań do sympozjum organizowane w kolejnych latach priorytetowe będą działania 

związane z rewitalizacją obiektów przemysłu wiejskiego, w tym obiektów młynarskich: uruchomienie 

trzech stawów oraz naprawy i utrzymanie dwóch lutni, rozbudowa zagrody młynarskiej (budowa wiaty, 

ogrodzenia), uruchomienie wiatraka turbinowego z Nierodzimia na wiatr, próba uruchomienia 

wiatraka z Grzawy na wiatr, rewitalizacja folusza z Brennej, opieka merytoryczna nad młynem 

w Piekarach Śląskich-Dąbrówce Wielkiej. 

 

W 2020 roku planowany jest również udział pracowników Muzeum w konferencjach i sesjach 

naukowych organizowanych przez uczelnie, instytuty badawcze, instytucje kultury czy stowarzyszenia, 

w tym: 

- Damian Adamczak, Paulina Chyłka-Księżarek i Małgorzata Książek wezmą udział w Międzynarodowej 

Konferencji Konserwatorskiej „Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów” – 

organizator: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 7–9 

października 2020 roku. Wygłoszenie referatu: „Stan zachowania, naprawy i wymiany strzechy 

słomianych na dachach obiektów Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«”. 



 

II. ZBIORY I DOKUMENTACJA 

1. Pozyskiwanie eksponatów 
MGPE planuje pozyskiwanie w dalszym ciągu muzealiów w formach darowizny i zakupu. Prowadzony 

będzie konsekwentnie wpis muzealiów do księgi wpływów, księgi inwentarzowej, do kart 

magazynowych oraz wydruk kart ewidencyjnych opracowanych muzealiów. 

 

2. Digitalizacja 
Digitalizacja archiwalnych negatywów oraz fotografii ze zbiorów MGPE (skanowanie i opis) – 

kontynuacja. 

Kontynuowane będą też prace związane z ukończeniem zadania pn. „Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. 

Adolfa Dygacza (Etap II)”. 

 

3. REGMUS 
W roku 2020 w trybie ciągłym realizowane będzie opracowywanie zbiorów, digitalizacja oraz 

uzupełnianie informacji dotyczących poszczególnych eksponatów w programie muzealnym MUSNET 

(program REGMUS część muzealna – w przebudowie). 

 

4. Inwentaryzacja 
Na początku 2020 roku zostaną opracowane aktualne arkusze spisu obiektów dla pomocy muzealnych 

(asystentów ekspozycji). Ponadto zostanie przeprowadzony jednokrotnie spis muzealiów i pomocy 

wystawienniczych – w maju (w celu kontroli ilości i stanu ich zachowania). 

Od początku października do końca grudnia 2020 roku realizowana będzie cykliczna inwentaryzacja 5-

letnia muzealiów. Komisje spisowe będą składać się z 3 mieszanych 2-osobowych zespołów (DOZ/DN; 

DOZ/DEP; DOZ/DPI). 

 

5. Magazyny 
Magazyn studyjny  

Muzeum jest w posiadaniu 5343 eksponatów z czego połowa znajduje się na ekspozycji, a druga 

połowa w kilku magazynach (budynek główny – 4 pomieszczenia, stare zaplecze – 2 pomieszczenia, 

spichlerze, strychy i komory w zabytkowych obiektach – łącznie 1703,80 m2). Z uwagi na wymogi 

i standardy istnieje pilna potrzeba budowy wielofunkcyjnego magazynu studyjnego.  

Jedynym miejscem na tego typu inwestycję jest teren po byłej bazie WPUTK (tereny dostępne od ul. 

Parkowej). Dopuszcza się wzniesienie 3 obiektów – dwa o pow. 1000 m2 (23 m x 44 m) i jeden o pow. 

2000 m2 (30 m x 65 m) – łącznie daje nam 4000 m2. W bieżącym roku będzie przeprowadzona 

wizualizacja magazynu, określenie potrzeb w tym opisu poszczególnych elementów składowych: 

magazyny otwarte, magazyny zamknięte, pracownie konserwatorskie. Ideą przewodnią magazynu 

studyjnego będzie udostępnienie wybranych eksponatów do badań oraz edukacji. 



 

6. Archiwum 
W roku 2020 realizowane będą: 

- ewidencjonowanie dokumentacji znajdującej się na stanie archiwum zakładowego; 

- weryfikacja ewidencji jednostek archiwalnych prowadzonej przed objęciem archiwum nadzorem; 

- opracowywanie jednostek archiwalnych, przygotowanie do długotrwałego przechowywania, w tym 

drobne prace konserwatorskie dokumentacji aktowej; 

- porządkowanie zasobu, przygotowanie pomieszczenia archiwum do przejmowania akt z komórek 

organizacyjnych; 

- zainicjowanie procesu brakowania dokumentacji, której okres przechowywania upłynął i utraciła 

znaczenie praktyczne oraz dowodowe. 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA 

1. Wystawy stałe 
- Ekspozycja wstępna – garbarnia z Koniakowa. Wystawa przedstawia historię i główne kierunki 

działania Muzeum GPE (aktualnie wystawa ta jest nieczynna z uwagi na znajdującą się wewnątrz 

maszynę do gręplowania wełny). W 2020 roku, w ramach realizacji projektu pn. „Przywrócenie 

funkcjonowania obiektów przemysłu wiejskiego etap II – garbarnia” dofinansowanego ze środków 

MKiDN w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, 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. W 2020 roku planuje się przearanżowanie wystawy polegające na m.in. zmianie 

rozmieszczenia eksponatów, stworzeniu nowych tekstów i tablic, dodaniu postaci naturalnych 

rozmiarów przedstawiających chłopów podczas prac polowych. 

- 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. 

W 2020 roku planuje się przearanżowanie i unowocześnienie wystawy. 

- Wystawa młynarska – spichlerz z Warszowic. 

 

2. Wystawy czasowe na terenie Muzeum 
Budynek Główny 

Galeria na parterze: 



- „Sielskie Klimaty 2018”, wystawa poplenerowa ze zbiorów Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach 

(kontynuacja), styczeń – wrzesień 2020, 

- „Sielskie Klimaty 2019”, wystawa poplenerowa ze zbiorów Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, 

wrzesień 2020 – wrzesień 2021. 

Galeria na piętrze: 

- No bo nic mnie tak nie rusza, jak te damy w kapeluszach (kontynuacja), styczeń – lipiec 2020, 

- Życie jako pieśń. Z teki Adolfa Dygacza, wrzesień 2020 – marzec 2021. 

Galeria jednego eksponatu: 

Cykl wystaw „kilka słów o konserwacji wybranego eksponatu”: 

- Konserwacja komody z Goleszowa, grudzień 2019 – luty 2020, 

- Konserwacja pieca żeliwnego, grudzień 2020 – luty 2021. 

Cykl wystaw „Jeden przedmiot, wiele opowieści”: 

- miarka zbożowa, marzec-kwiecień 2020 (autor: Krzysztof Bulla), 

- żelazko na duszę, maj 2020 (autor: Paweł Roszak-Kwiatek), 

- puszka metalowa na tabakę „cahi”, czerwiec 2020 (autor: Wojciech Madeja), 

- waga, lipiec 2020 (autor: Damian Adamczak), 

- wałek do malowania ścian, sierpień 2020 (autor: Magdalena Cielesta), 

- telewizor czarno-biały „WAWEL 2”, wrzesień 2020 (autor: Wojciech Madeja), 

- reklama herbaty M. SZUMLIN, październik 20120 (autor: Paweł Roszak-Kwiatek), 

- maszynka do lodów, listopad 2020 (autor: Damian Adamczak), 

 

3. Aranżacje stałe w obiektach 
Nowe aranżacje: 

- garbarnia z Koniakowa (aranżacja garbarska) – realizacja w związku z otrzymaniem dofinansowania 

ze środków MKiDN w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”,  

- stodoła z Miedar (nowa aranżacja wnętrza, wyposażenie w typowe sprzęty gospodarskie), 

- chałupa z Katowic (kontynuacja aranżacji „Wesele na Górnym Śląsku”), 

- chałupa z Panewnik (kontynuacja aranżacji „Szpital powstańczy” – z okazji obchodów 100. rocznicy 

Powstań Śląskich), 

- chałupa z Bykowiny (kontynuacja aranżacji „Propolska agitacja plebiscytowa” – z okazji obchodów 

100. rocznicy Powstań Śląskich), 

- chałupa z Bruśka (kontynuacja aranżacji „Proniemiecka agitacja plebiscytowa” – z okazji obchodów 

100. rocznicy Powstań Śląskich), 



- chałupa ze Zborowskiego (projekt czasowo zawieszony – sprawa sądowa z wykonawcą robót), 

- chałupa z Łaz (kontynuacja aranżacji „Pogrzeb – puste noce”). 

 

W roku 2020 zakładana jest kontynuacja udostępniania następujących obiektów kubaturowych: 

- chałupa łąkowa z Istebnej (typowe wnętrze, wykorzystanie systemu dźwiękowego), 

- chlew z Istebnej (dostępny tylko z zewnątrz), 

- folusz z Brennej (dostępny tylko 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, zwiedzanie 

indywidualne i grupowo), 

- 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, zwiedzanie w grupach), 

- 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 (wozy i kosiarka konna), 

- piec chlebowy z Landka (możliwość wypieku podczas imprez), 

- chałupa z Frydka (typowe wnętrze, aranżacja czasowa na Wielkanoc i Boże Narodzenie),  

- stodoła z Brzeźc (obiekt czasowo 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 rolnicze), 

- szopa z Kobióra (warsztat bednarski, niedostępny skład siana w części obiektu), 

- wiatrak z Grzawy (działający obiekt, zwiedzanie wnętrza w grupach), 

- młyn z Imielina (wnętrze młynicy, wnętrze mieszkalne i kantor młynarza, wykorzystanie systemu 

dźwiękowego, zwiedzanie wnętrza w grupach), 

- stodoła z Grzawy (wystawa stała „Pojazdy konne”), 

- spichlerz z Warszowic (wystawa stała „Młynarstwo”, zwiedzanie wnętrza w grupach), 

- 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, zwiedzanie 

wnętrza w grupach), 

- chałupa z Katowic (typowe wnętrze oraz aranżacje czasowe na Wielkanoc i Boże Narodzenie oraz 

kiszenie kapusty – po imprezie „Dzień Kartofla. Jesień na wsi”, zwiedzanie części wnętrza w grupach), 

izba paradna aranżacja stołu weselnego, 

- chałupa z Bykowiny (aranżacja powstańcza), 

- chałupa z Kaliny (typowe wnętrze, jedna izba – aranżacja „w chałupie zielarki” wykonanie tablic 

z opisem typowych ziół oraz „O ziołolecznictwie na wsi”, zwiedzanie wnętrza w grupach), 

- chałupa z Bruśka (typowe wnętrze), aranżacja powstańcza, 

- 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”, zwiedzanie wnętrza 

w grupach), 

- spichlerz ze Śmiłowic (wystawa stała „Tradycyjne rzemiosło ludowe – ginące zawody”, zwiedzanie 

wnętrza w grupach), 

- spichlerz z Wojkowic (czynny okazjonalnie na imprezach – na potrzeby warsztatów edukacyjnych itp.), 

- kościół ewangelicko-augsburski z Bytomia-Bobrka (typowe wnętrze oraz wystawa związana z historią 

obiektu, nabożeństwa ewangelickie raz w miesiącu od kwietnia do listopada, zwiedzanie wnętrza 

w grupach). 

 

Aranżacje wokół obiektów: 

a. budowa wiaty przy młynie z Imielina (realizacja rozłożona na lata 2020–2023), 

b. budowa, naprawa mostów i kładek w zagrodzie młynarskiej (realizacja rozłożona na lata 2020–2023): 

 



- 2020: przygotowanie koncepcji (Paweł Roszak-Kwiatek), 

 

Planuje się także dalsze uzupełnianie terenowej ekspozycji muzealnej o elementy małej architektury; 

w roku 2020: 

– „gromanica” kamienna przy chałupie z Brennej (rodzaj niewielkiej konstrukcji kamiennej do 

przechowywania mleka, sera). 

 

4. Aranżacje czasowe w obiektach 
- wystroje wielkanocne w pięciu obiektach, kwiecień 2020 roku; 

- wystroje bożonarodzeniowe w pięciu obiektach, grudzień 2020 – styczeń 2021 roku. 

 

5. Tablice informacyjne na terenie MGPE 
- wymiana tablic informacyjnych przy obiektach wraz z ich aktualizacją 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 

1. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
W 2020 roku planowane jest prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach bieżącej oferty w formie: zajęć 

muzealnych, warsztatów, spotkań muzealnych – prezentujących ofertę edukacyjną Muzeum. Zajęcia 

realizowane będą w budynku administracyjnym Muzeum, w wybranych zabytkowych obiektach, bądź 

w plenerze i tematycznie związane z tradycyjnym budownictwem ludowym, gospodarstwem wiejskim, 

rękodziełem i rzemiosłem ludowym oraz wierzeniami i zwyczajami towarzyszącymi dorocznemu 

cyklowi obrzędowemu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. 

Oferta edukacyjna Muzeum zostanie wzbogacona o lekcje związane z tematyką pszczelarską 

i ekologiczną, dedykowaną przedszkolakom oraz uczniom szkół podstawowych.  

Zaplanowano również: 

- organizowanie pokazów w obiektach przemysłu wiejskiego takich jak: młyn wodny i wiatrak – podczas 

wybranych imprez plenerowych organizowanych przez Muzeum; 

- kontynuację cyklu zajęć „Koło małego Etnografa”. Zajęcia propagować będą 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, będą mogły 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), garncarstwa (prowadzenie: Beata Grabowska-Mutke), rzeźby 

w drewnie (prowadzenie: Franciszek Wójtowicz), 



- Warsztaty pn. „Zachowajmy wspomnienia” – ze względu na otrzymanie ze środków MKiDN niższej niż 

wnioskowana dotacji na zadanie pn. „Publikacja dzieła depozytariusza niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego: Dusza starego domu”, realizacja warsztatów zależna będzie od pozyskania środków od 

Organizatora. 

 

3. Konkursy organizowane w MGPE 
- kolejna edycja konkursu adresowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najpiękniej 

ozdobione techniką dowolną jajko wielkanocne – {aktualizacja: odwołane ze względu na pandemię 

COBID-19] 

- kolejna edycja konkursu na stroik, kartkę świąteczną lub ozdobę bożonarodzeniową, adresowanego 

do szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 

- kolejna edycja konkursu literackiego „Opowieści z wiejskiego podwórka” – kierowanego dla dzieci 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników będzie napisanie opowiadania na 

temat dawnej wsi, uwzględniającego obiekty znajdujące się na terenie Muzeum lub (w zależności od 

wyniku dofinansowania) konkurs literacki dla młodzieży, w którym zadaniem uczestników będzie 

spisanie wspomnień rodziców, dziadków czy 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”. 

 

4. Udział Muzeum w konkursach 
MGPE planuje w 2020 roku złożyć wnioski do: 

- konkursu na wydarzenie muzealne SYBILLA 2019 (organizator: NIMOZ), kategoria: konserwacja i 

ochrona dziedzictwa kultury; projekt: Konserwacja komody z Goleszowa GPE-4357 oraz kategoria: 

wystawy; wystawa „Smartfon w koronce”(data zgłoszenia: do 28 lutego 2020 roku); 

- konkursu na Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2019, 

kategoria: za dokonania z zakresu konserwacji: Konserwacja komody z Goleszowa GPE-4357 (data 

zgłoszenia: do 19 kwietnia 2020 roku). 

 

5. Plenery 
- plener plastyczny „Sielskie Klimaty” (kolejna edycja). 

 

6. Wydarzenia cykliczne – edukacyjno-popularyzatorskie 

„Wakacje w skansenie”: lipiec – sierpień. 
Cykl imprez plenerowych dla dzieci przebywających latem w mieście, organizowany corocznie 

w Muzeum dla zainteresowanych odbiorców indywidualnych oraz organizatorów półkolonii i innych 

form aktywności wakacyjnych. W tym czasie w Muzeum organizowane będą konkursy, tradycyjne gry 

i zabawy plenerowe oraz występy artystyczne. Na potrzeby organizacji „Wakacji w skansenie” zakłada 

się – jak w latach poprzednich – pozyskanie dofinansowania z Urzędu Miasta Chorzów. 



„Opowieści naszych pradziadków” (cały rok) 
- „Dobranocka w skansenie” – cykl spotkań z bajarzami (w karczmie lub szkole wiejskiej), 

wprowadzającymi słuchaczy w niezwykły świat narracji przekazywanych drogą ustną: bajek i legend 

ludowych – opowieści prezentujących niewzruszony porządek moralny. Spotkania przeznaczone są dla 

rodzin z małymi dziećmi. 

- „Duchy i strachy w skansenie” – spotkania z gawędziarzami, wprowadzającymi słuchaczy 

w zapominany dziś świat podań ludowych, wzbogacony spacerem przez ciemny skansen 

i opowieściami przygotowanymi przez przewodnika. Ukazując sferę wierzeniowości ludowej, 

przybliżają oni zmagania naszych przodków z niezrozumiałymi zjawiskami, niewłaściwymi 

zachowaniami i innymi problemami. Produkt przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych. 

- „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. Realizacja uzależniona od uzyskania 

dofinansowania w związku z publikacją „Dusza starego domu”. 

#kultywacje – cykl debat w MGPE (w zależności od posiadanych środków) 
„Kultywacje” to nowy cykl debat, planowany do realizacji przez Muzeum „Górnośląski Park 

Etnograficzny w Chorzowie” od 2020 roku. Ich celem jest próba przemyślenia – powracających 

intensywnie w rodzimym dyskursie kulturowym – kategorii związanych z szeroko pojmowaną kwestią 

chłopską.  

Do udziału w debatach muzeum zaprosi wybitnych przedstawicieli świata nauki i kultury, którzy w 

swojej działalności – badawczej, artystycznej, publicystycznej – nawiązują do takich kategorii, jak 

wypierana przez wspólnotę wiejskość, ciągle obecna trauma pańszczyzny, formacyjna rola 

pochodzenia chłopskiego w społeczeństwie polskim, czy relacje pomiędzy prowincją a centrum. 

Najważniejszym celem „Kultywacji” jest więc refleksja nad przejawami mentalności postchłopskiej, 

coraz wyraźniej, jak się wydaje, obecnymi w zbiorowej świadomości i komunikacji społecznej. 

W 2020 roku chcemy szczególnie przyjrzeć się literaturze, dlatego gośćmi muzeum będą przede 

wszystkim pisarze, krytycy literaccy i literaturoznawcy, którzy w swoich tekstach podejmują – na 

rozmaite sposoby – kwestie chłopskie. W ramach „Kultywacji” planujemy zorganizować maksymalnie 

cztery spotkania, których gośćmi będą (pod warunkiem uzgodnienia terminów) Andrzej Stasiuk, prof. 

Andrzej Mencwel, prof. Ryszard Koziołek, Radek Rak, prof. Dariusz Czaja.  

Nazwa cyklu nawiązuje do etymologii słowa „kultura” – łaciński czasownik colere oznacza tyle, co 

„uprawiać, pielęgnować, dbać”. Równocześnie jednak kultywacja jest podstawowym pojęciem 

słownika rolniczego.  

 

7. Biblioteka 
W 2020 roku zaplanowano: 

- bieżące zakupy książek i czasopism; 

- wpisywanie do inwentarzy nabytków pochodzących z kupna, wymiany, darów i przydziałów; 

- udostępnianie pracownikom Muzeum zasobów księgozbioru MGPE; 

- wpisywanie bieżących nabytków książkowych do Systemu Bibliotecznego MATEUSZ; 



- prowadzenie wymiany wydawnictw m.in. z bibliotekami w muzeach, uczelniach wyższych oraz 

w innych instytucjach kultury; 

- wysyłka bieżących wydawnictw MGPE do bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarza 

obowiązkowego; 

- przejęcie części księgozbioru prof. A. Dygacza, który zostanie przekazany do Muzeum przez Zespół 

Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie (złożony w Archiwum Zakładowym);  

- dodawanie bibliografii załącznikowych przy artykułach publikowanych w bieżących Rocznikach 

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” poprzez interfejs www, w module 

sprawozdawczym Polskiej Bibliografii Naukowej; 

- reklama publikacji MGPE na stronie internetowej Salon Książki Muzealnej 

(http://salonksiazkimuzealnej.pl/) uruchomionej przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów; 

- bieżące uzupełnianie opisów publikacji wydanych przez MGPE (do których Krajowe Biuro ISBN 

przydziela pule numerów) w serwisie e-isbn (https://e-isbn.pl/IsbnWeb/);  

- skontrum zbiorów. 

 

8. Inne 
W 2020 roku planuje się: 

- kontynuację produktu dla dzieci „Urodzinki w skansenie”, 

- organizację gry terenowej, której głównym tematem będą Powstania Śląskie, 

- doposażenie oraz odświeżenie chałupy ze Strzemieszyc Wielkich, w której odbywają się zajęcia 

edukacyjne. Prace będą obejmowały naprawę pieców kaflowych, zakup dodatkowego ogrzewania, 

a także nowych ław i stołów. 

 

V. PROJEKTY Z FINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM 

I. W roku 2020 zaplanowano realizację zadań dofinansowanych 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 ramach tego zadania zaplanowana jest kontynuacja robót budowlano-instalacyjnych zmierzających 

do wykonania spójnego systemu 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 Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie. Przeprowadzenie robót podyktowane jest 

potrzebą dostosowania zabezpieczeń obiektów muzealnych do zagrożeń zewnętrznych, wynikających 

z usytuowania Muzeum na terenie zagrożonym pod względem wystąpienia pożaru lub wandalizmu 

oraz dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. 



Zakończenie zadania zaplanowane jest na IV kwartał 2020 r. 

2. Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap II): 

W roku 2020 zaplanowano kontynuację tworzenia informacji o zasobach w tym przygotowanie 

i opracowanie metadanych zdigitalizowanych archiwaliów poprzez wykonanie rekonstrukcji zapisów 

nutowych i tekstowych i uzupełnianie opisów, a także kontynuację wprowadzania do systemu RegMus, 

a także Śląskiej Biblioteki Cyfrowej informacji o udostępnianych zasobach. 

Dodatkowo zostaną przeprowadzone działania edukacyjne (warsztaty dla dzieci i dorosłych) oraz 

konferencja naukowa. 

Podczas konferencji nastąpi uroczyste otwarcie na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 

w Chorzowie" pracowni folklorystycznej. W jej obrębie udostępniane będą kolejne zdigitalizowane 

kolekcje etnograficzne. Organizacją tych wydarzeń zajmie się Dział Nauki, który odpowiada za 

posiadany zbiór etnograficzny prof. Dygacza. Dział ten będzie także odpowiadał za pracownię 

folklorystyczną. Wydarzenie uświetni koncert muzyki ludowej. 

3. Śląska Fabryka Fajek ze Zborowskiego – podsumowanie badań: 

W zamach zadania zgłoszonego do Priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych” pn. „Śląska 

Fabryka Fajek ze Zborowskiego – podsumowanie badań” w roku 2020 przewidziano: 

- kontynuację wykonywania dokumentacji rysunkowej wybranych zabytków celem ich 

późniejszego umieszczenia w publikacji, 

- opracowanie i przygotowanie zebranych tekstów – działanie polegało będzie na 

zgromadzeniu wszystkich tekstów, poddaniu ich korekcie, redakcji, tłumaczeniu i opatrzeniu 

recenzją naukową (wykonaną przez samodzielnych pracowników naukowych), 

- wydanie publikacji – o objętości 280-300 stron (około 20 arkuszy wydawniczych), w formacie 

A4, ze względu na planowaną dużą ilość materiału ilustracyjnego w wydruku kolorowym, 

w nakładzie 350 egzemplarzy. Publikacja będzie zawierała rozdziały poświęcone historii 

fajczarstwa, z uwzględnieniem fajczarstwa europejskiego, tłu historycznemu miejscowości 

i regionu, kontekstowi odkrycia stanowiska i pierwszym przeprowadzonym w tym miejscu 

badaniom, badaniom archeologicznym przeprowadzonym przez Muzeum, analizie zabytków 

(przede wszystkim fajek glinianych). Całość uzupełniona zostanie licznymi ilustracjami 

i zdjęciami. 

- opracowanie i wydanie broszury popularnonaukowej o fajczarstwie. 

 

II. W roku 2020 zaplanowano realizację pozostałych zadań, o dofinansowanie których Muzeum złożyło 

wnioski w listopadzie 2019 roku: 

1. Organizacja wystawy czasowej „Życie jako pieśń. Z teki profesora Adolfa Dygacza”: 

Projekt przewiduje 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 część 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. 

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 34 000 zł w ramach programu MKiDN „Wspieranie 

działań muzealnych”. 

2. Przywrócenie funkcjonowania obiektów przemysłu wiejskiego etap II – garbarnia: 

Projekt przewiduje stworzenie stałej wystawy muzealnej pt. „Na własnej skórze. Tradycyjne 

garbarstwo”. Na wystawie w poddanym konserwacji budynku oryginalnej garbarni zaprezentowane 

zostaną dawne techniki garbarskie, przy użyciu nowoczesnych rozwiązań multimedialnych. Ekspozycji 

towarzyszyć będzie bezpłatnie dystrybuowany katalog. Udostępnienie w obiekcie zwiedzającym 

wystawy związanej z garbarstwem będzie kolejnym etapem realizacji kompleksowej koncepcji 

Muzeum w zakresie edukacji regionalnej dotyczącej przemysłu ludowego. 

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 41 500 zł w ramach programu MKiDN „Wspieranie 

działań muzealnych”. 

3. Publikacja dzieła depozytariusza niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Dusza starego domu”: 

Przedmiotem zadania zgłoszonego w ramach Priorytetu „Kultura ludowa i tradycyjna” jest wydanie 

publikacji dzieła Zofii Przeliorz pt. „Dusza starego domu” i kontynuowanie zainaugurowanej w roku 

2017 serii wydawniczej, w ramach której drukowane są dzieła depozytariuszy niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego.  

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 20 000 zł w ramach programu MKiDN „Kultura ludowa 

i tradycyjna”. 

W związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego na realizację ww. projektów MGPE 29 

listopada 2019 roku zwróciło się do Organizatora Muzeum z prośbą o wstępne zabezpieczenie środków 

na ich realizację. 

 

VI. POPULARYZACJA 

1. Imprezy plenerowe 
 

05.04.2020 – Wielkanoc na Śląsku 

Prezentacja zwyczajów wiosennych i wielkanocnych. Warsztaty: wykonywania palm wielkanocnych, 

zdobienia jajek metodą batikową, tworzenia ozdób. Konkurs na najpiękniejszą marzannę. Prelekcje 

związane z tradycją Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Dla najmłodszych „szukanie zajączka”. 

[aktualizacja: odwołane ze względu na pandemię COVID-19]  

19.04.2020 – Bieg „Oko w Oko z rakiem” 

III edycja biegu charytatywnego organizowanego przez Fundację „Oko w Oko z Rakiem”. Celem 

imprezy jest profilaktyka nowotworowa, promocja zdrowego odżywiania, zachęcenie do aktywności 

fizycznej, edukacja. W programie m.in.: bieg na 5 i 10 km, warsztaty kulinarne, gry i zabawy, występy 

artystyczne. 



01.05.2020 – Śląskie Gody 

Impreza organizowana przez Związek Górnośląski oraz Chorzowskie Centrum Kultury. Jarmark 

odpustowy, uroczysta msza święta. 

10.05.2020 – Dzień Rzemiosła i Rękodzieła 

Prezentacja rzemiosł m.in.: garncarstwa, wikliniarstwa, tkactwa, snycerstwa, szewstwa, kowalstwa. 

Pokazy dawnych prac domowych m.in. prania na tarze czy maglowania. 

16.05.2020 – Noc Muzeów 

Motywem przewodnim Nocy Muzeów będzie „Zmierzch na wsi”. Goście będą mogli zanurzyć się 

w magiczny świat śląskich podań. 

24.05.2020 – Dzień Matki w skansenie na FEST 

Impreza organizowana we współpracy z Radiem Fest. Koncerty, konkursy i zabawy. 

30–31.05.2020 – Z orężem przez wieki 

Impreza organizowana przez Miasto Chorzów w ramach „Dni Chorzowa”. Turnieje rycerskie, pokazy, 

inscenizacje. [aktualizacja: odwołane ze względu na pandemię COVID-19]  

06.06.2020 – Śląskie Święto Rowerzysty  

Zlot grup rowerowych Metropolii. Rower jako ekologiczny i zdrowy środek komunikacji, rekreacji, 

turystyki i sportu.  

 

07.06.2020 – Dzień Dziecka, czyli zabawy na wiejskim podwórku 

Występy dziecięcych zespołów, zabawy i gry wiejskie. Opowieści o życiu wiejskich dzieci, ich 

codziennych obowiązkach i rozrywkach. 

21.06.2020 – Na św. Jana 

Święto ognia, wody i ziół. Sobótkowa zabawa w najkrótszą noc w roku i prezentacja typowych 

zwyczajów, m.in. szukania kwiatu paproci i puszczania wianków na wodę. 

27.06.2020 – Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr 

Tradycyjne pieśni chóralne i dźwięki orkiestr dętych w urokliwej scenerii skansenu. Organizatorem jest 

Zarząd Okręgu Chorzowsko-Świętochłowickiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. 

05.07.2020 – Dzień Miodu 

Prezentacja tradycyjnych sposobów pozyskiwania miodu. Historia pszczelarstwa, „żywa pasieka”, 

prelekcje, pokazy. Współorganizatorem jest Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach. 

12.07.2020 – Pełne odprężenie w chorzowskim skansenie 

Impreza promująca zdrowy tryb życia, pozwalająca „zwolnić, zatrzymać się na chwilę” i odprężyć się na 

łonie natury. Śniadanie na trawie, warsztaty i porady żywieniowe, koncerty, spotkania. 

26.07.2020 – Jarmark Produktów Tradycyjnych 



Promocja tradycyjnych potraw śląskich i produktów regionalnych połączona z kiermaszem i występami 

zespołów. Pokazy warzenia i prezentacja różnych gatunków piwa. Coś dla ciała i coś dla ducha. 

Współorganizatorem imprezy jest Śląski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów 

Domowych. 

02.08.2020 – Kto ma owce, ten ma co chce. Górale w skansenie 

Przybliżenie tradycji górali Beskidu Śląskiego. Pokazy m.in. filcowania i serowarstwa. Nauka tańca 

góralskiego. Koncerty, konkursy. 

23.08.2020 – Na wsi praca wre. Od koni pociągowych do koni mechanicznych 

Pokazy dawnych rzemiosł. Prezentacja powozów ze zbiorów Muzeum oraz starych samochodów. 

Impreza organizowana wspólnie z Automobilklub Polski. 

30.08.2020 – Pożegnanie lata z radiem FEST 

Koncerty śląskich zespołów. Gry i zabawy dla gości. 

06.09.2020 – Dożynkowy plon niesiemy… O zbożach, chlebie i ziołach 

Prezentacja zwyczajów dożynkowych – korowód dożynkowy, msza dziękczynna w kościele 

z Nieboczów. Pokazy prac żniwnych oraz działania młynów, wykład z historii młynarstwa. Zioła 

i ziołolecznictwo. 

12.09.2020 – Międzynarodowy Festiwal „Niesamowita Słowiańszczyzna. Słowiańska rodzina., dom, 

miłość - czego się uczymy od pokoleń”, w którym wezmą udział zespoły z m.in.: Czech, Słowacji, Gruzji 

i Rosji. Realizacja przedsięwzięcia możliwa pod warunkiem uzyskania dotacji z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 

13.09.2020 – Bitwa na nuty, czyli miasto kontra wieś 

Kapele miejskie i ludowe – na jednej scenie. Pojedynek „miasto – wieś” z przymrużeniem oka. 

Warsztaty tańca – nie tylko ludowego – dla wszystkich, którzy zechcą zażyć ruchu w rytmie 

fantastycznych melodii. 

27.09.2020 – Dzień Kartofla – jesień na wsi 

Prezentacja jesiennych prac polowych i gospodarskich, m.in. wykopków oraz kiszenia kapusty 

(szatkowania i deptania).  

13.12.2020 – Śląsko Wilijo 

Święta, takie jak kiedyś – prezentacja zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem. Warsztaty 

wykonywania ozdób choinkowych i świątecznych. Doskonała okazja do poznania smaku tradycyjnych 

potraw z Górnego Śląska (w tym z Beskidu Śląskiego). 

VII. PROMOCJA 

1. Wydawnictwa 
Na rok 2020 MGPE zaplanowało 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, 

- promocja w mediach społecznościowych (facebook, instagram) wystaw oraz działalności Muzeum.  

 

2. Relacje z mediami i patronaty medialne 
Wzorem lat ubiegłych MGPE planuje współpracę 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). 

 

VIII. WSPÓŁPRACA 

1. Współpraca zagraniczna  
Kontynuacja współpracy z The International Molinological Society w zakresie organizacji sympozjum 

molinologicznego w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” (2023 r.) oraz Traditional 

Cornmillers Guild w zakresie konsultacji odnośnie obiektów przemysłu ludowego. 

 

2. Współpraca z placówkami naukowymi i oświatowymi 
Muzeum GPE planuje kontynuować 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, Muzeum Historii Katowic, Stowarzyszeniem Muzeów na 

Wolnym Powietrzu w Polsce, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym oraz innymi instytucjami 

naukowymi i kulturalnymi. 

Zaplanowano także: 

- poszerzenie współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, 

domami kultury, bibliotekami, urzędami miast, szkołami średnimi; 

- przyjmowanie studentów i uczniów szkół różnych typów na praktyki, staże oraz do pracy 

wolontarystycznej, m.in. na podstawie umowy podpisanej z Uniwersytetem Śląskim; 



- współpracę z ośrodkami kształcenia nauczycieli poprzez współorganizowanie i uczestnictwo 

w konferencjach, m.in. Regionalnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli WOM w Katowicach, 

Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach. 

 

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
W ramach działań w roku 2020 przy organizacji imprez plenerowych zaplanowano współpracę m.in. z: 

Fundacją Park Śląski, Śląską Chorągwią ZHP, Związkiem Górnośląskim, PTTK Województwa Śląskiego, 

Związkiem Kynologicznym w Polsce, Polskim Związkiem Pszczelarzy (Oddział Katowice), Strażą Miejską 

w Chorzowie, Strażą Pożarną w Chorzowie, Urzędem Miejskim w Chorzowie, Instytucją Filmową 

„Silesia Film”, Domem Kultury „Batory”, Starochorzowskim Domem Kultury, MDK Koszutka, 

Chorzowskim Centrum Kultury, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr oddział Świętochłowice, 

Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, Nadleśnictwem Koszęcin, Szkołą Baletową w Bytomiu, Grupą 

Śląsk Folkowy, Lufcik na korbkę oraz Fabryką Kultury. 

- współpracę ze Śląską Organizacją Turystyczną w zakresie Szlaku Architektury Drewnianej na terenie 

województwa śląskiego. 

 

IX. DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKA 

W 2020 roku realizowana będzie konserwacja bieżąca, zachowawcza eksponatów ruchomych 

i nieruchomych w miarę potrzeb i w ramach dostępnych środków. Muzeum od kilku lat stara się 

pozyskiwać od Organizatora dotacje celowe na przeprowadzenie najpilniejszych remontów dachów 

budynków na ekspozycji. 

1. Prace remontowo-konserwatorskie (na ekspozycji terenowej) 
Prace konserwatorskie i remontowe zlecane – priorytetowe:  

- wymiana strzechy słomianej w chałupie z Kaliny (GPE-41), 

- wymiana gontu na dachu garbarni z Koniakowa (GPE-229). Działanie w ramach realizacji projektu 

MKiDN pn. „Przywrócenie funkcjonowania obiektów przemysłu wiejskiego etap II – garbarnia” 

(możliwe do realizacji w zależności od przyznania środków na wkład własny – dotacja celowa 

Organizatora). 

 

Działania własne lub zlecone w danym roku – pozostałe:  

- impregnacja chałupy z Kromołowa (GPE-37), 

- naprawa klepiska w stodole z Miedar (GPE-2266),  

- rekonstrukcja drewnianej podłogi w jednym sąsieku stodoły z Miedar (GPE-2266),  

- rekonstrukcja drewnianych schodów zewnętrznych spichlerza z Warszowic (GPE-234), 

- rekonstrukcja drewnianych schodów zewnętrznych spichlerza z Simoradza (GPE-1431), 

- wymiana deskowania dachu spichlerza z Brennej (GPE-4090), 

- naprawa lub wymiana belki stropowej w szopie na wozy z Ligoty (GPE-51), 



- uzupełnienie chodnika kamiennego w zagrodzie łąkowej z Istebnej, 

- naprawa chodnika kamiennego przy chałupie dziedziniackiej z Istebnej (GPE-3182), 

- naprawa chodnika kamiennego w środku chałupy groniowej z Brennej (GPE-22), 

- naprawa części podłogi w chlewie z Istebnej (łąkowej) (GPE-23), 

- naprawa schodów kamiennych przed chałupą z Bażanowic (GPE-113), 

- bielenie sieni w chałupie z Bażanowic (GPE-113), Dziećkowic (GPE-52), Panewnik (GPE-13) 

i Goleszowa (GPE-4141) oraz w szkole z Wapienicy (GPE-4368), 

- malowanie podłogi w chałupie z Goleszowa (GPE-4141), 

- uzupełnienie mszenia w chałupie tkacza z Brennej (GPE-54). 

 

Działania własne lub zlecone wykonane w zależności od posiadanych środków: 

- naprawa klepiska podłogi w chałupie z Kromołowa (GPE-37), 

- naprawa i rekonstrukcja ogrodzenia w zagrodzie z Katowic, 

- prace modernizacyjne w wiatraku z Grzawy (usprawnienie hamulca, wymiana uszkodzonej belki) 

(GPE-228), 

- rekonstrukcja chodnika przy czworaku ze Zborowskiego (GPE-5107). 

 

Ponadto planuje się szereg prac doraźnych związanych z zabezpieczeniem nieszczelnych dachów, 

dezynsekcją i impregnacją obiektów porażonych przez drewnojady. 

 

2. Prace konserwatorskie (zabytki ruchome) 
Działania własne – priorytetowe w 2020 roku: 

- dezynsekcja i impregnacja zaatakowanych kołatkiem mebli w spichlerzu z Bujakowa, 

- dezynsekcja i impregnacja zaatakowanych kołatkiem mebli w magazynie nr 2, 

- konserwacja pięciu uli kłodowych wypożyczonych z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 

(opracowanie programu konserwatorskiego), 

- konserwacja koryta (GPE-4127), 

- konserwacja wagi (GPE-5324), 

- rekonstrukcja stolarska mar (wg wzoru = nosze do trumny), 

- naprawa stolarska wozu ogumionego w zagrodzie z Katowic (BN). 

 

Prace konserwatorskie i remontowe zlecane – priorytetowe w 2020 roku: 

- naprawa ciągnika jednoosiowego DZIK-2 (GPE-5263), 



- konserwacja stołu wraz z rekonstrukcją toczonych nóg (GPE-1892), 

- konserwacja 15 wybranych oleodruków, 

- konserwacja 3 wytypowanych strojów ludowych. 

 

3. Inne prace związane z konserwacją zbiorów 
- prowadzenie bieżącej aktualizacji elektronicznej bazy danych – dokumentacji prac konserwatorskich, 

- kontynuacja opracowywania wytycznych konserwatorskich i programów konserwatorskich dla 

poszczególnych zagród i obiektów (wg bieżących potrzeb). 

 

4. Prace związane rewitalizacją obiektów 
4.1. Chałupa czworak ze Zborowskiego (tzw. fajczarnia) (GPE-5107): 

Z uwagi trwający proces sądowy działania w obiekcie są zawieszone.  

Ewentualne prace modernizacyjne w otoczeniu: 

- przedłużenie kamiennego chodnika wokół obiektu (materiał został wcześniej zgromadzony), 

- ponowne ułożenie kamiennej podłogi w sieni (obecna jest niezwiązana z podłożem). 

4.2. Folusz z Brennej (GPE-5106): 

- doprowadzenie cieku wodnego do paleniska (przeniesione na 2021 rok) 

4.3. Garbarnia z Koniakowa (GPE-229), w ramach realizacji projektu MKiDN pn. „Przywrócenie 

funkcjonowania obiektów przemysłu wiejskiego etap II – garbarnia” (w zależności od przyznania 

środków na zapewnienie wkładu własnego – dotacja celowa Organizatora): 

- wymiana gontów, 

- prace konserwatorskie na kadziach. 

 

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

oświetlenie, media 
- garbarnia z Koniakowa (GPE-229), w ramach realizacji projektu MKiDN pn. „Przywrócenie 

funkcjonowania obiektów przemysłu wiejskiego etap II – garbarnia” (w zależności od przyznania 

środków w ramach wkładu własnego – dotacja celowa Organizatora). 

- stodoła z Łaz (GPE-2493) – montaż oświetlenia (budowa instalacji od chałupy do stodoły, 

wprowadzenie oświetlenia do wnętrza), 

- spichlerz ze Śmiłowic (GPE-61) – modernizacja oświetlenia, 

- spichlerz z Simoradza (GPE-1431) – modernizacja oświetlenia. 

 



6. Prace związane z tworzeniem systemu multimediów 
Utrzymanie i bieżąca konserwacja oraz aktualizacja systemu. 

 

7. Prace związane z modernizacją systemu informacji  
Odtworzenie tabliczek na obiektach – kolejny etap (j. polski, j. angielski). 

 

8. Modernizacja pracowni konserwatorskiej 
W 2020 roku zaplanowano: 

- montaż ocieplenia nad halą główną, 

- modernizacja oświetlenia, 

- przebudowa kanalizacji zewnętrznej. 

 

X. 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 stają się miejscem 

przyjaznym nie tylko człowiekowi ale także roślinom i zwierzętom. Wszystkie działania związane 

z przebudową zieleni, zakładaniem ogrodów oraz otwartych terenów zielonych wiążą się 

z podkreśleniem potrzeby zachowania cech krajobrazu wiejskiego.  

1. Historyczny krajobraz wiejski 
Działania na elementach przyrodniczych – zieleń 

- pola – kontynuacja w 2020: rozmieszczenie roślin na polach oparte będzie na systemie gospodarki 

płodozmianowej, która polega na określonym następstwie roślin po sobie – aby zwiększyć ilość i jakość 

produktów roślinnych, zapobiegać przenoszeniu się chorób i powodować wzrost żyzności gleby. 

W obrębie uprawianych pól zaplanowano posianie owsa jarego, żyta, pszenżyta, lnu, łubinu 

połączonego z seradelą uprawną i posadzenie ziemniaka. 

- drzewa: planuje się dalszą pielęgnację drzew owocowych i sadów w zakresie bieżącej przycinki 

korekcyjnej i prześwietlającej. Prace wycinkowe w tym ewentualne wycinki alpinistyczne (na 

podstawie decyzji UM w Chorzowie) MGPE planuje przedłużyć do 2021 roku. W ramach nasadzeń 

szczególną uwagę będzie się zwracać na umiejscowienie wytypowanych gatunków – aby mogły 

wzmacniać zieleń w pasach osłaniających Muzeum. Nasadzenia drzew realizowane będą także 

w kurtynach zieleni, mających za zadanie oddzielenie poszczególnych ekspozycji na tzw. „nowych 

terenach”. 

- ogródki: systematyczna i bieżąca pielęgnacja ogródków przyzagrodowych. Planuje się uzupełnianie 

nasadzeń bieżących i urozmaicenie o nowe gatunki zgodne ze wskazówkami znajdującymi się 

w wynikach badań prowadzonych na przedmiotowych zagrodach w latach 50. i 60. XX wieku. Planuje 

się przebudowę dwóch ogródków przyzagrodowych – ogródka przy chałupie z Łaz i przy chałupie 

z Bykowiny. Rośliny będą sadzone w różnych okresach roku, aby stale znajdowały się w nich rośliny 

kwitnące. Planuje się intensywną kontynuację współpracy z asystentami ekspozycji (pod kątem 

prawidłowej i systematycznej opieki nad przydzielonymi ogródkami) oraz z osobami, które podjęły 



wolontariat i podpisały umowy związane z opieką nad kolejnymi ogródkami (wykonywane prace mają 

charakter pomocniczy i uzupełniający). 

W związku z powstałym w 2014 roku ogrodem warzywnym (przy chałupie z Dziećkowic) zaplanowano 

jego rozbudowę i przystosowywanie do celów edukacyjnych. W roku 2020 planuje się także 

kontynuację prac związanych z systematycznym sadzeniem warzyw sezonowych oraz prac polowych, 

aby ogród warzywny mógł być coraz częściej dostępny dla zwiedzających.  

W 2020 roku zakłada się wzmożone prace na terenie zagrody z Frydka w celu przywrócenia jej dawnego 

charakteru: prace w sadzie – związane z przycinaniem drzew owocowych, wycięcie odrostów 

korzeniowych oraz nasadzenie nowych drzew owocowych, skoszenie trawy, prace w przedogródku – 

przygotowanie miejsca pod ogródek kwiatowy (po wymianie strzechy nasadzenia kwiatów ozdobnych), 

prace w obejściu – prace związane z przeswietleniem krzewów oraz wywóz starych gałęzi. 

W 2020 roku planuje się rozpoczęcie prac nad odtworzeniem ogródka przy chałupie z Imielina. 

- zieleń przyzagrodowa: planuje się kontynuację pielęgnacji terenów międzyzagrodowych – regularne 

koszenie łąk, utrzymujące je w charakterze parkowym. Szczególną uwagę należy zwrócić na pasy zieleni 

(zielone ekrany) otaczające Muzeum. Przy szkole z Wapienicy planuje się kontynuowanie prac 

związanych z tworzeniem małej łąki kwietnej (w ogrodzonej przestrzeni).  

MGPE kolejny już rok będzie szczególnie zwracać uwagę na kasztanowce atakowane przez szrotówka. 

Pielęgnacja prowadzona będzie zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ekspertyzy dendrologicznej. 

- woda: planowana jest kontynuacja prac związanych z wprowadzaniem roślin wodnych. W związku 

z naprawieniem stawu górnego zaplanowano podjęcie próby umiejscowienia w nim roślin wodnych 

w odpowiednio do tego przeznaczonych koszach. 

- nowe tereny: w 2020 roku kontynuacja prac na powierzchni kilku hektarów zaplanowano dalsze 

intensywne prace porządkowe i pielęgnacyjne dotyczące zieleni, aby doprowadzić teren do pełnego 

zagospodarowania. Celem finalnym będzie utworzenie parkowej przestrzeni ekspozycyjno-

rekreacyjnej – zieleń dekoracyjna i parkowa, towarzysząca zabytkom. Planuje się kontynuację prac 

związaną z zagospodarowaniem ronda przy kościele z Bobrka w stałą zieleń ozdobną (nasadzenia 

forsycji i tawuły). 

- inne: w 2020 roku planuje się zakup programów komputerowych do projektowania zieleni dzięki 

którym będzie można wykonywać projekty zagospodarowywania ogrodów przyzagrodowych oraz 

przestrzeni międzyzagrodowych przedstawiając je w formie 2D i 3D, jednocześnie je archiwizować lub 

modyfikować. 

 

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, jednego konia rasy śląskiej oraz stada kur zielononóżek kuropatwianych, mieszańców 

kur karmazynowych oraz kur hy-line brown. 

W 2020 roku nadal będą prowadzone prace poprawiające dobrostan zwierząt. Zostanie zorganizowana 

profesjonalna strzyża owiec – podczas imprezy „Dzień Rzemiosła”. Na bieżąco będą wykonywane 

zabiegi zoohigieniczne (korekcje racic, czyszczenie i przycinanie okrywy włosowej, odrobaczanie, 

pielęgnowanie zwierząt). 



Systematycznie prowadzone będą prace porządkowe w budynkach inwentarskich i w ich 

obrębie,  a także konserwacja sprzętu jeździeckiego. 

Planuje się budowę trwałego kurnika wolnostojącego w zagrodzie z Łaz nawiązującego swoim 

charakterem do otaczających go budynków oraz pomieszczenia gospodarczego za stodołą, w którym 

będzie można przechowywać sprzęt do obsługi i pielęgnacji zwierząt. Zakłada się rozpoczęcie tych prac 

jesienią 2020 roku. 

W MGPE planuje się w 2020 roku kontynuować powiększanie inwentarza żywego: o parę królików, 

drób ozdobny (indyki, kaczki, gęsi) oraz kozę. 

 

XI. INNE 

1. Szlak Architektury Drewnianej na terenie województwa śląskiego 
 - bieżąca i regularna aktualizacja witryny sad.slaskie.travel (uruchomionej w 2016 roku), 

- cykliczne spotkanie komisji Szlaku Architektury Drewnianej w Województwie Śląskim (realizowane 

raz na 2 lata). W planie spotkania m.in.: omówienie bieżących spraw, nowych tablic na szlaku, wpisu 

nowych obiektów. 

 

2. Zagospodarowywanie tzw. „nowych terenów” 
W ramach zadań dotyczących zagospodarowywania tzw. „nowych terenów”, poza pracami 

porządkowymi oraz opisanymi powyżej nasadzeniami w kurtynach zieleni, nie planuje się innych 

działań. 

 

3. Rozwój osobowy 
Planowany udział pracowników w studiach podyplomowych, szkoleniach, podwyższanie kwalifikacji, 

zdobywanie uprawnień. W tym: 

- Krzysztof Bulla, studia podyplomowe kierunek: muzealnictwo, Uniwersytet Jagielloński, 

- Katarzyna Szlapa, studia podyplomowe kierunek: muzealnictwo, Uniwersytet Jagielloński, 

- Paweł Roszak-Kwiatek, kontynuacja studiów doktoranckich, 

- Małgorzata Przysiewkowska, kurs hortiterapii „Ogrody pomagają żyć”. 


