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Jak opowiadaæ o sporcie w muzeum 
– miêdzy kreacj¹ i narracj¹

patroni medialni:

organizatorzy:

patron honorowy:   

Tyska Galeria Sportu jest oddzia³em Muzeum Miejskiego w Tychach. 
Jej podstawowym celem jest popularyzacja, w atrakcyjnej formie, sportu 
w Tychach i jego najwybitniejszych przedstawicieli. Od 2016 roku TGS 
ma swoj¹ siedzibê na Stadionie Miejskim, gdzie znajduje siê równie¿ 
wystawa sta³a   Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie”. 
W tym czasie TGS zmierzy³a siê z wieloma wyzwaniami, aby jak najpe³niej 
kontaktowaæ siê z odbiorcami swoich treœci. Nie tylko poprzez wystawy 
czasowe, ale równie¿ dzia³ania edukacyjne, spotkania, publikacje, czy 
seanse filmowe. 
 

“

5 lat Tyskiej Galerii Sportu

partner Muzeum:

Prezydent Miasta Tychy 
Andrzej Dziuba
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Dyrektorka Muzeum Miejskiego w Tychach
Aleksandra Matuszczyk
oraz Kierownik Tyskiej Galerii Sportu
Piotr Zawadzki
zapraszaj¹ na 

konferencjê popularnonaukow¹

10.00 Otwarcie konferencji
10.10 Aleksandra Matuszczyk 

10.30 dr hab. Dariusz S³apek (Uniwersytet Marii Curie–Sk³odowskiej w Lublinie) 

10.50 Sebastian Glica (Muzeum Sportu i Turystyki, oddzia³ Muzeum 
Miasta £odzi) 

11.10 Katarzyna Gutowska (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie) 

„Tychy i Górny Œl¹sk jako kopalnia sportowych tematów. O wystawie sta³ej 
Tyskiej Galerii Sportu”

„Rekonstrukcja historyczna w muzeum sportu”

„Miejskie muzeum sportu a klubowe antagonizmy na przyk³adzie ³ódzkim”

„Budowanie kolekcji w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie”

Chcemy spotkaæ siê z Pañstwem i wspólnie prze¿yæ emocje zwi¹zane 
z wydarzeniem. Zachowajmy jednak œrodki ostro¿noœci: prosimy, by wzi¹æ 
ze sob¹ maseczkê i na miejscu zachowywaæ odpowiedni dystans miêdzy 
sob¹, a tak¿e stosowaæ siê do wszystkich regu³ bezpieczeñstwa 
oraz komunikatów obs³ugi i organizatora.

Jak opowiadaæ o sporcie w muzeum
 – miêdzy kreacj¹ i narracj¹

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 18 paŸdziernika 2021:
515 717 430, k.hajduk@tgs.tychy.pl

21 paŸdziernika 2021 (czwartek), godz. 10.00–14.00 

Tyska Galeria Sportu, oddzia³ Muzeum Miejskiego w Tychach
ul. Edukacji 7, Tychy

Program konferencji:

13.00 Panel dyskusyjny „Czego pragn¹ odbiorcy” 
moderator: Piotr ¯elazny („Kopalnia – sztuka futbolu”)

12.00 Piotr Zawadzki 

12.20 Piotr Kapusta (Muzeum Nowej Huty, oddzia³ Muzeum Krakowa) 

12.40 Dariusz Kortko (redaktor naczelny katowickiej redakcji „Gazety 
Wyborczej”) 

„Wyzwania dla twórców, wyzwania dla widzów. O dzia³aniach Tyskiej Galerii 
Sportu na przestrzeni 5 lat” 

„Jak stworzyæ ekspozycjê opowiadaj¹c¹ o sporcie”

„Jak opowiadaæ historie. Czy muzealnicy mog¹ nauczyæ siê czegoœ od reporterów?”

11.50–12.00 Przerwa

14.00 Zakoñczenie konferencji 


