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tarło

Programista

z Frycza

Bartek Pacia to uczeń klasy II o profilu mat-fiz-inf
w II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku
oraz pasjonat programowania i nowych technologii,
a teraz również laureat prestiżowego konkursu
Google Code-in.
Czym jest Google Code-in?
Jest to ogólnoświatowy konkurs
skierowany do uczniów do lat 17, mający na celu wprowadzić ich do open
source. Open source to oprogramowanie darmowe, otwarte, niebędące
własnością żadnej firmy. Jest wspólne, każdy może go używać, do woli
modyfikować i pomóc w jego rozwoju
– taki programistyczny wolontariat.
Pomaganie w rozwoju open source to
całkiem popularna aktywność i jest
bardzo dobrze postrzegana w świecie
programistów. Dużo firm, np. Google,
Microsoft bardzo to wspierają, m.in
właśnie poprzez inicjatywy typu
Google Code-in.
Na czym dokładnie polegał sam
konkurs?
Sam konkurs polega na tym, że do
Google zgłaszają się organizacje, które
rozwijają jakieś projekty open source.
Google wybiera te, które ich zdaniem
są najlepsze lub najlepiej się sprawdzą
w mentorowaniu młodych ludzi. Ludzie (tzw. mentorzy) w tych organizacjach tworzą z kolei sporo krótkich
(trwających z reguły 3-5 godzin)
zadań, w ramach których trzeba jakoś
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pomóc w rozwoju projektu, np. poprzez naprawienie błędu lub dodanie
jakiejś nowej funkcjonalności. Zadania
są widoczne na dedykowanej stronie
internetowej, każdy może podjąć się
jakiegoś i zacząć nad nim pracę.
Ile czasu pracowałeś?
Konkurs trwa 50 dni i podczas nich
każdy uczestnik pracuje na własne
konto, tj. można brać udział tylko
indywidualnie. Jednak mimo to,
bardzo ważną rolę odgrywa aspekt
społecznościowy, tj. wzajemna pomoc innym uczestnikom, udzielanie
się w społeczności projektu, robienie
więcej niż tylko to, co zostało określone w zadaniach. Po tych 50 dniach
mentorzy w każdej organizacji wybierają sześciu finalistów, którzy ich
zdaniem wykonali najlepszą robotę.
Z tych finalistów wyłanianych jest
dwóch zwycięzców i to oni wygrywają parodniową wycieczkę do San
Francisco. Liczba organizacji jest
różna każdego roku, ale zazwyczaj
jest ich około 20-30. Z każdej wygrywają dwie osoby, więc daje to okołu
40-60 zwycięzców na całym świecie.

Fot. Archiwum prywatne

Czy była duża konkurencja?
To zależy od organizacji, jaką się wybierze. Niektóre organizacje mają mniej
popularne projekty – jest mniej osób.
Łatwiej wygrać, ale znakomita większość jest bardzo „konkurencyjna”.
W mojej konkurencja była raczej
typowa, czyli spora. Najwięcej było
oczywiście Hindusów.
Było ciężko?
Hmm… to zależy od celu, jaki ktoś
sobie obierze, i od organizacji. Jeśli
ktoś bierze udział tylko po to, żeby
zrobić trzy zadania (i dostać t-shirt –
nagrodę za zrobienie trzech zadań), to
jest to bardzo proste. Jednak jeśli ktoś
celuje wyżej, w finalistę albo zwycięzcę,
to zazwyczaj trzeba nastawić się na
programowanie przez co najmniej parę
godzin dziennie i sporo poświęceń
i wyrzeczeń. Jeśli chodzi o mnie, to
było naprawdę ciężko. Praktycznie
każdą chwilę wolnego czasu przeznaczałem na programowanie i robienie
zadań. Tak się dobrze złożyło, że
w czasie trwania konkursu były święta
i ferieGiba
zimowe w naszym wojewódzFot. Marcin

twie, więc nieraz wstawałem, siedziałem na komputerze 10-12 godzin na
dobę z przerwami i szedłem spać.
Było to strasznie męczące i pamiętam,
że pod koniec chciałem już, żeby się
to wszystko skończyło (śmiech). Po
50 dniach takiego stylu życia byłem
totalnie wyczerpany i fizycznie, i psychicznie. Bardzo stresowałem się tym,
czy wygram.
Spodziewałeś znaleźć w gronie finalistów?
Szczerze mówiąc, to tak, a przynajmniej miałem taką nadzieję. W tym
roku startowałem po to, żeby wygrać.
Jakie są twoje plany po ukończeniu
liceum?
Planuję dostać się na jakieś studia informatyczne i kontynuować rozwijanie
się w tym kierunku. Chyba nie będzie
to zaskoczeniem, jeśli powiem, że mój
wymarzony zawód to programista.
Rozmawiała
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
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łowisko

Weź i poczytaj
sobie

#zostańwdomu

W wannie, na fotelu, na kanapie, na balkonie, w ogrodzie,
w toalecie, w łóżku, zaraz po przebudzeniu, przed snem,
w ciągu dnia, w wersji papierowej lub cyfrowej, jako
audiobook, siedząc, leżąc, na brzuchu, na plecach, dla
przyjemności własnej lub innych. Czytaj jak lubisz… ale
jeśli nie wiesz już co, podrzucamy garść pomysłów.

S. Barry
„Dni bez końca”
Barry porusza problem homoseksualizmu w czasach, kiedy ten
nawet nie istniał, kiedy samo słowo „homoseksualizm” po prostu
w żaden sposób nie funkcjonowało w języku. Pisze powieść o miłości między dwójką chłopaków,
ale także o miłości do osieroconej
indiańskiej dziewczynki. Ważnym
elementem jest tu też przyjaźń,
która rodzi się zarówno w czasie
wojny, jak i w czasie pokoju.

P. DeWitt

„Podmajordomus Minor”
Autor bawi się tutaj wszystkim,
począwszy od przerysowanego
języka, po przekombinowaną fabułę. Ale mimo to wszystko tu gra.
To taki łotrzykowski miszmasz.
Żart i groza przeplatają się i mieszają, ale w takim stylu, że nie
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sposób opuścić ten dziwaczny
(pokraczny?) świat. I tylko Wielką
Dziurę należy omijać…

J. McBride
„Ptak dobrego Boga”
Cała powieść jest podszyta humorem, czasem też czarnym, każda
scena jest dobrze przemyślana i nic
tutaj nie zgrzyta. Książka z pewnością zapada w pamięć, intryguje
portretami postaci rozprawiającymi się z mitem abolicjonizmu, ale
też językiem, dzięki któremu dodaje sobie oryginalności.

M. Marcisz
„Taśmy rodzinne”
Jest to przede wszystkim powieść
o rodzinie i panujących w niej niełatwych relacjach. Wszystko w tle
transformacji, którą przechodzi
Polska końca lat osiemdziesiątych

i dziewięćdziesiątych, lat dzieciństwa wielu z nas.

L. Shriver
„Musimy porozmawiać
o Kevinie”
Książka naprawdę doskonała,
przez swą formę bardzo prawdziwa i interesująca – jakbyśmy czytali cudzą korespondencję, inną,
bo jednostronną. Bardzo osobista
i trudna – aż kipi od emocji, budzi
lęk, złość, przerażenie i ból. Szokuje poprzez dysfunkcyjne relacje
rodzinne na linii rodzice – dziecko,
ale też między samymi dorosłymi,
jakże odmiennie postrzegającymi
problemy dziecka.

M. Kruszewska
„Czereśnie będą dziczeć”
Mała wielka książka – ech… Zbiór
opowiadań, który wstrząsa, bo
porusza trudne tematy: dramaty
ludzkie, które strach „otulić” umysłem. W sposób niezwykle mądry
i szlachetny wyrusza na Ziemie
Odzyskane czy Wołyń… Smakowite danie okraszone pięknym językiem i spójną narracją.

H. Harrer
„Siedem lat w Tybecie”
Bardzo osobista biografia albo
raczej reportaż z elementami pa-

miętnika. Pełen pięknych widoków, niezapomnianych przygód,
ale też nawiązań politycznych i historycznych. A wszystko podane
jak na tacy – przystępnie, a przy
tym smacznie i „żywo”, z humorem i refleksją. Magiczny świat Tybetu wciąga i zaprasza po więcej.

Å. Linderborg
„Nikt mnie nie ma”
Książka trudna i bolesna nie tylko
ze względu na wątki autobiograficzne. O trudnym, „zostającym
w głowie” dzieciństwie, ale też
o samotności człowieka zagubionego. Mimo że bolesna i przytłaczająca, napisana jest prostym,
powiedziałabym nawet zwyczajnym językiem, przez co jeszcze
bardziej dociera do czytelnika.

L. Fouchet
„Między niebem a Lou”
Z typową dla francuskiej literatury
czułością, autorka oddała w swej
książce piękno emocji, ich barw
i dźwięków. Z prostotą i delikatnością wymalowała przepis na
przeżycie straty, oswojenie żałoby
i uzmysłowienie sobie własnych
ograniczeń i lęków.
Małgorzata Budnik-Janoszka
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Magdalena Giesek
Rocznik ’79. Skończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych.
Jest także absolwentką Centrum Studiów Latynoamerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego. Pasję do malarstwa odkryła podczas pobytu w Ameryce Południowej w 2002 roku. Rozkoszne
pejzaże i egzotyczne kształty otworzyły ją na kolor, który stał się
jej ulubioną formą wyrazu artystycznego. I tego koloru w jej pracach nie sposób przeoczyć. I to właśnie Ameryka Łacińska w dużej mierze definiuje jej pracę artystyczną. To tam Giesek odkryła
w sobie miłość do malarstwa, które szybko stało się obraną przez
nią drogą. I tak, od 2002 roku nie rozstaje się z pędzlem.

Autoportret z jaguarem
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Tukan

Nocna kąpiel w turkusowej lagunie
Rumba en la Selva
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Szyją na miarę
lokalnych potrzeb

Fot. Damian Machnik

Zabytkowy pałac w Czernicy to
obecnie Ośrodek Kultury, zarządzany
przez Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz”. Tętniący życiem
kulturalnym pałac, pełen dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, którzy
chętnie korzystają z oferty zajęciowej
i przypałacowego parku oraz zamkowej kawiarni, w ostatnich tygodniach
zmienił jednak swoje przeznaczenie
i pełni rolę punktu koordynacyjnego
w akcji szycia maseczek dla okolicznych szpitali i instytucji ich wspomagających. W akcję szycia maseczek
włączyli się na początku czerniccy
seniorzy, którzy – zmuszeni do
odosobnienia – szybko znaleźli
sobie zajęcie. Sprawa nabrała tempa
i w akcję zaangażowało się wielu
innych mieszkańców wsi
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i okolic.
Teraz zaangażowanych w akcję jest

ponad 35 wolontariuszy.
Spora grupa wycina materiał i gumki
tak, aby do szyjących trafiały już
wycięte kawałki. Osobną sprawą są
darowizny i postawy lokalnych przedsiębiorców, dzięki którym mogli taniej
zakupić potrzebne materiały. Zorganizowana akcja zbiórki darowizn na
Facebooku i dzięki wsparciu lokalnych
mediów przyniosła zaskakujący efekt.
Zebrali 3695, 95 zł. W dalszym ciągu
kupują materiał i szyją. Ponad dwa
i pół tysiąca maseczek zostało rozdysponowanych między szpitale
w Raciborzu, Rydułtowach oraz
Rybniku. Część trafiła do ratow-

Fot. Patrycja Tomiczek

ników medycznych i jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Stowarzyszenie nie poddaje się i nie
zwalnia tempa. Szyją dalej, ponieważ
zapotrzebowanie jest duże. Z wszyst-

Fot. Patrycja Tomiczek

kich obdarowanych miejsc spływają
podziękowania i słowa wzruszenia.
Zgłaszają się również inni z prośbą
o pomoc.
Patrycja Tomiczek

Razem można zrobić naprawdę wiele dobrego.
Jeśli i Ty chcesz pomóc – możesz! To bardzo proste.
Wystarczy zrobić przelew. Dane do przelewu:
Numer konta bankowego:
59 1090 1766 0000 0001 2040 8593.
W tytule przelewu wpisz: DAROWIZNA MASECZKI
Odbiorca: Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz”
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podbierak

Rys. Konrad Gontarczyk

Komiksowo o historii
Od niedawna dostępny jest w księgarniach pierwszy
komiks o Rybniku. „Szczybny szczupok abo zapomniano
historyjo Rybnika” to graficzna opowieść oparta na
tekście Krzysztofa Olesia, zilustrowana przez Konrada
Gontarczyka, a wydana dzięki pieniądzom zebranym od
sponsorów przez Forum Obywateli Rybnika.
Baśń opowiada o przyjaźni, lojalności i odwadze, przedstawiając
powstanie Rybnika w mityczny sposób. Realia, takie jak ukształtowanie
terenu obfitującego w rzeki, strumyki
i stawy, występowanie i zastosowanie
obecnej w herbie kotewki, mieszają się ze światem magii. Spotkamy
zwierzęta, które przed wiekami występowały na tych terenach, ale i niezwykłe stworzenia z górnośląskich
wierzeń i podań. Komiks powstał
z zamiarem zainteresowania najdaw-

12

niejszą, przedindustrialną historią
„małej ojczyzny” młodych mieszkańców Rybnika i nie tylko. Jest próbą
wciągnięcia czytelnika przez zabawę
w odkrywanie śladów przeszłości
obecnych w naszym otoczeniu, choć
nieraz ukrytych lub niewystarczająco
wyeksponowanych. Jednym z takich
śladów jest użyta gwara – opowiadanie napisane jest po śląsku.
Część dochodu ze sprzedaży komiksu
zostanie przeznaczona na działania

Rys. Konrad Gontarczyk

związane z tworzeniem Osady Rybackiej –pomysłu Lecha
Gęborskiego. Osada ma służyć historycznej edukacji rybniczan i nie tylko. Powstać ma dzięki zaangażowaniu mieszkańców i zainteresowanych organizacji pod okiem Muzeum
w Rybniku.
Krzysztof Oleś

Miejsca, w których dostępny jest komiks:
Halo! Rybnik
Księgarnia „Orbita”
Księgarnia „Sowa”
Hurtownia papiernicza „Zenit”
Restauracja „Brewera”
Salonik prasowy „ARKUS”
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zanęta

Literacki „Juliusz”

po raz piąty

42 biografie zgłoszono do tegorocznej edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. 29 czerwca
poznamy 5 nominacji zakwalifikowanych do finału
Nagrody, a w październiku – najlepszą książkę.
Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz” przyznawana jest za najlepszą
biografię napisaną i wydaną w języku
polskim w roku ubiegłym. Laureatem corocznej Nagrody może być
tylko jedna książka, za którą podczas
październikowych Rybnickich Dni
Literatury wręczana jest okolicznościowa statuetka oraz nagroda
pieniężna w wysokości 50 tys. zł.

Do tegorocznej edycji Górnośląskiej
Nagrody Literackiej „Juliusz” zgłoszono 42 biografie. Wśród autorów
są mistrzowie reportażu, dokumentaliści, historycy czy artyści – m.in.
takie nazwiska, jak: Norman Davies,
Muniek Staszczyk, Andrzej Sikorowski, Kazimierz Kutz, Angelika
Kuźniak, Cezary Łazarkiewicz, Dariusz Kortko. Na kartach książek zaś

– Od poprzedniej edycji przedsięwzięcia nagradzamy biografię – gatunek, który w Polsce
nie ma swojej osobnej nagrody.
Dzięki temu rybnicka inicjatywa jest bardziej zauważalna.
Ubiegłoroczna odsłona nagrody
i aktualne spore zainteresowanie
pokazują, że biograficzny rynek
wydawniczy jest bardzo bogaty.
Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz” w nowym wydaniu
wzbudziła spore zainteresowanie
wielu wydawnictw, ekspertów
z dziedziny literatury i czytelników, którzy bardzo chętnie sięgają po tę formę literacką, jaką jest
biografia – wskazuje prezydent
Rybnika Piotr Kuczera.
Fot. UM
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Fot. J. Wójcik

bohaterowie: Olga Boznańska, Elżbieta
i Krzysztof Zanussi, Halina Konopacka, Jeremi Przybora, Danuta Szaflarska,
Krzysztof Wielicki, Irena Kwiatkowska… i wiele innych ciekawych postaci.
Z pełną listą książek zgłoszonych do
konkursu można zapoznać się
na stronie nagrody:
www.nagrodajuliusz.pl
Kapituła konkursu ma teraz 3 miesiące
na przeczytanie wszystkich pozycji
i wytypowanie 5 nominacji do nagrody. Tegoroczne jury konkursu tworzą:
Aleksandra Klich, Agata Passent,
Małgorzata Szejnert, prof. Zbigniew
Kadłubek, Aleksander Kaczorowski
i Michał Nogaś.

Dotychczasowi laureaci
Górnośląskiej Nagrody Literackiej
„Juliusz”:
2016 – Małgorzata Czyńska
„Kobro. Skok w przestrzeń”
2017 – Monika Muskała
„Między Placem Bohaterów
a Rechnitz. Austriackie rozliczenia”
2018 – Robert Rybicki
„Dar Meneli”
2019 – Aleksander Kaczorowski
„Ota Pavel. Pod powierzchnią”

(um)
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rybie oko

Moja wielka

hinduska przygoda
Najpierw pojawiła się decyzja, potem
zdjęcie Indii wrzucone na moim profilu w serwisie Facebook i założenie
subkonta bankowego. Pomysł wyjazdu do jednego z największych krajów
świata pojawił się w mojej głowie
w 2015 r. podczas wizyty w Kuala
Lumpur, stolicy Malezji i pobytu
przez kilka dni w dzielnicy hinduskiej. To było niezwykłe miejsce,
wszystko było inne – nowe i tajemnicze. Fascynowało mnie jedzenie, zapachy, świątynie a przede wszystkim
ludzie – wyglądający jak z innego,
nieznanego mi wtedy świata. Nawet
przebiegające tu i ówdzie szczury nie
przeszkadzały.
16

Na początku 2020 r. podjęłam decyzję o kolejnym wypadzie do Azji, tym
razem do Indii. Szybko pojawili się
towarzysze podróży, szczęśliwie udało się zdobyć dwa miesiące urlopu.
Potem plan, niezbędne przygotowania i zakup biletu w dwie strony.
Poniższy tekst oparty jest o moje
subiektywne wrażenia. Trudno
napisać wszystko o Indiach na kilku
stronach. Jeszcze trudniej jest poznać
ten kraj w ciągu dwóch miesięcy.
Indie to projekt na całe życie. Tam
nigdy się nie wie, kogo się pozna i co
się zobaczy. To jest naprawdę wielka,
niekończąca się przygoda…

W Indiach miałam być 61 dni. Ten
plan prawie się udał. Z powodu coronawirusa wróciłam trzy dni wcześniej. Ostatnie chwile przed wylotem
to była gonitwa myśli, podejmowanie
szybkich decyzji w ogólnym szumie
informacyjnym…

Suszarka
i Tadź Mahal we mgle

Początek naszej podróży rozpoczął
się w Agrze, dokąd pojechaliśmy po
wylądowaniu w New Delhi. Była druga
połowa stycznia. Pogoda nas zaskoczyła. Było chłodno i wilgotno, a nocami naprawdę zimno. W skromnym
hostelu przed wyziębieniem uchroniła
nas suszarka Beaty. Okazało się, że to
urządzenie ma oprócz suszenia włosów
również inne cudowne właściwości.
W ciągu dwóch dni udało się nieco
poznać życie ludzi pod Tadź Mahalem.
Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam na
własne oczy kontrasty, jakie występują
w tym wielkim kraju. Odwiedziliśmy
biedniejszą dzielnicę, która znajdowała
się w pobliżu hostelu. Ludzie żyli tam
bardzo skromnie, jednakże nie było
nadmiernego brudu. Każdy dbał o
własny kawałek przestrzeni. Dzieciaki
biegały za nami zaciekawione, co chwila prosząc o pieniądze lub czekoladki.
Zauważyłam, że niektóre są w tym
świetnie wyszkolone. Inne były zadowolone, gdy udało się zrobić selfie z białym człowiekiem. Kilka godzin wizyty
w zupełności wystarczyło. Czułam, że
to tylko niewielki procent prawdziwego
życia, jakie toczy się w Indiach. Jak
się okazało na przestrzeni następnych
tygodni, miałam sporo racji.

Trudno krótko opisać, jakie są Indie.
Dwa miesiące podróży pozwoliły mi
w niewielkim stopniu poznać specyfikę i życie ludzi tam mieszkających.
Nie chciałam odbyć tylko turystycznej wycieczki, będąc obserwatorem,
który poznaje świat wokół siebie,
przewracając kolejne karty pasjonującego albumu. Chciałam je prawdziwie poznać. O Indiach mówi się,
że albo się je kocha, albo nienawidzi.
I jest w tym sporo racji. Jedno jest
pewne – ten kraj nikogo nie pozostawia obojętnym. Ja odkrywałam moje
Indie krok po kroku, zastanawiając
się nad filozofią życia Hindusów.
Cierpliwość, a właściwie otwartość
na przygody, pozwoliły mi zbliżyć
się do swojej własnej prawdy o tym
kraju. Myślę, że to, co przeżyłam,
dopiero rozpoczęło moją wędrówkę
po Indiach, do których z pewnością
wrócę nie raz.
Tadź Mahal przywitał nas mgłą. Najbardziej zaskoczyło mnie poranne życie małp licznie tam występujących.
Wczesnym rankiem spały jeszcze
skupione w kręgu, wzajemnie ogrzewając swoje ciała. Małp w Indiach
jest sporo. W lokalizacjach odwiedzanych przez miejscowych i turystów są
dosyć towarzyskie. Chętnie przyjmą
orzeszek, a jeszcze chętniej ukradną
coś, co w danym momencie jest im
niezmiernie potrzebne. Ogólnie nie
są to jednak zwierzątka domowe
i warto trzymać się od nich na bezpieczny dystans. W Varanasi spotkałam wiele małp mieszkających obok
ludzi. Często pomagały one „szuszyć
pranie”, które wystawione na widok
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publiczny, było w ich zasięgu. Tam
też po raz pierwszy usłyszałam o
walkach bezpańskich psów z małpami. Dużym zaskoczeniem dla mnie
była informacja, że w tych utarczkach
zawsze zwyciężają psy.
Tadź Mahal jest symbolem wielkiej
miłości, jaką swoją żonę darzył Szahdżahana, indyjski cesarz z dynastii
Wielkich Mogołów. Budowla zaskakuje na żywo tym, że nie jest tak
majestatyczna, jak na zdjęciach, które
wcześniej przeglądałam w internecie. Tadź Mahal kazał nam na siebie
poczekać, zanim pojawił się w pełnej
krasie. Wschód słońca skrył się za
mgłą, która rozpłynęła się dopiero po
kilku godzinach. Długie oczekiwanie
pozwoliło przyjrzeć się ludziom pracującym przy oczyszczaniu fontann
prowadzących do świątyni. System
działania był bardzo oryginalny
i dosyć czasochłonny. My zapewne
wzięlibyśmy myjkę ciśnieniową
i załatwili sprawę w kilka godzin.
Tam wyglądało to zdecydowanie
inaczej. Ale cóż, to są Indie. Moje
wrażenia, jako turystki odwiedzającej ten kraj po raz pierwszy, były
dosyć zaskakujące. Dopiero w dalszej
podróży zauważyłam, że w Indiach
wszystko ma swój czas i porządek.

Małpy i huczne
hinduskie wesele

Jaipur to jedno z największych miast
Indii. Spędziliśmy tam około 10 dni,
biorąc udział w przygotowaniach
do wesela Aditi, siostry Shivy, który
zaprosił nas na to wydarzenie. Nasi
gospodarze byli bardzo gościnni, co-

dziennie zapraszając nas na smaczne
domowe posiłki. Kuchnia indyjska
jest bardzo zróżnicowana, w zależności od danego regionu. Wszędzie
jedzenie jest świeżo przygotowywane
i charakteryzuje się różnorodnością
przypraw. Wszędzie też można napić
się herbaty ćaj czy też mojej ulubionej
masala tea. Hindusi dostosowują się
do potrzeb turystów i często udaje
się znaleźć coś „no spicy”, a także jest
szansa na uniknięcie wszechobecnego
cukru. Uwielbiam indyjskie przysmaki. Nigdy nie miałam problemów
żołądkowych, z jednym tylko wyjątkiem, kiedy to na własne życzenie
nabawiłam się takich dolegliwości.
Pewnego wieczoru pojawiłam się na
spotkaniu towarzyskim z zakupionym
sporym pakietem smażonej samosy.
Nawet Hindusi stwierdzili, że to za
dużo i może mi zaszkodzić. Niestety
mieli rację. Polskie leki nie pomogły.
Szybka wizyta u ajurwedyjskiego
lekarza rozwiązała nagły problem
i kolejnego dnia mogłam kontynuować poznawanie Indii.
W Jaipurze po raz pierwszy zetknęłam
się z tradycją jedzenia dosyć ostro
przyprawionego głównego posiłku,
zakończonego słodkim deserem. Słodycze w Indiach są naprawdę pyszne,
choć zawierają sporo cukru. Moją
własną wariacją było dodawanie słodkości do pikantnych potraw, co dało
niespodziewaną mieszankę smaków.
Jedzenia było zawsze dużo. W dobrym
tonie jest zjeść wszystko z talerza,
co często nie było łatwe ze względu
na liczne dokładki. Rodzina panny
młodej częstowała najpierw gości, po
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czym sama przystępowała do posiłku.
Kilkudniowe przygotowania do ślubu
w domu przyszłej panny młodej ściągały każdego dnia coraz więcej gości.
W pewnym momencie w domu było
ponad 50 osób. Każdego wieczoru
można było liczyć na jakieś atrakcje.
Raz odbywały się tańce z podziałem
na mężczyzn i kobiety. Kolejnego
dnia wszyscy bawili się wspólnie.
Trzeba przyznać, że Hindusi bardzo
chętnie uczestniczą we wspólnej zabawie i mają świetne wyczucie rytmu.
Z resztą muzyka, zazwyczaj współczesna, sama porywała do zabawy.

„Ty nie masz czuć się
wygodnie. Ty masz
ładnie wyglądać”

Dla nas, dziewczyn z Europy, wielkim
wydarzeniem był zakup odpowiedniego stroju, w którym miałyśmy się
zaprezentować podczas dwóch głównych dni wesela. Nikt nie wymagał
od nas tradycyjnego ubioru, jednak
chcąc się poczuć bardziej komfortowo,
postanowiłyśmy „wtopić się w tłum”.
A więc na początku wybrałyśmy się
do sklepu, w którym znalazłyśmy
eleganckie sari oraz lenghę. Przymiarki trwały dosyć długo, ponieważ
trudno było wybrać te jedyne, idealne
kreacje spośród licznych kolorowych
materiałów. Jak się okazało, nie było to
wszystko. Kolejnym etapem był zakup
spódnicy/halki pod sari oraz uszycie
choli, czyli krótkich bluzeczek
z rękawkiem, które zakłada się na spód.
Sari składa się z kilkumetrowego pasa
materiału, które uczestniczki wesela
pomogły nam założyć, kilkakrotnie
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zawijając materiał wokół talii i misternie drapując na ramieniu. Samodzielne
założenie sari jest poza moimi możliwościami. Lengha to piękny strój często
wybierany na ważne uroczystości.
Składa się z długiej spódnicy oraz krótkiej bluzeczki. Na wierzch zakłada się
dupattę, czyli długi szal. Wszystkie te
elementy garderoby zostały starannie
wybrane oraz uszyte. Dla mnie ogromnym zaskoczeniem było przymierzenie
bluzeczki, która okazała się bardzo
ciasna, pomimo miary, jaką wziął
wcześniej krawiec. Podobnie wiązanie
spódnicy w pasie było bardzo mocne.
Dziewczyna, która przed weselem pomagała mi się ubrać, stwierdziła: „Nie
musisz czuć się wygodnie. Masz dobrze
wyglądać”. No cóż, było to dla mnie
sporym wyzwaniem. Faktycznie, czułam się w tych strojach jak księżniczka,
jednakże oddychanie i poruszanie się
nie było zbyt łatwe. Byłam też blisko od
towarzyskiej wpadki. Tuż przed weselem o mało co nie pokazałabym się…
naga. Tak przynajmniej stwierdziła
jedna z Hindusek. Chciałam wyjść
z pokoju w lenghdze, ale bez szalu
na wierzchu. Okazało się, że w Indiach
jest to bardzo niestosowne. Byłam
ogromnie zaskoczona. Z gołym
brzuchem można się pokazywać,
ale w niekompletnym stroju już nie
wypada. Wspominając o garderobie,
warto zaznaczyć, że kobieta w Indiach
powinna mieć przykryte ramiona
i nosić spódnicę lub spodnie zasłaniające łydki. Dzięki temu można czuć się
komfortowo przemierzając ten kraj.
Jedynym chyba wyjątkiem, jaki
zauważyłam, jest Goa, czyli turystyczna kraina, w której można nosić się
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bardziej „po europejsku”, nie przejmując się bluzką na szelkach czy
krótką spódnicą. Sari jest popularnym
kobiecym strojem w całych Indiach.
Jedynie w Mumbaju i New Delhi
widziałam wiele dziewczyn noszących
europejskie stroje. Zupełnie inaczej
jest z mężczyznami. Mają oni o wiele
większą swobodę w wyborze odzieży.
Ubierają się dowolnie, często nosząc
tradycyjne dhoti, czyli upięty w pasie
kawałek materiału. Indyjski ubiór jest
bardzo kolorowy i różnorodny w zależności od danego regionu, a panie lubią
się wyjątkowo stroić. Uzupełnieniem
mojego wyglądu były bransolety na
dłoniach. Niestety, nie miałam błyszczących kolczyków ani naszyjnika, co
nie umknęło dociekliwym spojrzeniom
uczestniczek wesela. Nieodzownym
elementem całości była henna na
dłoniach, czyli fantazyjne wzory, które
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kilka dni przed głównymi uroczystościami stworzyli na moich dłoniach
lokalni artyści. Cały proces zdobienia
trwał około 2 godzin, do czego doszedł
jeszcze odpowiedni czas na wysuszenie
malunków. Następnie hennę należało
usunąć. Taka ozdoba utrzymała się
przez około 2 tygodnie. Przyszła panna
młoda musiała spędzić cały dzień na
tym, aby jej ręce – aż po ramiona oraz
stopy i łydki pokryły się finezyjnymi
wzorami. Aditi prezentowała się iście
bajkowo w kolorowych sukniach oraz
bogatej biżuterii, jaką sprezentowali jej
rodzice.
Podróż na właściwe miejsce wesela, do
resortu oddalonego o dwie godziny
jazdy, również była niezmiernie interesująca. Gościnni gospodarze zabrali
nas do Pushkaru, pokazując m.in.
ważną muzułmańską świątynię.

Backwaters i pola
herbaciane Kerali

2600 km na południe samolotem
i znaleźliśmy się w Kerali. Gorąco
i wilgotno, powyżej 30 stopni Celsjusza. Soczysta zieleń i zabudowa bardzo
przypominała mi klimat Malezji. Tutaj było zdecydowanie inaczej niż na
północy. Widziałam wiele budynków,
które z powodzeniem mogłyby być
letnimi rezydencjami wakacyjnymi.
Obok najpopularniejszego hinduizmu
można tu spotkać wiele obiektów
chrześcijańskich. My przepłynęliśmy
się przepięknymi kanałami wodnymi
Alleppey, czyli backwaters.
Kilkugodzinny rejs pod zadaszeniem
niewielkiej łódki pozwolił na chwilę
odpocząć od nieznośnego upału, który
był dopiero zapowiedzią nadchodzącego lata. Z poziomu wody można
było przyglądać się codziennemu

życiu mieszkańców. Podróż przebiegła
w sielankowej atmosferze. W czasie
przerwy wyszliśmy na brzeg i zjedliśmy osobiście wybraną rybę, podaną
z przystawkami na liściach bambusa.
Tuż opodal była szkoła, więc miałam
okazję przyjrzeć się codzienności
dzieciaków. Wszyscy w jednolitych
fartuszkach. Klasy skromne, ale wyposażone w niezbędny sprzęt.
Wtedy to na początku lutego, na dworcu kolejowym w Kollam po raz pierwszy zbadano nam temperaturę w celu
wykluczenia koronawirusa. Zdrowi
mogliśmy ruszyć w dalszą podróż...
(Dalsza część podróży w następnym
numerze FISHki.)

Tekst i zdjęcia Lidia Białecka
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podbierak

siedmiu
wspaniałych

2
1
3

Wspaniała siódemka. Kilka ważnych płyt, które każdy
szanujący się słuchacz powinien przesłuchać przynajmniej
raz w życiu. Kolejność przypadkowa.

The Beatles
„Abbey Road”

Miles Davis
„Kind of Blue”

Jedna z najważniejszych płyt w historii jazzu. Jak zauważył brytyjski
krytyk Stuart Nicholson w „Jazz
Forum”: Jest to album, który spowodował być może więcej nawróceń na jazz niewiernych fanów niż
jakakolwiek inna płyta. Był bazą
wypadową, z której wyruszyły
w podróż po jazzie niezliczone rzesze słuchaczy. A czy to nie jest najpiękniejsze, kiedy możemy poszerzyć nasze muzyczne horyzonty?
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Wszyscy znamy okładkę tego albumu. Podpowiem: przejście dla
pieszych i najsłynniejsza „Czwórka
z Liverpoolu”. Była to ostatnia płyta, którą John, Paul, George i Ringo
nagrali razem jako zespół. Płytę
otwiera „Come Together”, jeden
z najbardziej funkowych utworów
The Beatles.

Black Sabbath
„Paranoid”

Druga płyta w dorobku zespołu. Wywarła niemały wpływ na
rocka. Tytułowy utwór powstał
w… 25 minut. Jak wspomina Bill
Ward: Nie mieliśmy wystarczająco dużo piosenek na album,
Tony wziął gitarę, zagrał i to było
to! Na płycie pojawił się również
„Iron Man”.

47
5
6

Nirvana
„Nevermind”

Na albumie znalazło się 13 piosenek, w tym najbardziej znana: „Smells Like Teen Spirit”. Jak
wspomina Krist Novoselic (basiLed Zeppelin
sta): To album, który sprawił, że
młodzież na całym świecie za- „Led Zeppelin”
pragnęła być grunge, to najlepsza
Pierwszy album legendarnego zerzecz, jaką Kurt zrobił w życiu.
społu uważany za punkt zwrotny
w rozwoju hard rocka i heavy meRadiohead
talu. Być może nie jest to najlepsza
„Kid A”
płyta Led Zeppelin, ale jest to płyta, która zmieniła wszystko. Robert
Jedna z najbardziej spójnych i prze- Plant, Jimmy Page i otwierający
myślanych płyt w dyskografii Ra- „Good Times Bad Times” – obodiohead. Kwintesencja muzyki ze- wiązkowo, do nadrobienia.
społu z idealnie wyważoną dawką
elektroniki, alternatywnego rocka
Jeśli nie namówiłam Was do przei głosu Thoma Yorka.
słuchania wymienionych powyżej,
trudno… ale te dwie musicie przesłuchać:
The Rolling Stones

„Let It Bleed”

Utwór „You Can’t Always Get What
You Want” to dla mnie zdecydowany numer jeden w całej dyskografii The Rolling Stones. Na
płycie znaleźć można też „Gimmie
Shelter”, którą wykorzystano na
ścieżce dźwiękowej filmu „Chłopcy z ferajny”.

Pink Floyd
„The Dark Side of the Moon”
John Coltrane
„A Love Supreme”.

Marlena Kolarczyk
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CZYTANIE W CZASACH ZARAZY
W okresie ograniczonego dostępu do instytucji kultury Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w Rybniku przygotowała dla swoich Czytelników
niespodziankę – dostęp do platformy e-bookowej Legimi i kilka innych
ciekawych propozycji.
Od 1 kwietnia 2020 r. rybniccy czytelnicy mogą korzystać
z Legimi za darmo – platformy dysponującej tysiącami e-booków.
Wystarczy napisać e-mail, podając imię, nazwisko i nr karty
bibliotecznej pod adres:
informatorium@biblioteka.rybnik.pl.
Wówczas zostanie przesłany kod, który będzie ważny przez
30 dni. Po tym czasie można aktywować konto ponownie, prosząc
mailowo o nowy kod. Ilość kodów jest ograniczona. Rybnicka
biblioteka poleca także pobranie PIN-u dostępu do platformy
IBUK Libra.
Wolny czas spędzony w domu można także wykorzystać, przeglądając zbiory cyfrowe biblioteki pod adresem:
https://www.biblioteka.rybnik.pl/?c=42
oraz inne biblioteki cyfrowe:
- Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl/dlibra
- Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona www.polona.pl
- Otwórz Książkę: www.otworzksiazke.pl
- Wolne Lektury www.wolnelektury.pl
- Europeana: www.europeana.eu.
Bibliotekarze także chętnie pomogą w przygotowaniu bibliografii
na zadany temat i w dotarciu do czasopisma znajdującego się
w zbiorach Czytelni (konkretny numer zostanie zeskanowany
i przesłany mailem).
Wszystkie pytania należy kierować na adres:
informatorium@biblioteka.rybnik.pl
(pimbp)
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na haczykua

MUZEALNE

SILVA RERUM część 1

Niniejsza garść muzealnych refleksji jest wynikiem
wieloletnich doświadczeń, punktem widzenia osoby
zaangażowanej w muzealną codzienność od przeszło
czterdziestu lat. To, co udostępniam Czytelnikowi, to
tylko drobna odsłona, by nie znużyć, a raczej zachęcić
do poznania fenomenu Muzeum w Rybniku.

Muzeum –
po co to komu?

O tej ekscytującej pracy można
opowiadać na różne sposoby, widzieć
jej dobre i trudne strony, wychwalać
i narzekać, wspominać poznanych
ludzi bądź wtrącać anegdoty niezmiennie towarzyszące życiu. Gdyby
choć jeden z tych aspektów przyjąć
i konsekwentnie prowadzić, powstałoby obszerne opracowanie. Pęd
współczesnego świata, wszechobecny
postęp, fascynacja nowymi technologiami rodzą pytanie, czy w obecnej
rzeczywistości potrzebne są takie
miejsca, gdzie gromadzi się (jak to
się powszechnie wydaje) zupełnie
niepotrzebne już nikomu stare rupiecie. Przecież wystarczy tylko kliknąć
i w internecie pojawi się żądana
fraza i pewna porcja wiedzy. Zgoda.
Jednak ogląd wirtualny nie zastąpi
osobistego obcowania z najróżnorodniejszymi przejawami życia codziennego, tego dawnego i obecnego,
ze sztuką, wreszcie z tym, co jest
tak istotne w kształtowaniu więzi
wspólnotowych – tych społecznych
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i narodowych. Każdy człowiek coś
zbiera i kolekcjonuje – czasem świadomie i z rozmysłem, a najczęściej
bezrefleksyjnie, gromadząc przedmioty, myśli i wspomnienia. Z czasem to, co było ważne, staje się mniej
istotne, zwłaszcza dla ewentualnych
spadkobierców – znika na wysypisku
dziejów i po prostu już tego nie ma.
Są to jednak zjawiska na tyle ważne,
że należy je w jakiś sposób rejestrować i przechowywać.
Zainteresowania badaczy dotyczą
różnych dziedzin aktywności człowieka. Jak więc je obserwować,
badać i wyciągać wnioski? Każde
muzeum to miejsce niezwykłe, pełne
przedziwnych i unikalnych przedmiotów – świadectw przeszłości
i współczesnej aktywności ludzkiej. Potrafią one opowiedzieć wiele
historii, czasem nadać zupełnie nowe
treści zapomnianym już ideom.
Przede wszystkim jednak pozwalają
bezpośrednio, nie wirtualnie, brać
udział w obserwacji wielu zjawisk,
poznawać namacalnie życie, a nie

Rękodzieło ludowe i artystyczne 1977 r.

Ryby i rośliny akwariowe 1985 r.
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Rzemiosło polskie w latach 1918-1922

Współczesna technika górnicza

Sztuka Indonezji 1974 r.
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tylko uczestniczyć w jakimś animowanym spektaklu. Po to są muzea
– nie tylko te z najwyższej półki,
gromadzące wybitne dzieła, lecz
i te najmniejsze, ze swymi skromnymi kolekcjami – by dać świadectwo.
To miejsca edukacji dzieci, którym
należy się solidnie podana wiedza
i rozbudzenie wyobraźni. A jak ją
najlepiej kształtować, jeśli nie
w oparciu o dobre wzory? Zwłaszcza
te, rodem z muzealnego lamusa.

Zbiory – jak bardzo
trzeba się natrudzić

Zabytkami są już nasze najstarsze inwentarze – pożółkłe zeszyty informują
o przedmiotach pozyskanych przez
Społeczny Komitet Muzealnych Zbiorów Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej.
Nie było ich zbyt wiele, jednak wymagały niezwykłej pasji ludzi, którzy
w trudnej powojennej rzeczywistości
zajmowali się ich gromadzeniem. To,
co zebrali, stało się zalążkiem obecnego zasobu. Właściwe powiększanie kolekcji rozpoczęło się z chwilą kolejnych
regulacji statutowych. Sprecyzowały
one kierunki kolekcjonowania – obok
zbiorów związanych z przeszłością
Rybnika, szeroko pojętą regionalną
kulturą materialną i duchową, w tym
sztuką, tą profesjonalną i amatorską
– zainicjowano gromadzenie obiektów związanych z górnictwem oraz
rzemiosłem. Realizację tych dwóch
kierunków mocno wsparły Urząd
Miasta Rybnika oraz umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów
i Techników Górnictwa (1975) oraz
z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach
(1984). Jakież zatem skarby gromadzi-

my? Odpowiedź jest dość skomplikowana. Należałoby zacząć wymienianie
chociażby od różnorodnych kategorii
zabytków, takich jak: dokumenty,
fotografie, wydawnictwa, przedmioty
użytku codziennego – te całkiem
zwyczajne, jak np. babcine jakle,
kiecki i zopaski, sprzęty kuchenne
i gospodarskie (grabie, cepy), meble
z zamożniejszych i biedniejszych domów. Dysponujemy też znakomitymi
zespołami obrazów dawniejszych
i współczesnych mistrzów oraz
rzeźby w węglu. Należy wspomnieć
o kolekcjach związanych z kopalniami; bogato reprezentowane są wyroby
Huty „Silesia”. Osobną grupą są niezliczone narzędzia i urządzenia oraz
wyroby rzemieślnicze – wyposażenia
kuźni, warsztatów kołodziejskich,
stolarskich, szewskich, krawieckich…
Wymienianie ich można ciągnąć bez
końca. Dość powiedzieć, że z naszych
niezwykle zasobnych magazynów
korzystają muzealnicy z całego kraju.
Wypożyczamy zbiory na wystawy nie
tylko w kraju, ponadto grają one – jak
nasze manekiny – w zagranicznych
filmach. Aby zebrać tak znaczące
zbiory, liczące obecnie około 115 000
obiektów, trzeba się nieźle natrudzić.
Czasem wpadają znienacka zespoły
dokumentów, wyposażenia warsztatów, często trzeba samemu buszować
na strychach i w piwnicach, wyławiając prawdziwe skarby. O tym, jak
wtedy wyglądamy, lepiej nie wspominać. Wszystkie zdobycze trzeba przywieźć do muzeum, a potem następuje
kolejna muzealna próba. Ponieważ nie
dysponujemy żadną własną pracownią
konserwatorską, wszystkie czynności
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związane z czyszczeniem
i zabezpieczeniem wykonujemy
sami. Tylko najcenniejsze eksponaty
i te o najtrudniejszym stanie zachowania powierzamy rękom profesjonalnych konserwatorów. A to
kosztuje, i to nie mało… Satysfakcja
jest jednak pełna, gdy udaje się ocalić
np. chorągwie cechowe – świadków
ważnych wydarzeń: ogłoszenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r. czy powstania styczniowego (1861). Ostatnim
sukcesem jest konserwacja unikalnych sztandarów z okresu powstań
śląskich. Na co dzień jednak muzealnicy wykonują swą pracę, siedząc
w ciasnych biurach i opracowując
zabytki. Polega to na ich zainwentaryzowaniu w kilku księgach, szczegółowym opisaniu, sfotografowaniu
itp. Nie jest to proste, wymaga dużej
interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności interpretacji. Dawniej karty
naukowe pisaliśmy ręcznie, potem na
maszynach do pisania, teraz na komputerach, znakomicie ułatwiających
pracę. Pod warunkiem, że system nie
padnie i nie skasuje zapisów…

Magazyny to podstawa

Magazyny muzealne to zwykle ciasne
i przypadkowe pomieszczenia.
W rybnickim muzeum jest podobnie.
Do początku lat 80. była to jedna sala
na parterze, gdzie zgodnie na regałach
i w szafach leżały zbiory historyczne,
etnograficzne, górnicze, a na ścianach
wisiały obrazy i puste ramy. Od roku
1980, czyli po utworzeniu działu
historii rzemiosła, na jego zbiory przeznaczono kolejne, niewielkie salki na
parterze, adaptując do tego celu wysta32

wę górniczą. Oba magazyny szybko się
zapełniały, zwłaszcza ten gromadzący
historię rzemiosła, kiedy zbiory wzbogaciły się o kolekcję sztandarów cechowych. Postępujące mimo trudności
przygotowania do remontu spowodowały wędrówkę wszystkich muzealiów,
najpierw wewnątrz samego budynku –
w tym celu zaadaptowaliśmy wszystkie
sale wystawowe na piętrze. Ścianami
działowymi były szafy, przez które
wchodziło się do magazynów… Potem
pod koniec 1989 r. trzeba było wszystko
spakować i przenieść do przestronnej,
niestety dziś już nieistniejącej, kamieniczki przy ulicy Miejskiej. Podzieliliśmy ją sprawiedliwie, urządzając się
w miarę wygodnie. Założona została
tu instalacja alarmowa, która ciągle się
psuła, i często trzeba było – wspólnie
z policją – ją wyłączać. A potem, kiedy
w 1995 r. skończył się remont i stworzyliśmy na nowo wystawy stałe, znowu
trzeba było się pakować. Tym razem
dział historii i kultury regionu otrzymał pomieszczenia w dawnej części
strychowej ratusza. Nie trzeba mieć
wielkiej wyobraźni, by zrozumieć trud
włożony w przeprowadzkę: wszystkie
obiekty – duże i małe, lekkie i ciężkie
– należało wnieść na prawie trzecie
piętro. Windy nie było, i do tej pory
nie ma. Zbiory rzemiosła otrzymały
wtedy „tymczasową” lokalizację
w kilku piwnicach szkoły podstawowej w Gotartowicach. Jak zwykle
zaczęłyśmy od sprzątania i adaptacji,
a następnie ciężkiej fizycznej pracy
przy przeprowadzce i próbach adaptacji wnętrza. Od koloru użytych do
mocowania firanek klamerek do prania
nazwałyśmy pomieszczenia: niebie-

skim, czerwonym, żółtym. Tam przywoziłyśmy nowe nabytki, i stamtąd
wypożyczaliśmy duże ilości zabytków
na liczące się w kraju wystawy. To, co
miało być prowizorką, trwało do roku
2010. Wówczas należało znaleźć nowe,
znacznie większe pomieszczenia, bo po
prostu „pękaliśmy w szwach”. Udało
się i po morderczej przeprowadzce
w upalne lato tego roku otrzymaliśmy
w miarę przestronne magazyny –
też w piwnicach – Cechu Rzemiosł
Różnych. Po trwającej już 10 lat adaptacji i porządkowaniu zbiorów udało
się stworzyć coś na kształt magazynu, który można oglądać. Zabytki,
ułożone w unikalne zespoły warsztatowe, zachwycają nielicznych gości
bogactwem… A mogłoby być zupełnie
inaczej. W ostatnim czasie zdołaliśmy
się również uporać z magazynem

mieszczącym rzemieślnicze sztandary,
tekstylia, zbiory dokumentów
i fotografii. Temu, kto nie pracował
przy przenoszeniu zbiorów muzealnych do nowych miejsc, trudno sobie
wyobrazić ogrom wysiłku nielicznego
zespołu pracowników przy pakowaniu, rozpakowaniu i rozmieszczaniu
zabytków. To przedmioty o różnych
gabarytach, ciężarze i specyficznych
wymaganiach konserwatorskich; poza
tym wszystko musi się zgadzać, co
przy tysiącach obiektów jest nie lada
wyzwaniem.
Elżbieta Bimler-Mackiewicz

Kolejna część
w następnym numerze FISHki

Z kultury ludowej ziemi Rybnickiej 1975 r.
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kalendarium
Lata 20. XX w.

Najciekawszą kolekcją w Rybniku dysponuje o. Emil Drobny ze Zgromadzenia
Księży Werbistów. Jego kolekcja podczas II wojny światowej ulega rozproszeniu.

1945

Pokaz zachowanych pamiątek w Domu Kultury przy Rybnickiej Fabryki Maszyn.

23 stycznia 1958

Otwarcie Muzealnych Zbiorów Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej udostępnianych
przez dwa dni w tygodniu w wynajętych pomieszczeniach kamienicy przy
Rynku 17. Opiekunem Zbiorów jest Witold Iwanek.

1962

Przekształcenie Zbiorów w muzeum państwowe pod warunkiem nadania mu
statutu i zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych.

1964

Powołanie Muzeum w Rybniku, jednak bez nadania mu statutu.

1968

Siedzibą muzeum staje się Stary Ratusz.

29 kwietnia 1970

Powołanie Muzeum w Rybniku i nadanie mu statutu. Funkcjonują trzy działy:
historii, kultury regionu i górnictwa.

1980

Powołanie nowych działów: historii rzemiosła na Górnym Śląsku i naukowo
-oświatowego. Połączenie dotychczasowych działów w jeden dział historii i kultury
regionu.

1989

Rozpoczęcie remontu i rozbudowy muzeum. Działalność wystawiennicza i edukacyjna kontynuowana m.in. w bibliotece.

1992

Uchwałą utrzymano w mocy organizację, cele i zadania muzeum jako jednostki
organizacyjnej kultury, stanowiącej własność komunalną miasta.

1993

Część wyremontowanych pomieszczeń staje się siedzibą Urząd Stanu Cywilnego.

1995

Zakończenie remontu i rozbudowy Starego Ratusza. Otwarcie dwóch muzealnych
wystaw stałych w całkowicie nowej aranżacji. Łącznie powierzchnia muzeum
wynosi ok. 1300 m2.
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2010

Przeprowadzka magazynów działu historii rzemiosła do nowych pomieszczeń i ich
adaptacja dla potrzeb muzealnych.

2017

Reorganizacja stałej wystawy poświęconej historii miasta i wydzielenie w niej miejsca na wystawy zmienne. Obecna powierzchnia to 1205 m2.

Dyrektorzy Muzeum:

Ryszard Wenglorz (do 1972), Werner Pierzyna (do 1973), Irena Bukowska-Floreńska (1973-1978), Genowefa Grabowska (1978-2004), Bogdan Kloch (od 2004).
Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Rada Miasta Rybnika, a ogólny nadzór
– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MUZEUM W LICZBACH

Zbiory: 1970 – ok. 2 000 szt.
2019 – 114 322 szt.

Wystawy:

1970-2020 ok. 400 ekspozycji o różnorodnej tematyce – w budynku muzeum; wiele
mniejszych wystaw – pokazywanych w terenie.

Wydawnictwa własne:

Zeszyty Rybnickie – 28 tomów; ok. 500 druków ulotnych do wystaw (plakaty, zaproszenia, foldery); monografia Rybnika, wydawnictwa pokonferencyjne, katalogi
zbiorów. Muzeum uczestniczyło w przygotowaniu wielu wydawnictw międzymuzealnych.

Konferencje i sesje naukowe zorganizowane
przez muzeum:

łącznie 66 o tematyce historycznej, etnograficznej, górniczej, historii przemysłu,
rzemiosła i kultury materialnej.

Wypożyczenia:

kilkanaście tysięcy zabytków na wystawy w kraju i za granicą.

Obsługa zwiedzających:

2019 – ze względu na smog odbyło się tylko 191 lekcji i warsztatów dla prawie 4700
dzieci z opiekunami; łącznie 9422 zwiedzających. W poprzednich latach frekwencja wynosiła około 13000 zwiedzających.
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