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W tym roku, już po raz szósty, rybnickie Muzeum kontynuując rozpoczęty w 2008 roku projekt, organizuje w ramach obchodów Dni Rybnika
- Jarmark Muzealny.

był Paveł Krak z Czech prezentujący swój warsztat
rękodzielniczy. Gościła także u nas grupa rekonstrukcyjna „Kram Rudych” prezentująca wczesnośredniowieczne rzemiosła: przędzenie za pomocą wrzeciona, tkanie na krośnie, tkanie krajek,
W latach poprzednich udział w tym wydarze- plecenie sznurków i pasów, farbowanie, filcowanie,
niu wzięli twórcy ludowi, którzy podczas prowa- skórnictwo, garncarstwo, snycerstwo, rogownictwo,
dzonych warsztatów prezentowali działalność ar- tkanie igła, filcowanie i gręplowanie wełny.
tystyczną lokalnej społeczności. Biorący udział w
warsztatach mieli okazję poznać sposób tworzeTym razem zaprosiliśmy do udziału w Jarmarnia takich rzemiosł jak: garncarstwo, kowalstwo, ku Muzealnym Warsztat Terapii Zajęciowej „Przybednarstwo. Poznali technikę wyrobów rękodzieła stań” w Rybniku, i to z pomocą jego pracowników
ludowego jakim jest: kraszankarstwo czy bibuł- – Terapeutów oraz Uczestników WTZ będą prowakarstwo, poznali manufakturę czerpania papieru, dzone w ramach terapii zajęciowej warsztaty: ceratechnikę haftu, rzeźbę w drewnie, a nawet tajni- miki, filcu i witrażu.
ki pracy w pasiece. Gościem jednego z jarmarków

„Potrzeba twórczości jest jedną z zasadniczych
cech człowieka” – Antoni Kępiński
Najważniejszą formą ludzkiego działania,
będącą podstawą do powstania nowego dzieła jak
i jedną z form aktywności osób niepełnosprawnych
jest twórczość. Wywołana potrzebą samorealizacji,
ekspresji, rozwoju niesie ze sobą wiele wartości.
Dla osób niepełnosprawnych podjecie aktywności
artystycznej oraz uczestniczenie w procesie
tworzenia prac ma ogromny wpływ na proces
terapeutyczny jak i wszechstronną rehabilitację.
Usprawniając procesy manualne, percepcje
i sprawność fizyczną arteterapia ogólnie, kształtuje
pozytywną i aktywną postawę otwartą na otoczenie
a tym samym skłania do zaangażowania się w życie
społeczne. Prezentowanie dorobku artystycznego
osób niepełnosprawnych szerszej rzeszy odbiorców
z całą pewnością nobilituje ich twórczość,
gwarantując jednocześnie aktywne uczestnictwo
w życiu naszej społeczności lokalnej jak i w życiu
kulturalnym. Wykorzystując zatem ogromny wpływ
arteterapii na człowieka postanowiliśmy pokazać
talenty osób z niepełnosprawnością intelektualną
i ruchową na co dzień korzystających z zajęć
w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 1, poprzez
działania w ramach VI Jarmarku Integracyjnego
współorganizowanego z Rybnickim Muzeum.
Agata Marszałek

niepełnosprawne ku aktywnemu uczestnictwu
w życiu społecznym oraz wspiera ich rodziny.

Warsztat Terapii Zajęciowej
Nr 1 (WTZ 1)

Zapraszamy do współpracy dzieci i młodzież
szkolną oraz wszystkie osoby zainteresowane projektem, którego celem jest integracja społeczności
lokalnej z osobami niepełnosprawnymi. Pozwoli
ona zdobyć wiedzę w zakresie tolerancji, wrażliwości i wyrozumiałości, będąc dla osób niepełnosprawnych nowym doświadczeniem, zwiększyć
wiarę w siebie oraz niezależność przez działania
twórcze, a także kontakty międzyludzkie.
Aleksandra Grabiec

Serdeczne podziękowania za wsparcie
w projekcie dla Komisji Muzealnictwa
działającej przy Zarządzie Oddziału
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Górnictwa w Rybniku
pedagogicznej,
logopedycznej,
rehabilitacji
ruchowej, treningu zawodowego oraz z licznych
zajęć dodatkowych, artystycznych i sportowych.
Placówka oferuje również udział w programach
dodatkowych:

realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju Self Adwokaci
i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia
przez osobę niepełnosprawną niezależnego, „Podstawy wiedzy prawnej i obywatelskiej dla osób
samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej z niepełnosprawnością intelektualną”.
indywidualnych możliwości.
Realizacja tych celów odbywa się poprzez:
•
•
•

Asystent Osoby
Niepełnosprawnej

program ma na celu zaktywizowanie sprawniejszych
uczestników Warsztatu do pomocy osobom
ogólne usprawnianie;
wymagającym wsparcia. Do obowiązków Asystenta
rozwijanie umiejętności wykonywania czynności należy pomoc w czynnościach codziennych
życia codziennego oraz zaradności osobistej;
oraz zapobieganie odosobnieniu i samotności
przygotowanie do życia w środowisku uczestników słabszych poprzez spędzanie z nimi
społecznym, między innymi przez rozwój wolnego czasu.
umiejętności planowania i komunikowania się,
dokonywania wyborów, decydowania o swoich Biuro Uczestników
sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych jest treningiem, podczas którego, uczestnicy
w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji nabywają umiejętności związane z pracą biurową,
psychicznej;
np. obsługa ksero, faksu, odbieranie telefonów,
rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu przepisywanie pism.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań” stwarza
•
możliwość tworzenia osobom niepełnosprawnym
różnych technik terapii zajęciowej;
poprzez zajęcia z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej realizowanej w placówce. Jest • rozwijanie
psychofizycznych
sprawności
prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na
niezbędnych w pracy;
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
• rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych
w Rybniku.
umiejętności zawodowych, umożliwiających
podjęcie pracy w zakładzie aktywności
zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo
Polskie
Stowarzyszenie
na
Rzecz
Osób
szkolenia zawodowego
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku
(PSOUU Koło w Rybniku) działa na rzecz
wyrównywania szans osób z upośledzeniem
umysłowym, tworzy warunki przestrzegania Ponadto uczestnicy warsztatu mają możliwość
z
terapii
psychologicznej,
wobec nich praw człowieka, prowadzi osoby skorzystania

Dzień społeczny
jest formą terapii, w której uczestnicy zdobywają
nowe doświadczenia w zakresie rehabilitacji
społecznej, uczą się organizacji czasu wolnego,
odpowiedzialności, samodzielności, integrują się
ze społeczeństwem poprzez wyjścia poza teren
Warsztatu.
Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku powstał
w 1997 roku. Jest prowadzony przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Rybniku.

Obecnie realizuje on terapię w 9 pracowniach:
•

pracowni technicznej

•

pracowni ceramicznej

•

pracowni ekspresji artystycznej

•

pracowni komputerowej

•

pracowni plastycznej

•

pracowni gospodarstwa domowego

•

pracowni tkactwa i rękodzieła włókienniczego

•

pracowni krawiectwa, haftu i koronkarstwa

•

pracowni witrażu i biżuterii artystycznej

By zostać Uczestnikiem / Uczestniczką naszych
Warsztatów skontaktuj się z nami:

W ramach swojej działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych prowadzimy między innymi
Warsztaty Terapii Zajęciowej:
WTZ nr 1 - „PRZYSTAŃ”

- WTZ nr 2 - „LATARNIA”

ul. Kościuszki 55, 44-200 Rybnik

ul. Andersa 14, 44-270 Rybnik (Niedobczyce)

tel. 32 42 37 414

tel. 32 42 11 449

e-mail: biuro@wtzprzystan.pl

e-mail: latarnia@habar.com.pl

www.wtzprzystan.pl

www.latarnia.habar.com.pl

PSOUU Koło w Rybniku
ul. Orzepowicka 16, 44-217 Rybnik
tel. 510 045 670
e-mail: psouurybnik@wp.pl
www.psouurybnik.pl

Zapowiedzi wydarzeń w Muzeum w Rybniku
Na grubie. Z życia kopalni
Zapraszamy na wystawę malarstwa
Wioli Gaszki
Wrzesień – październik 2014
Zapowiedzi wydawnicze
Muzeum w Rybniku
1. Dzieje Smolnej i Maroka-Nowin, dzielnic Rybnika - kolejna monografia dzielnic, Rybnika autorstwa Ewy Kulik,
jesień 2014 r.

Kurator: Anna Grabowska-Rogus
Grudniowa wystawa zobrazuje nam życie kopalni, ukaże w sposób całościowy i kompleksowy jej funkcjonowanie. Wykorzystując eksponaty zgromadzone przez lata w naszej placówce, a dotyczące tutejszego przemysłu postaramy się odtworzyć funkcjonowanie kopalni z uchwyceniem kontekstu historycznego i technicznego. Zobaczymy zarówno przysłowiowego „górnika przy pracy”, jak i momenty wychodzące poza nią,
a powiązane ze świętowaniem i celebrowaniem. Ukazany zostanie kult św. Barbary, patronki górników. To do niej
odwoływali się górnicy w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażających ich życiu i jej dziękowali za okazane wsparcie i łaski. Tradycyjnie święto św. Barbary przypada 4 grudnia i właśnie tego dnia górnicy oddawali cześć swojej
patronce. My również pozostaliśmy wierni owej tradycji i podwoje wystawy otworzymy w okolicach górniczego święta czyli 3 grudnia. Wszyscy chętni będą mogli podumać przed obrazem przedstawiającym św. Barbarę
w naszej muzealnej cechowni. Następnie udać się do „karczmy piwnej”, która stanowiła już mniej oficjalny element
obchodów górniczego święta.

2. Szkice z dziejów zieleni miejskiej w Rybniku – październik 2014 r.

Szczegółowe informacje o konferencjach:
www.muzeum.rybnik.pl

