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Dział Historii Rzemiosła powołano  w Muzeum w Rybniku w 1980 r.

Zbiory:     1980 - zero; obecnie  - zainwentaryzowanych jest prawie 30.000 zabytków

bardzo zróżnicowanych pod względem wielkości, materiału  i technik wykonania, pochodzenia 

z różnych regionów kraju, okresów historycznych i środowisk kulturowych  i organizacyjnych.

Kolekcje obejmują zabytki z prawie wszystkich dziedzin dawnej i współczesnej wytwórczości 

rzemieślniczej. Składają się z archiwaliów (dokumenty, fotografie, literatura i prasa zawodowa), 

artefaktów cechowych (lady, pieczęcie, naczynia, sztandary), wyposażenia warsztatów i produktów 

branż:  drzewnej, metalowej, spożywczej, mineralnej, odzieżowej, skórzanej.

Szczególnie cenny jest zespół chorągwi i sztandarów cechowych 

- najstarsze pochodzą z II połowy XVIII w.

Prace badawcze prowadzone są w oparciu o ścisłą współpracę z muzeami i uczelniami oraz 

organizacjami i środowiskami rzemieślniczymi na terenie całej Polski. 

W 1984 r. została podpisana Umowa o Współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach. 

Program badań obejmuje: kolekcje własne, badania terenowe, współczesne organizacje cechowe, kwerendę 

źródłową w archiwach i muzeach w celu ustalenia zachowanych artefaktów cechowych, badania związane 

z miastem, zwłaszcza z heraldyką miejską.

Wyniki prac są w różnej formie publikowane lub jako maszynopisy gromadzone w archiwum muzeum. Są 

punktem wyjścia wystąpień na konferencjach naukowych, materiałem do wystaw własnych, współpracy 

z muzeami na terenie całego kraju i zagranicą.



Prace katalogowe oraz źródłoznawcze z kultury 

i obyczaju rzemieślniczego, heraldyki miejskiej 

i weksylologii znajdują odbicie w publikacjach 

i zrealizowanych projektach, np. Łańcuchu Prezydenta 

Miasta Rybnika.



Wystawom czasowym towarzyszą 

wysmakowane graficznie foldery, często 

z notami katalogowymi zabytków; zbiory DHR 

są publikowane także w katalogach innych 

muzeów oraz wydawnictwach 

pokonferencyjnych.





Wystawa stała:

Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska do 1939 roku



Wystawa, czynna od 1995 r.,  o powierzchni 73 m2, mieści się na I piętrze muzeum w ciągu 

niewielkich sal i korytarzy. Jest nieustannie modyfikowana o nowe obiekty, pełniąc rodzaj

otwartego magazynu. Tu też odbywają się prelekcje, lekcje oraz warsztaty dla dzieci.    



Magazyny – warsztaty rzemieślnicze XIX/XX w.
rzemiosła drzewne i metalowe



Magazyny- warsztaty rzemieślnicze XIX/XX w.
rzemiosła skórzane i odzieżowe 



Magazyny – warsztaty rzemieślnicze XIX/XX w.
rzemiosła spożywcze



Magazyny – warsztaty rzemieślnicze XIX/XX w.
rzemiosła różne



Wystawa czasowa: 

Wabić oko , budzić chęci… Ubiór w witrynach sklepowych lat 30. XX w.,  2013/2014



Wystawa czasowa:  

Przywrócone życiu. Rezultaty konserwacji chorągwi i sztandarów ze zbiorów Działu 

Historii Rzemiosła Muzeum w Rybniku; listopad 2018 – luty 2019  



Wystawa czasowa: Jan Karwot i jego wizje  z cyklu: In Memoriam, luty – maj 2020



Programy edukacyjne; lekcje i warsztaty

Od początków lat 80. prowadzone były:

- zajęcia dla młodzieży rzemieślniczej połączone z konkursami wiedzy.

- lekcje muzealne dla szkół podstawowych, z przerwą podczas remontu kapitalnego obiektu, 

kontynuowane po 1995 r. Obecnie pracownicy działu oferują 10 tematów lekcyjnych, 8 tematów 

warsztatów tematycznie związanych z rzemiosłem, specjalnie dla przedszkolaków prowadzone są 

zajęcia z tematu BARWY I GODŁA PAŃSTWOWEGO. 

- konkursy plastyczne.

W 2019 w lekcjach prowadzonych na wystawie stałej brało udział  ok. 500 uczniów z opiekunami, 

zaś z warsztatów w tym samym miejscu, skorzystało prawie 2000 uczestników.  Zajęcia odbywają 

się bezpośrednio na ekspozycji, na powierzchni ok. 35 m2.



Tematyka lekcji i warsztatów muzealnych

Maski karnawałowe

Ubierz zdjęcie w ramkę

Wielkanoc-kolorowe święta-

Formy cukiernicze

Mały projektant mody –

Dawny ubiór miejski

Biżuteria z babcinej szkatułki

W moim magicznym domku –

Narzędzia i wyroby rzemiosł budowlanych

Ubierz zdjęcie w ramkę .

Malowane Boże Narodzenie-

Dawne ozdoby choinkowe



e.



Podsumowanie

Osiągnięcia

- Zebranie bogatych kolekcji zabytków dot. 
aktywności rzemiosła w Polsce na różnych polach.            
30.000  obiektów

- Nawiązanie owocnych kontaktów z środowiskami 
rzemieślniczymi, muzealnymi, naukowymi.

- Tworzenie własnych programów badań nad 
rzemiosłami oraz nad dziedzictwem kulturowym 
tego środowiska na przestrzeni wieków.

- Wydanie drukiem rezultatów badań w formie 
książek, katalogów zbiorów, artykułów w 
czasopismach naukowych i specjalistycznej prasie 
– ok. 100 pozycji; powstanie monograficznych 
opracowań zbiorów jako prac magisterskich
i licencjackich.

- Udostępnienie prawie 100 wystaw własnych 
w mieście,  w kraju i za granicą.

- Wypożyczenie na wystawy w kraju kilkanaście 
tysięcy  zabytków.

- Wykonanie konserwacji kilkuset zabytków 
w pracowniach pozamuzealnych, w tym 25 
sztandarów cechowych z XVIII w.

- Stworzenie dobrego i kompetentnego zespołu 
pracowników działu.

Trudności

- Ciasnota na ekspozycjach stałych i czasowych 
spowodowana znacznym ograniczeniem 
powierzchni muzeum na rzecz Urzędu Miasta.

- Brak pomieszczeń na zajęcia edukacyjne.

- Brak pracowni technicznej dla prac 
pomocniczych.

- Ciasnota magazynowa; magazyny nie 
spełniają współczesnych parametrów. Warunki 
magazynowania i sprzęt przestarzały. 

- Trudności w przechowaniu wyposażenia 
warsztatów – duże gabaryty i ciężar urządzeń.

- Brak znajomości i zrozumienia 
samorządowców dla  specyfiki zadań, pracy 
i potrzeb muzealnych – w konsekwencji 
traktowanie nas jako jednostek 
upowszechniania kultury.

- Brak zainteresowania obecnych organizacji 
rzemiosła własnymi tradycjami spowodowany 
przemianami społecznymi, kulturowymi i 
postępem technicznym, a w konsekwencji 
zanik tradycyjnego, spójnego środowiska 
rzemieślniczego.


