
„Cyfrowe korzenie” 

Przebieg projektu w PiMBP w Rybniku 

 

Projekt „Cyfrowe korzenie” realizowany w rybnickiej bibliotece zapoczątkowała 

wideokonferencja z udziałem pana Grzegorza Mendyki - pasjonata genealogii. Bohater czerwcowego 

spotkania przedstawił widzom serwisy służące do samodzielnej pracy nad drzewem genealogicznym. 

Podzielił się także z publicznością wieloma ciekawostkami z zakresu genealogii.  

Druga, zorganizowana w lipcu wideokonferencja, czyli spotkanie z panem Piotrem Greinerem 

z Archiwum Państwowego w Katowicach zaskoczyła słuchaczy informacją o tym, że archiwalne 

zasoby są obecnie ogólnodostępne, a współczesne archiwa oferują użytkownikowi nowoczesne 

pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt digitalizacyjny.  

Październikowe wirtualne spotkanie z panem Piotrem Matuszkiem było w opinii widzów 

źródłem bezcennych wskazówek odnośnie przechowywania dokumentów w warunkach domowych. 

Jednak spośród wszystkich wirtualnych wykładów najwyżej oceniony został ten o profilu 

historycznym, prowadzony przez pana Piotra Kaczmarka. Temat ludzkich losów podczas wojny okazał 

się wyjątkowo interesujący, sprowokował wiele pytań płynących z widowni oraz żywą dyskusję 

toczącą się po zakończeniu transmisji. 

Wszystkie przekazywane z Biblioteki Śląskiej wirtualne spotkania miały charakter otwarty.  

Ich zapisy będą niebawem dostępne na stronie projektu: http://cyfrowekorzenie.bs.katowice.pl/ 

Część warsztatowa projektu rozpoczęła się we wrześniu. Do początku października 

w rybnickiej bibliotece odbywały się zajęcia z podstawowej obsługi komputera prowadzone przez 

pracowników działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego BŚ. Uczestnicy zajęć rekrutowali się głównie 

spośród studentów rybnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz absolwentów Lekcji 

Multimedialnych organizowanych przez Czytelnię Główną PiMBP w Rybniku.   

Kolejne w harmonogramie spotkań - zajęcia  archiwistyczne przy komputerach poprowadził 

pan Krzysztof Langer z raciborskiego oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach. Archiwista 

szczegółowo opowiedział o zasobach raciborskiego archiwum, objaśnił zasady udostępniania zbiorów 

oraz zaprezentował  przykłady archiwaliów w wersji cyfrowej. 

Październikowe zajęcia fotograficzne prowadzone przez pana Olgierda Górnego połączyły ze 

sobą plener fotograficzny, naukę komputerowej obróbki zdjęć oraz ćwiczenia z zakresu 

prawidłowego wykonywania  zdjęcia portretowego. Warsztaty fotograficzne - z uwagi na 

przystępność i atrakcyjność przekazywanej wiedzy - okazały się niezaprzeczalnie największą atrakcją 

projektu „Cyfrowe korzenie”. 

Ostatni blok spotkań, czyli zajęcia poświęcone generowaniu drzew genealogicznych odbył się 

w listopadzie pod okiem pani Karoliny Kijak. Zajęcia bazujące na  aplikacji serwisu www.myheritage.pl 

zaowocowały powstaniem siedmiu drzew genealogicznych wzbogaconych zeskanowanymi 

archiwalnymi zdjęciami. Najbardziej okazałe z nich sięgało swoim zakresem siedem pokoleń wstecz. 

http://cyfrowekorzenie.bs.katowice.pl/
http://www.myheritage.pl/


Cykl spotkań projektowych domknął wykład dra Bogdana Klocha zatytułowany:  

W poszukiwaniu lokalnej przeszłości i własnych korzeni. Gdzie i jak szukać informacji? Myśl 

przewodnia prelekcji koncentrowała się wokół praktycznych wskazówek odnoszących się do 

prywatnych poszukiwań genealogicznych. Dr Kloch mówił jak można odnaleźć się wśród 

zmieniających się w biegu historii lokalnych nazw miejscowych oraz zapoznał widzów z szeregiem 

publikacji ułatwiających amatorskie poszukiwania rodowych dziejów. Wszystkie prezentowane przez 

dra Klocha informacje były popierane przykładami z jego wieloletniej pracy muzealnika oraz 

historyka.  

Uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia projektowego odbyło się 27. Listopada  

w Bibliotece Śląskiej. W programie spotkania, poza jego częścią oficjalną,  uczestnicy warsztatów 

ze wszystkich czternastu bibliotek wysłuchali  m. in. „Opowieści o przedmiotach”, czyli wykładu 

autorskiego  Marka Sosenki - krakowskiego antykwariusza oraz kolekcjonera.  

Realizacja teoretyczno-warsztatowego projektu ”Cyfrowe korzenie” przysporzyła swoim 

odbiorcom mnóstwo nowych cyfrowych umiejętności. Przyniosła  wymierne korzyści pod postacią 

drzewa genealogicznego ilustrującego historię rodzinną. Wielu uczestników skłoniła do wizyty  

w archiwum i jeszcze głębszych poszukiwań. Przekonała też do baczniejszego przyjrzenia się  

oraz uporządkowania swoich domowych archiwów będących nieraz rodzinnymi skarbcami, pełnymi 

bezcennych zdjęć i dokumentów. 

 


