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Zapraszamy na

Po kilku latach mozolnych prac nadszedł dzień, w którym otwarty zostanie jeden z najbardziej wyczekiwanych obiektów
w mieście. Uroczystości otwarcia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zaplanowane są na 3 dni. Otwarcie obiektu dla zwiedzających 27 i 28 listopada. Dzień wcześniej, 26 listopada, konferencja prasowa i oﬁcjalna uroczystość otwarcia połączona z sesją naukową.

Podczas Festiwalu Otwarcia
najważniejszą z atrakcji będzie
możliwość zwiedzenia wystawy stałej, która zatytułowana
jest „Królestwo żelaza”. Przez
wystawę odwiedzających poprowadzą byli pracownicy
i pracownice hut, których
wspomnienia, utrwalone na
ﬁlmach, pozwalają zrozumieć
czym jest praca w hutnictwie.
Wystawa podzielona została na
dwie zasadnicze części - „strefę
pracy” oraz „strefę życia”.
W przestrzeni hali byłej elektrowni Huty Królewskiej
z 1895 r., w którym zlokalizowane zostało Muzeum
Hutnictwa dominuje siedem

wielkich urządzeń; młoty hutnicze, walcarka, prasa i prostownica do szyn kolejowych.
Część maszyn docelowo
będzie bezpiecznie uruchamiana na potrzeby pokazów
dla zwiedzających. Opowieść
o hucie i hutnictwie dopełnia ﬁlm w niezwykłym kinie, z półokrągłym ekranem,
w którym będzie można nie
tylko zobaczyć hutę i jej historię, ale nawet ją poczuć.
W nowym Muzeum Hutnictwa nie zapomniano o najmłodszych. W Muzeum przygotowana będzie specjalna
ścieżka dziecięca, której patronem i przewodnikiem będzie

„Przetopek”. Jak głosi legenda, jest to nowo zamieszkały
w Muzeum Hutnictwa dobry
duch tego miejsca, który na
jednej z muzealnych ścian,
nie wiedzieć kiedy pozostawił
swoją podobiznę. To on poprowadzi dzieci przez wystawę stałą.
Dwa dni Festiwalu Otwarcia to
moc atrakcji. Przygotowanych
zostanie szereg wydarzeń –
warsztatów, pokazów, koncertów, doświadczeń i eksperymentów, a wszystko to i o wiele
więcej w akompaniamencie
huku armat, okolicznych młotów kuźniczych i hutniczych
orkiestr dętych.

Szanowni Państwo,

oddajemy Państwa uwadze efekty naszej ciężkiej, kilkuletniej pracy. Nad powstaniem tego miejsca i tej wystawy pracował cały zespół ludzi
- moi zastępcy, pracownicy Urzędu Miasta pozyskujący środki unijne, nadzorujący inwestycję oraz pracownicy instytucji Muzeum Hutnictwa.
Pamiętam jeszcze pierwsze wizyty po przejęciu obiektu, którego stan pozostawiał wiele do życzenia. Mieliśmy jednak śmiałe wizje i w tym przypadku ta
śmiałość się opłaciła. Na budowę nowego muzeum otrzymaliśmy ogromne wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Mierzyliśmy się z trudnościami rewitalizacji
zabytkowego budynku i zmieniającej się sytuacji ﬁnansowej w samorządach. To nie było proste, ale zrobiliśmy to.
Wierzę, że udało nam się stworzyć placówkę, która zachowa nasze dziedzictwo i w sposób atrakcyjny będzie przekazywała je następnym pokoleniom.
Jesteśmy to winni tym, którzy byli tu przed nami: założycielom huty, twórcom miasta Królewska Huta, a przede wszystkim pokoleniom hutniczek
i hutników, którzy z tym miejscem nierzadko wiązali całe swoje zawodowe życie.
Zachęcam Państwa do odkrywania niesamowitych historii, którymi przepełniony jest budynek dawnej elektrowni Huty Królewskiej, czyli nasze nowe
muzeum. To miejsce gdzie wciąż działające, ponad stuletnie maszyny współgrają z nowoczesnymi technologiami, opowiadając historię przemysłu,
ale też historię o nas samych.
Do zobaczenia w Muzeum! Andrzej Kotala Prezydent Chorzowa
www.chorzow.eu | muzeumhutnictwa.pl

Muzeum Hutnictwa

2

 

Inwestycja z dużym rozmachem
Budowa Muzeum Hutnictwa to element dużego projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa
Górnego Śląska”, który Chorzów realizuje we współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego.
Nie możemy zapominać, że nasze nowe muzeum to nie tylko
atrakcja turystyczna, ale ośrodek kultury, miejsce pracy badawczej,
placówka popularyzujące naukę. To miejsce przekazujące żywą
historię dzięki opowiadaniom wielu hutników. Pokazane są tutaj
nie tylko procesy technologiczne i eksponaty „ciężkie”,
ale też wszystkie treści kulturowe, które wytworzyła huta
jako organizacji i jej otoczenie. Muzeum będzie więc żywe
każdego dnia, a obszarów badawczych
na pewno nie zabraknie!
Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Miasto Chorzów nabyło halę
w 2010 roku od Banku Handlowego w Warszawie. Nim
rozpoczęto docelową inwestycję, zabytkowy obiekt został odpowiednio zabezpieczony.
Za prace od strony inwestycyjnej odpowiadał Marcin

Michalik, zastępca prezydenta
Chorzowa.
Do Chorzowa traﬁły ogromne
pieniądze. To największa dotacja, jaką miasto otrzymało
w dziedzinie kultury. Za unijne środki można było budynek zmodernizować i dostosować dla potrzeb muzeum, ale

też dobudować szereg innych
pomieszczeń, by obiekt był
funkcjonalny.
- Najtrudniejszym momentem był czas do złożenia
wniosku. To było szaleńcze
tempo. Goniły nas terminy.
Trzeba oddać duży szacunek
projektantom, którzy potra-

ﬁli się w tak krótkim okresie
odnaleźć. Później realizacja
szła w spokojniejszym tempie. Pojawiały się co rusz
jakieś nowe wyzwania. Stan
techniczny obiektu okazał
się o wiele gorszy niż się
spodziewaliśmy. Pojawiło się
duże zasolenie na ścianach.
Wynikało to z tego, że budynek przez długi czas był nieogrzewany i źle izolowany.
To tylko niektóre z wyzwań,
z którymi musiały się zmierzyć ﬁrmy realizujące budowę. – relacjonuje prezydent.
Dziś obiekt robi ogromne wrażenie, ale wisienką na torcie

będzie rewitalizacja całego
otoczenia nowego muzeum.
Chorzów otrzyma promesę
środków z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tej dotacji, środkom z budżetu Miasta Chorzów oraz funduszom
unijnym, miasto Chorzów
może ruszyć z budową nowego
węzła komunikacyjnego przy
ulicy Katowickiej i Metalowców. Na tę i inwestycję oraz na
przebudowę ul. Nowej miasto
otrzymało 35 mln zł. Ta inwestycja lepiej skomunikuje tę
część miasta z terenami przemysłowymi, a także z powstającym Muzeum Hutnictwa.

Powstanie skrzyżowanie na
wysokości ulicy Krakusa.
Dzięki niemu dojazd do ulicy Metalowców zostanie
zapewniony z każdego kierunku. Na razie kierowcy
muszą kluczyć po okolicznych ulicach, by na przykład
od ul. Metalowców pojechać
do Katowic.
– Na wysokości Placu Powstańców Śląskich wybudujemy zintegrowany przystanek autobusowo-tramwajowy
wraz z przejściem podziemnym, które ułatwi komunikację pieszym i pasażerom –
mówi Marcin Michalik.

się, że nie zbudowaliśmy muzeum od nowa, tylko umiejętnie połączyliśmy stare
z nowym. Nie zniszczyliśmy

tego obiektu, ale obudowaliśmy, by zostawić historię,
która odciśnięta jest w tych
ścianach.

- Było miejsce, była idea, nie było pieniędzy. Wspólnie z miastem
Zabrze, Muzeum Górnictwa Węglowego złożyliśmy wniosek do
Unii Europejskiej. Wspólnie, bo Zabrze jest niekwestionowanym
liderem w regionie, jeśli chodzi o doświadczenia w zakresie
turystyki industrialnej i rewaloryzacji dziedzictwa
przemysłowego. Górnictwo i hutnictwo uzupełniają się.
O ile Zabrze było miastem przede wszystkim górniczym,
o tyle Chorzów, a właściwie Królewska Huta to było miasto,
które powstało wokół huty. To zatem oczywiste, gdzie powinno
powstać Muzeum Hutnictwa.
Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Chorzowa

To jest świątynia przemysłu
Rozmowa z Henrykiem Mercikiem, miejskim konserwatorem zabytków, jednym z inicjatorów
powstania Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.
– Jak doszło do tego, że udało się ocalić ten budynek
i założyć w tym miejscu Muzeum Hutnictwa?
– W 2012 roku zostałem zaproszony na teren dawnej
Huty Królewskiej, potem
huty Kościuszko. Miasto Chorzów wtedy przejęło ten teren
wraz z obiektami. Poszedłem
na spotkanie jako konserwator zabytków i jako architekt,
ale prywatnie, byłem bardzo
ciekawy. Tak się składa, że
mój pradziadek pracował tutaj. Z rodzinnych opowieści
wiem, że była to bardzo wymagająca i ciężka praca, nie-

raz odkładała się na zdrowiu.
Byłem ciekaw, jak wyglądało
to miejsce po latach. Zobaczyłem halę, która należała
do miasta. Ktoś spytał, czy
burzymy. Absolutnie zaprotestowałem. To jest świątynia
przemysłu.
– Co pana urzekło w tym
miejscu?
– Ta hala jest przepiękna. Ma
faktycznie proporcje przemysłowej świątyni. Kiedy wchodzimy do tej hali, czujemy się,
że jesteśmy w pomieszczeniu
reprezentacyjnym. Architekci
lubią, gdy czuć ducha miejsca.

A tutaj czuć ducha wielkiego
przemysłu. Obiekt pochodzi
z 1895 roku. To niezwykłe,
z jakim namaszczeniem traktowano obiekt, w którym
znajdzie się zwyczajna dla nas
elektrownia. Architektura jest
czymś co przyciąga. Wieża
Eiﬄa kojarzy się z Paryżem,
Koloseum z Rzymem, Hala
Stulecia z Wrocławiem, a wygląda na to, że z Chorzowem
najbardziej kojarzy się obiekt
przemysłowy, czyli wieża
Szybu Prezydent. Nowe Muzeum Hutnictwa również ma
potencjał, by z miastem się
kojarzyć.

– Stąd pomysł, by utworzyć
tu muzeum?
– Tak. Na początku miała
to być tylko mała ekspozycja hutnicza, ale okazało
się, że jest potencjał na coś
z większym rozmachem. Potem była poważna rozmowa
z prezydentem Andrzejem
Kotalą. W 2013 roku zgodził
się na utworzenie zespołu do
spraw muzeum hutnictwa.
To był zespół roboczy, któremu przewodniczyłem. Dobraliśmy ludzi. I zaczęliśmy
mozolna pracę. Dziś czuję
dużą satysfakcję. Jako konserwator zabytków, cieszę
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wiadomości samorządowe

45 bezpłatnych wydarzeń
Wystawa „Królestwo Żelaza”– wstęp 1 zł

wiadomości samorządowe
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FESTIWAL OTWARCIA

MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE
27-28.11.2021
PROGRAM WYDARZEŃ

SOBOTA (27.11.2021)
11.00 I 12.00 I 13.00
oraz 15.00 I 16.00 I 17.00

Zwiedzanie wystawy stałej „Królestwo Żelaza” | co 1 h, ostatnie o 17.00 | wydarzenie biletowane, płatne 1 zł/os. | liczba miejsca jest
ograniczona. Limit do 150 osób na każdą z podanych godzin zwiedzania wystawy | kupno biletów w kasie muzeum lub on-line | rezerwacja
biletów możliwa telefonicznie, nr tel. 32 704 96 31, 507 723 213.
.
UWAGA:

BEZPŁATNIE:

!

REZERWACJE

MOŻLIWE OD
22.11.2021
TEL. 32 704
9
6
(DOSTĘPNE P 31, 507 723 213
WT. – PT. OD GON. 10.00 – 15:00,
. 9.00 DO 15.0
0).

11.00

Huczne otwarcie / uroczysta salwa honorowa na terenie zewnętrznym muzeum

11.00 – 16.00

Pokazy strojów historycznych i broni Stowarzyszenia Doliny Małej Panwi. Organizacja kultywuje tradycje fryderycjańskiej
osady hutniczej Ozimek/Malapane, gdzie w 1754 roku założona została najstarsza na ziemiach polskich, nieprzerwanie działająca huta.

11.00 – 18.00

Animacje kolektywu teatralnego „Lufcik na korbkę” w przestrzeni wystawy stałej „Królestwo Żelaza”

12.00 – 13.00

Spacer po najstarszej części osady robotniczej Królewska Huta | obowiązują wcześniejsze zapisy I liczba miejsc ograniczona: 30 osób
rezerwacje – wyślij e-mail z nazwą wydarzenia na: festiwal@muzeumhutnictwa.pl

12.00 – 18.00

Strefa Innowacji i Wynalazczości:
– warsztaty muzyczne „Dźwięki (z) huty”
– warsztaty plastyczno-manualne tworzenia huty 3D z materiałów recyklingowych
– strefa tatuażu hutniczego
– stanowiska eksperymentalne Uniwersytetu Rozwoju
– warsztaty tworzenia odbitek w technice akwaforty z użyciem prasy graficznej
– działania animacyjne i przestrzenne Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
– warsztaty tworzenia retro robotów | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | czas trwania jednego warsztatu: 45 minut
liczba miejsc ograniczona I każdorazowo 7 drużyn (jedne dorosły, jedno dziecko): 14 osób | obowiązują wcześniejsze zapisy
rezerwacja – wyślij email z nazwą wydarzenia na: festiwal@muzeumhutnictwa.pl

12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 Zwiedzanie Minec Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych. Jest to czynna kuźnia sąsiadująca z Muzeum produkująca odkuwki
oraz wyroby z tworzyw sztucznych | liczba miejsc ograniczona: 15 osób w grupie | obowiązują wcześniejsze zapisy I wejścia w określonych
godzinach | rezerwacja – wyślij email z nazwą wydarzenia na: festiwal@muzeumhutnictwa.pl
15.00 – 16.00

Spacer po terenach byłej Huty Kościuszko z przewodnikiem | liczba miejsc ograniczona: 30 osób | obowiązują wcześniejsze zapisy
rezerwacja – wyślij email z nazwą wydarzenia na: festiwal@muzeumhutnictwa.pl

16.00 – 16.45

Koncert Orkiestry Dętej Huty Batory | sala Jamesa Watta | liczba miejsc w sali ograniczona z uwagi na zasady bezpieczeństwa epidemicznego

18.00 – 19.00

Koncert Tsigunz Fanfara Avantura | program: „Prawdziwie Polskie Techno” | sala Jamesa Watta | liczba miejsc w sali ograniczona
z uwagi na zasady bezpieczeństwa epidemicznego

19.30 – 21.00

„Hutnik ci jo, hutnik. Muzyczny dynkmal hutniczej braci”:
Grzegorz Płonka | Jan Gałach | Dariusz Niebudek | Robert Binias
Mirek Szołtysek | Kapela Dejcie Pozór i inni | sala Jamesa Watta
liczba miejsc w sali ograniczona z uwagi na zasady bezpieczeństwa epidemicznego

 

 

NIEDZIELA (28.11.21)
11.00 – 12:00

12.00 I 13.00 I 14.00
15.00 I 16.00 I 17.00

!

UWAGA:
REZERWACJE MOŻL
IWE OD
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22.11.2021
TEL. 32 704 96 31
(DOSTĘPNE PON. 10 , 507 723 213
WT. – PT. OD G. 9.00 .00 – 15:00,
DO 15.00).

Kuratorskie zwiedzanie wystawy stałej „Królestwo Żelaza”. Przewodnikami będę jej współtwórcy. Wydarzenie biletowane, płatne 1 zł/os.,
Zalecane wcześniejsza rezerwacja lub kupno biletów on-line. Część puli biletów dostępna w kasie Muzeum w dniu wydarzenia.
Liczba miejsc ograniczona z uwagi na zasady bezpieczeństwa epidemicznego. Dwie grupy, każda max. po 40 osób.

Zwiedzanie wystawy stałej „Królestwo Żelaza” | co 1 h, ostatnie o 17.00 | wydarzenie biletowane, płatne 1 zł/os. | liczba miejsca jest
ograniczona. Limit do 150 osób na każdą z podanych godzin zwiedzania wystawy | kupno biletów w kasie muzeum lub on-line | rezerwacja
biletów możliwa telefonicznie, nr tel. 32 704 96 31, 507 723 213.

BEZPŁATNIE:
12.00 – 12.45

Ognista parada steampunkowa Teatru Gry i Ludzie na terenie zewnętrznym muzeum

12.00 – 13.00

Spacer po najstarszej części osady robotniczej Królewska Huta | obowiązują wcześniejsze zapisy I liczba miejsc ograniczona: 30 osób
rezerwacje – wyślij e-mail z nazwą wydarzenia na: festiwal@muzeumhutnictwa.pl

12.00 – 18.00

Animacje kolektywu teatralnego „Lufcik na korbkę” w przestrzeni wystawy „Królestwo Żelaza”

12.00 – 18.00

Strefa Innowacji i Wynalazczości:
– warsztaty tworzenia eko kosmetyków | liczba miejsc ograniczona: każdorazowo 18 osób
obowiązują wcześniejsze zapisy rezerwacje – wyślij e-mail z nazwą wydarzenia na: festiwal@muzeumhutnictwa.pl
– warsztaty plastyczno-manualne tworzenia huty 3D z materiałów recyklingowych
– warsztaty majsterkowania: tworzenie zabawek z metalu i żelaza, polowa drukarnia
– strefa tatuażu hutniczego
– stanowiska eksperymentalne Uniwersytetu Rozwoju
– pokazy i warsztaty kowalstwa artystycznego
– działania animacyjne partnerów

12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 Zwiedzanie Minec Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych. Jest to czynna kuźnia sąsiadująca z Muzeum produkująca odkuwki
oraz wyroby z tworzyw sztucznych | liczba miejsc ograniczona: 15 osób w grupie | obowiązują wcześniejsze zapisy I wejścia w określonych
godzinach | rezerwacja – wyślij email z nazwą wydarzenia na: festiwal@muzeumhutnictwa.pl
15.00 – 16.00

Spacer po terenach byłej Huty Kościuszko z przewodnikiem | liczba miejsc ograniczona: 30 osób | obowiązują wcześniejsze zapisy
rezerwacja – wyślij email z nazwą wydarzenia na: festiwal@muzeumhutnictwa.pl

16.00 – 16.45

Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej | sala Jamesa Watta | liczba miejsc w sali ograniczona z uwagi na zasady
bezpieczeństwa epidemicznego

17.00 – 18.00

Bajka „O dobrym Królu Ogniu, władcy Królestwa Żelaza”, opowiada dr Jacek Kurek | sala Jamesa Watta | liczba miejsc w sali ograniczona
z uwagi na zasady bezpieczeństwa epidemicznego

18.00 – 18.30

Spektakl Teatru Ognia Nam-Tara „Palimy się do pracy” | teren zewnętrzny Muzeum Hutnictwa

PRZYDATNE INFORMACJE
Udział w Festiwalu Otwarcia i jego wydarzeniach jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika zapisów regulaminów porządkowych obowiązujących
na terenie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, jak i zapisów regulaminu w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego. W regulaminach zawarto m.in. zasady
uczestnictwa w wydarzeniach pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie muzeum / organizowanych w nim wydarzeń.
Wydarzenia podczas Festiwalu Otwarcia będą fotografowane i filmowane przed podmioty zewnętrzne. W związku z udziałem w festiwalu Państwa wizerunek,
w tym głos może być rejestrowany w formie audio-video w celu sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz promocji działalności Muzeum na stronie
internetowej Muzeum, na portalach społecznościowych (na profilach Facebook, Instagram, YouTube prowadzonych przez Muzeum) oraz w powstałych publikacjach i materiałach informacyjnych i promocyjnych. Polityka ochrony danych osobowych zawarta została w Regulaminie zwiedzania Muzeum Hutnictwa
w Chorzowie dostępnym w następujących miejscach: tablica ogłoszeń w holu recepcyjnym i na strona internetowa Muzeum. Teren zewnętrzny i wewnętrzny
muzeum jest monitorowany. Regulamin monitoringu wizyjnego oraz udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
dostępny jest w następujących miejscach: wejściu do siedziby Muzeum – tablicy ogłoszeń w holu recepcyjnym. Dodatkowo klauzula informacyjna została
zamieszczona na stronie internetowej Muzeum i przy wejściu do Muzeum. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w programie lub
odwołania niektórych punktów programu. Szczegółów szukaj na: muzeumhutnictwa.pl
Treści dot. Programu Festiwalu Otwarcia mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc oraz innych właściwych przepisów prawnych.
UWAGA: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie dysponuje na chwilę obecną bardzo ograniczoną liczbą dostępnych miejsc parkingowych. Zachęcamy do skorzystania z komunikacji publicznej.
Wysyłając do nas zgłoszenie dot. rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczają, że zapoznali się Państwo z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną na naszej stornie internetowej pod adresem muzeumhutnictwa.pl/daneosobowe

 

BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMICZNE
- WAŻNE INFORMACJE
Ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-Cov-2
prosimy o zachowanie dystansu (1,5 m), dezynfekcję rąk i obowiązkowe noszenie maseczek podczas wszystkich wydarzeń.
Każdy z uczestników ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w maseczkę ochronną. Podane w programie limity
obowiązują na dzień 15.11.2021r. (dzień oddania materiału
do druku) i wynikają z obowiązujących przepisów związanych
ze zwalczaniem epidemii koronawirusa SARS-Cov-2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją wszelkich regulaminów porządkowych obowiązujących w Muzeum,
których zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
Z regulaminami można zapoznać się na stronie www.muzeumhutnictwa.pl i holu recepcyjnym Muzeum.

muzeumhutnictwa.pl
tel. 32 704 96 31, 507 723 213
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MUZEUM HUTNICTWA

HISTORIA MIEJSCA
Najstarsza część budynku, w którym funkcjonuje Muzeum Hutnictwa zbudowana została w 1895 r.
Pierwotnie była tu zlokalizowana elektrownia Huty „Królewskiej”, która w latach 1898-1911 zapewniała zasilanie miastu Królewska Huta.
Po przejęciu dostaw prądu dla miasta przez elektrownię w Chorzowie budynek zachował funkcję dostarczając zasilanie hucie
Fragment fotografii przedstawiającej zabudowania Huty Cyku „Lydognia”
oraz elektrowni zakładowej Huty „Królewskiej”, ok. 1895 r., fot. M. Steckel

W momencie uruchomienia nowej siłowni Huty „Kościuszko” w okresie planu trzyletniego 1947-1949 budynek starej elektrowni
zmienił swoje przeznaczenie, choć dalej wchodził w skład Wydziału Elektrycznego huty. W latach 70. XX w. funkcjonowała tu rozdzielnia
elektryczna wraz z magazynem silników. We wspomnieniach hutników budynek pojawia się jako miejsce, w którym przewijano silniki
elektryczne.
Zdjęcie lotnicze przedstawiające teren Huty „Kościuszko”,
m.in. koksownię i siłownię, 1974 r., fot. L. Zielaskowski, wł. NAC

W 2010 roku miasto Chorzów zakupiło zabytkową halę od Banku Handlowego w Warszawie.
W gronie ówczesnych lokalnych władz samorządowych pojawił się pomysł by to właśnie tu powołać pierwsze w Polsce muzeum hutnictwa żelaza i stali czasów rewolucji przemysłowej. Postanowiono zaprezentować w nim ponad 200 lat historii hutnictwa na terenie
dzisiejszego Chorzowa.
Wnętrze zabytkowej haki elektrowni Huty „Królewskiej” przed adaptacją
na cele muzealne, 2014 r., fot. i wł. A. Korzeniowski

W 2017 r. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (główny beneficjent) oraz Miasto Chorzów (partner projektu) stały się beneficjentami dotacji ze środków Unii Europejskiej. Projekt „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego
dziedzictwa Górnego Śląska” został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Planowana łączna wartość dofinansowania to 62 026 372,92 zł, w tym Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: 46 983 556,15 zł, a Miasto Chorzów Muzeum Hutnictwa:
15 042 816,77zł). Dotychczas na wszystkie działania związane z chorzowską inwestycją wydatkowano łącznie 36 987 559,76 zł.

Projekt budowy Muzeum Hutnictwa w Chorzowie jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
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Wytłumaczyć znaki
przeszłości z myślą
o przyszłości
Rozmowa z Adamem Kowalskim, dyrektorem Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

– Jak będzie wyglądał Festiwal Otwarcia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie?
– Chcielibyśmy spotkać się
z mieszkańcami Chorzowa
i regionu, aby celebrować
nasze wspaniałe hutnicze
tradycje i dać wszystkim chorzowianom powód do dumy
z historii miasta, w którym
mieszkają. Dodatkowym powodem do satysfakcji jest
fakt, że ten trudny projekt
udało się zrealizować zgodnie
z obietnicą w 2021 r. mimo
przetaczającej się przez nasz
świat pandemii. Podczas
Festiwalu Otwarcia przede
wszystkim będzie można
zwiedzić „Królestwo Żelaza”,
czyli naszą wystawę stałą za
bilet płacąc jedynie symboliczną złotówkę. Oczywiście
działo się będzie o wiele więcej. Będą zatem oprowadzania
kuratorskie po wystawie oraz
najbliższym, naznaczonym
hutnictwem sąsiedztwie naszej instytucji. Nie zabraknie
rodzinnych warsztatów kreatywnych, działań i projektów edukacyjnych, pokazów
hutniczych tradycji, eksperymentów naukowych i prawdziwego ognia. Zabrzmi też
muzyka w wersji warsztatowej i koncertowej. Będzie
również można wziąć udział
w aktywnościach realizowanych przez zaprzyjaźnione
z nami instytucje, w tym
Akademię Sztuk Pięknych
czy Stowarzyszenie Doliny
Małej Panwi z Ozimka. W sumie będzie to ponad 40 bezpłatnych wydarzeń i 12 tur na
wystawę stałą (szczegółowy
program festiwalu dostępny
jest na stronach 4 i 5).

– Dlaczego Muzeum Hutnictwa w ogóle powstało w Chorzowie?
– Jest kilka odpowiedzi na
to pytanie. Pierwsza, bardzo oczywista jest taka, że to
muzeum nie mogło powstać
nigdzie indziej. Chorzów jest
najlepszą lokalizacją, ze względu na wielowiekową tradycję hutniczą, które to miasto
ma. Huta Królewska została
założona w 1802 roku. Była
to wtedy największa i najnowocześniejsza huta na kontynencie. Wpisała się nie tylko
w historię lokalną, nie tylko
w historię Chorzowa i regionu, ale w historię Europy. Powinniśmy być z tego dumni.
Cały przemysł, który istniał na
terenie współczesnego Chorzowa wynikał z huty.
Druga odpowiedź to historie
ludzi. 10 tysięcy osób zatrudnionych w Hucie Królewskiej,
około 6-7 tysięcy zatrudnionych w Hucie Batory. Kiedy
przemnożymy to przez te
wszystkie lata funkcjonowania
hut, zobaczmy, z jaką ogromną
rzeszą ludzi mamy do czynienia. To jest tak ważna spuścizna, że nie można o tych ludziach zapomnieć.
Wreszcie należy po prostu odpowiedzieć, że w Chorzowie
znalazły się osoby, którym
nie zabrakło wyobraźni i odwagi, aby uchronić zagrożone
hutnicze dziedzictwo decyzją
o utworzeniu Muzeum. Mam
tu na myśli oczywiście władze
miasta na czele z Prezydentem
i cały samorząd lokalny oraz
Miejskiego Konserwatora Zabytków. To decyzja, która
z pewnością wzmacnia dziś
wizerunek Chorzowa jako

miasta chroniącego w skuteczny, ale i nowoczesny sposób własną pamięć.
– Co tworzy wystawę? Jak pozyskiwano wszystkie obiekty?
Chcieliśmy, by to była wystawa o ludziach. Kiedy mówimy
huta, hutnictwo, walcownia,
stalownia, używamy nazw,
za którymi kryją się ludzie.
Gdyby nie ludzie, nie operowalibyśmy tymi pojęciami. To
chcielibyśmy zaakcentować.
Ponad trzydzieści osób zgłosiło się do projektu „Mów mi
huto”, aby zarejestrować swoje opowieści. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych
opowieści jest huta, ale każda
opowieść jest inna. Z tych
opowieści powstało ponad
130 ﬁlmów, które znalazły się
na wystawie. Projekt został
doceniony, ponieważ otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2020
w dziedzinie edukacji i upowszechniania.
Jeśli chodzi o zbiory, to polegaliśmy na zasobach tego
środowiska, które wokół muzeum udało się zbudować. To
byli hutnicy, związki zawodowe, stowarzyszenia pracowników jednej i drugiej chorzowskiej huty. Huta Batory miała
swoje muzeum zakładowe.
Przez lata prowadziła je pani
Stefania Penkała, która jest
jedną z bohaterek wystawy.
W ten sposób kontynuujemy
pewną potrzebę gromadzenia
zbiorów dotyczących hutnictwa zgromadzonych społecznie wcześniej.
Były też zbiórki publiczne. To
dziesiątki spotkań z ludźmi,
którzy przynosili do muzeum
swoje rodzinne archiwa i pamiątki, przedmioty związane
z pracą swoich przodków bądź
własną. Wielu z nich nie myślało o nich jako o potencjalnym
darze do czasu pojawienia się
Muzeum Hutnictwa. Dopiero
wtedy podjęli decyzję, żeby
podzielić się zasobami rodzinnej pamięci reprezentowanej
przez te przedmioty. To dowód
zaufania ale i ważny sygnał, że
jest ogromna potrzeba za zagospodarowanie pamięci i emocji
związanych z hutnictwem.

Nie sposób pominąć maszyn,
czyli największych obiektów
na naszej wystawie. Jeszcze
przed rozpoczęciem prac zostały pozyskane i zabezpieczone przez biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytków. Często z likwidowanych zakładów
bądź oddziałów. Teraz, po konserwacji zyskały nowe życie.
– Muzeum to miejsce, które
jeszcze niedawno kojarzyło
się tylko z biernym oglądaniem wystaw w gablotach.
Teraz rola muzeów się zmienia. Jakie zatem będzie Muzeum Hutnictwa?
– Muzeum to nie tylko wystawa. To rozbudowana sfera
różnorodnej aktywności, atmosfera miejsca. Pretekstów
do ponownych odwiedzin
w muzeum musi być znacznie więcej. To zmieniająca
się oferta realizująca funkcje
społeczne i edukacyjne oraz
umożliwiająca spotkanie oraz
dialog. Muzeum to dziś miejsce, które nie tylko konserwuje przeszłość, ale które też
ma taką umiejętność, by znaki przeszłości wytłumaczyć
z myślą o przyszłości.
Chciałbym też byśmy propagowali ideę proekologiczne,
skupione wokół transformacji
energetycznej i dekarbonizacji.
Musimy pamiętać, że hutnictwo to jest przemysł, który był
trucicielem. Ale to jest przemysł, który cały czas się zmienia. Już teraz większość stali
jest z recyklingu. Ten cykl ży-

 

cia stali odtwarza się, podobnie
krąży jak woda w przyrodzie.
Hutnictwo w niedalekiej przyszłości może stać się zielonym
przemysłem, który nie będzie
korzystał z paliw kopalnych,

a w zamian za koks będzie stosował technologie wodorowe.
O tym będziemy chcieli też mówić, gdy będziemy spoglądać
w przeszłość.

Muzeum
w liczbach
Łączny koszt:

36 987 559,76 zł,
z czego

15 042 816,77 zł

pozyskano ze środków Unii Europejskiej

Ponad 6 tys. m2

terenu poprzemysłowego objętego projektem

752 m2

stałej ekspozycji z 211 eksponatami

135 ﬁlmów

z relacjami byłych hutników i hutniczek

7

wielkich, hutniczych maszyn

1

w Polsce muzeum przemysłu hutnictwa
i stali czasów rewolucji przemysłowej
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wiadomości samorządowe

WIELKOPIECÓWKA
Specjalne wydanie „Twojego Chorzowa” zatytułowaliśmy „Wielkopiecówka”.
Taki tytuł nosiło pismo, które znajduje się w zbiorach Muzeum Hutnictwa.

„Wielkopiecówka” była żartobliwym i gustownie zredagowanym, opracowanym ręcznie pismem. Wydano ją we wrześniu 1937 r.
z okazji uruchomienia wielkiego pieca w Hucie „Piłsudski” (taką nazwę nosiła chorzowska huta w latach 1935-1939).
Nowy wielki piec był bodaj największym osiągnięciem technologicznym w chorzowskiej hucie
okresu międzywojnia. W wydawnictwie na uwagę zasługuje z jednej strony dowcipny ton artykułów
i rysunków, ale także profesjonalne
treści wyjaśniające przebieg produkcji, które ujęte są w przystępną i jedynie na pozór lekką formę.
„Każde wielkie przedsięwzięcie ma swoje
poważne i wesołe strony. Tych pierwszych
jest zawsze więcej i one zazwyczaj pozostają w pamięci potomnych. Te drugie zjawiają
się jak robaczki świętojańskie, błysną wesołym ognikiem i gasną z pamięcią o nich. Zadaliśmy sobie trud i staraliśmy się wyłapać
wszystkie robaczki świętojańskie, jakie się
pojawiały wokół budowy Wielkiego Pieca A
na hucie Piłsudski. W ich przebłyskach widzieliśmy wiele spraw i ludzi w krzywym
zwierciadle karykatury. Znajdziesz i Ty tam
siebie, łaskawy czytelniku, którego prosi

o pobłażanie redakcja Wielkopiecówki” – napisano we wstępniaku.
Oto w jaki sposób świętowano dzieło zaczynające się od deski kreślarskiej, a kończące na
otwarciu nowoczesnego wielkiego pieca. Nadając taki tytuł specjalnemu wydaniu Twojego
Chorzowa chcieliśmy również podkreślić niezwykle ważne wydarzenie, jakim jest otwarcie
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.
Redakcja Twojego Chorzowa

KRZYŻÓWKA DLA PRAWDZIWEGO PASJONATA HUTNICTWA
Autor krzyżówki: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

1) Nazwa starszej z chorzowskich hut obowiązująca
w latach 1935-39
2) „owoc pracy” Bessemera
3) Nazwa pierwszego wielkiego pieca uruchomionego w 1802 r. w Königshütte
4) Theodor Erdman... - wielki rzeźbiarz z „hutniczej
rodziny”
5) ...kadziowa, proces w którym parametry przerobu
(temperatura, ciśnienie i środowisko chemiczne)
kontrolowane są w kadzi pieca stalowniczego w celu
zwiększenia uzysku i jakości produktu gotowego
6) Pręty produkowane ze stali zbrojeniowej i stosowane do wzmacniania konstrukcji betonowych
7) Stalowy kształtownik walcowany, o określonym przekroju poprzecznym, stosowany w budownictwie
8) Proces w którym ruda żelaza jest kruszona, poddawana wyżarzaniu ujednorodniającemu i mieszana
z topnikiem wapiennym oraz miałem koksowym

(koksikiem), a następnie spiekana w celu otrzymania spieku, który stanowi główny składnik żelazowy w procesie wielkopiecowym
9) Tadeusz... - twórca m.in. walcarki planetarnej
10) Ułatwiają oddzielenie od metalu zawartych w rudzie zanieczyszczeń i skały płonnej
11) Piec hutniczy stosowany do wytopu żeliwa; służy
do przetapiania w nim surówki z dodatkiem złomu
żeliwnego lub stalowego, gdzie paliwem jest zmieszany razem z nimi koks
12) Bethlen... - obecnie ArcelorMittal w Świętochłowicach; huta o ponad 190-letniej historii, założona w 1828 r. jako Bethlen-...; mogła poszczycić się najnowocześniejszymi urządzeniami na
napęd parowy: wielkim piecem, pudlingarnią
i walcownią czy żeliwiakiem; dopiero w latach
30. XX wieku, po przejęciu śląskiego hutnictwa
przez Państwo Polskie przemianowano ją na
Hutę „Florian”
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