
CHORZÓW 
W TRZECH
WYMIARACH

Trzy scenerie wirtualnej rzeczywistości 

– nowa oferta w Oddziale Historii Miasta i Regionu 

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Poznaj historię Chorzowa na nowo. Zwiedź 

miasto wirtualnie

W Oddziale Historii Miasta i Regionu Muzeum 

Hutnictwa w Chorzowie przygotowano 

wyjątkowy projekt „Wirtualnego Muzeum”. 

Umożliwia on zapoznanie się z dziejami miasta 

na kilka różnych sposobów. Odbyć możemy 

wirtualny spacer trzema ścieżkami zwiedzania: 

„Blisko – najbliżej”, „Miasto z lotu ptaka” oraz 

„Ruch” Chorzów. Wszystkie dostępne są 

przez trzy różne media: gogle wirtualnej 

rzeczywistości, stronę internetową oraz aplikacje 

na telefony komórkowe i tablety. 

Z całości  projektu m o ż n a  s ko r z y s t a ć 

nieodpłatnie. Z wirtualnymi ścieżkami można 

zapoznać się w Oddziale Muzeum, korzystając 

ze stron internetowych:  www.wmch.pl ,  

muzeumhutnictwa.pl lub aplikacji dostępnych 

w sklepach Google Play i App Store. Projekt 

„Wirtualne Muzeum” został sfinansowany ze środków 

Budżetu Obywatelskiego  Miasta Chorzów na 

rok 2020.  



– To kolejny,  bardzo ciekawy projekt , 

zrealizowany dzięki mieszkańcom, którzy 

zgłosili go do Budżetu Obywatelskiego. Teraz 

każdy będzie mógł cofnąć się w czasie i odbyć 

wirtualny spacer po Chorzowie, nie tylko przy 

użyciu specjalnych gogli, ale też na ekranie 

swojego telefonu lub tabletu. Zachęcam 

wszystkich chorzowian do składania 

równie interesujących propozycji podczas 

tegorocznej edycji BO. Mam nadzieję, że tego 

typu inicjatyw z roku na rok będzie w mieście 

przybywać – mówi Andrzej Kotala, Prezydent 

Chorzowa.

Pierwsza odsłona „Wirtualnego Muzeum” 

już 11 czerwca podczas Święta Miasta

Od godziny 16.00 do 19.00 na specjalnym 

stanowisku umiejscowionym nieopodal wieży 

Szybu „Prezydent” w Grubie Blusa w Sztygarce 

będzie można zapoznać się z prezentacją 

dotycząca „Wirtualnego Muzeum”. Projekt 

przedstawi i w wirtualny świat wprowadzi jego 

koordynator, dr Dawid Keller. 

– Nasze muzeum zajmuje się pamięcią 

miasta.  Echa przeszłości  odbijają się 

w naszym codziennym życiu. Zapraszamy do 

wejścia w nowy wymiar historii. Dzięki 

technologii VR możemy lepiej poznać to, co 

było. W „Wirtualnym Muzeum” zobaczymy 

Chorzów sprzed lat, rozegramy mecz na 

Stadionie Ruchu Chorzów, a nawet wejdziemy 

do wnętrza dzieła sztuki. Pierwszą szansę na 

podróż w czasie oferujemy już podczas 

tegorocznego Święta Miasta – zachęca Adam 

Kowalski, Dyrektor Muzeum Hutnictwa 

w Chorzowie.

Co widzą ptaki, frunąc nad Chorzowem? 

Drugie ze spotkań podczas Święta Miasta 

oparte będzie na omówieniu widoku, który 

rozciąga się z szybu „Prezydent” dawnej 

kopalni „Król”. Pokazany zostanie Chorzów, ale 

także bliższe i dalsze okolice, widoczne z tego 

miejsca (Katowice z osiedlem Tysiąclecia, góra 

Dorotka w Będzinie, Elektrownia Łagisza itd.) 

Przy okazji będzie można poruszyć kwestie 

związane ze stykiem kulturowym Zagłębia 

i Śląska, sięgnąć także myślami po Beskidy. 

Wydarzenie będzie miało formę prelekcji 

ilustrowanej filmem połączonej z prezentacją 

pro jektu  „Wir tua lnego Muzeum”.  Po 

spotkaniu uczestnicy będą mogli wejść 

na wieżę wyciągową szybu „Prezydent” 

i zobaczyć na żywo wiele z tego, co wcześniej 

zostało przedstawione wirtualnie. 

11 czerwca (sobota), godziny: 16:15, 17: 15, 

18: 15. Prowadzenie dr Jacek Kurek

Spacer z mobilniokiem 

Podczas Święta Miasta, zorganizowane 

zostaną także spacery ulicami Chorzowa 

Starego przy wykorzystaniu mobilnej aplikacji 

„Wirtualne Muzeum”. 

Początek spaceru: Szyb „Prezydent”, godz. 

16:45 i 18:00. Prowadzenie: dr Sławomir 

Kałuża. Zapisy: tel. 32 241 31 04.



Od 12 czerwca 2022 r. „Wirtualne Muzeum” 

dla każdego

Stacjonarne stanowisko „Wirtualne Muzeum” 

(gogle VR i ekran dotykowy) dostępne będzie 

w siedzibie Oddziału Historii Miasta i Regionu 

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

 (ul. Powstańców 25) w godzinach: 

wtorek–piątek 10.00–17.00

niedziela 13.00–18.00

Korzystanie ze stacjonarnego stanowiska jest 

nieodpłatne, wymaga jednak wcześniejszej 

telefonicznej rezerwacji. 

Zapisy: tel. 32 241 31 04 w.103. 

Przewidywany czas korzystania 

ze stacjonarnego stanowiska to sesja trwająca 

maksymalnie do 30 minut. Dostępne jest 

zwiedzanie w opcji  indywidualnej lub 

rodzinne (grupa od 2 do 5 osób). Wirtualne 

Muzeum w ramach apl ikacj i  mobi lnej 

dostępne jest bezpłatnie: w sklepie Google 

Play i Apple Store oraz na stronie internetowej 

www.wmch.pl muzeumhutnictwa.pl  i 

Zespół realizujący projekt: dr Sławomir Kałuża, dr Dawid Keller (koordynator), 

dr Jacek Kurek, dr Janusz Mokrosz, Agnieszka Tybur, Piotr Zając; współpraca: 

Tomasz Owoc, Joanna Świerczyńska, Rafał Zaremba, Łukasz Żółciak; 

koncepcja: Superskrypt sp. z o. o. sp. k.; korekta: Na Marginesach Katarzyna 

Solecka; realizacja: Giant Lazer Sp. z o.o.

Autorzy scenariuszy: Miasto z lotu ptaka – dr Dawid Keller; Blisko, najbliżej – 

dr Jacek Kurek, Agnieszka Tybur, Piotr Zając; „Ruch” Chorzów – dr Sławomir 

Kałuża, współpraca Tomasz Owoc

W projekcie wykorzystano materiały ikonograficzne ze zbiorów lub autorstwa: 

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w tym autorstwa Piotra Olesia), 

Narodowego Archiwum Cyfrowego, East News, Polskiej Agencji Prasowej, 

Piotra Naliwajko, Macieja Niesłonego, Chorzowskiego Centrum Kultury, 

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzów, Wielki Ruch 

Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów, Archiwum Państwowego 

we Wrocławiu. W projekcie znajdują się odniesienia do materiałów 

zewnętrznych, w tym Filmoteki Narodowej 

(http://www.repozytorium.fn.org.pl).

Nowości nie tylko wirtualnie

Oferta wirtualnego spotkania z historią 

uzupełniona jest zwiedzaniem wystaw stałych 

i czasowych w siedzibie Oddziału Muzeum 

Hutnictwa przy ul. Powstańców 25. Dwie z nich 

to nowości. Ceny biletów wstępu na wystawy 

zaczynają się już od 5 zł.

„Magazyn studyjny”

Miasto to przede wszystkim ludzie. 

Ekspozycja przedstawia wielowymiarowo jego 

mieszkańców: ich pracę, religijność, pasje. 

Środek przekazu stanowi zarówno sztuka 

wyższa profesjonalnych twórców,  jak 

i nieprofesjonalna oraz ludowa. Na wystawie 

prezentowanych jest niemal 100 rzeźb, 

reprezentujących różne style, materiały 

i funkcje. Różne wątki połączono dzięki 

nowoczesnej formie „magazynu studyjnego”, 

w którym zwiedzający bezpośrednio styka się 

ze zgromadzonymi muzealiami.

Uzupełnieniem są wybrane obrazy Jana 

Wysockiego o tematyce religijnej i obiekty 

o zmiennej tematyce np. muzealia związane 

z wybranym wydarzeniem historycznym, 

starodruki itp.

Kurator: dr Sławomir Kałuża

„Mrok i ogień. Sztuka przemysłu”

Przemysł nierozerwalnie łączy się z historią 

Górnego Śląska. Industrialne otoczenie 

wpływało na sztukę i kulturę regionu. 

Przestrzeń ta w ciągu dekad stanowiła źródło 

ogromnej inspiracji artystycznej dla twórców – 

zarówno lokalnych, przywiązanych do miejsca 

i swojej małej ojczyzny, jak i tych przyjezdnych, 

z a fa s cy n owa nych  s p e cy fi ką  re g i o n u . 

Ekspozycja bogatej muzealnej kolekcji 

malarstwa przemysłowego ukazuje świat 

przenikających się wartości. Przedstawia mrok 

pod postacią zniszczenia krajobrazu oraz 

ciężaru fizycznej pracy, ale jednocześnie świat 

ognia, nieokiełznanej energii i oryginalnego 

piękna industrii.

Kurator: Agnieszka Tybur



M u z e u m  H u t n i c t w a  w  C h o r z o w i e  p r z y 

ul. Metalowców 4a to powstałe pod koniec ubiegłego 

roku pierwsze w Polsce muzeum prezentujące na 

przykładach Huty Kościuszko/Królewska i Batory/ 

Bismarck historię hutnictwa żelaza i stali czasów 

rewolucji przemysłowej. W budynku byłej hutniczej 

elektrowni z 1895 r. powstała nowoczesna placówka, 

w której prezentowane są zarówno wielkie hutnicze 

maszyny, jaki i filmowe wspomnienia byłych 

pracowników, którzy opowiadają o pracy w hucie, jak 

i swoim codziennym życiu. Muzeum Hutnictwa 

w Chorzowie jest Instytucją Kultury Miasta Chorzów. 

Utworzenie Muzeum Hutnictwa możliwe było dzięki 

p ro j e k tow i  „ R ew i t a l i z a c j a  i  u d o s tę p n i e n i e 

poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”. 

Głównym celem projektu jest rewitalizacja 

i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa 

kulturowego Górnego Śląska, materialnego 

i niematerialnego, jego ochrona i stworzenie 

unikatowej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Projekt 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 w partnerstwie z Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu – liderem projektu. 

Wartość dofinansowania wynosi: 67 026 372,92 zł 

(w tym MGW w Zabrzu: 51 983 556,15 zł, Muzeum 

Hutnictwa w Chorzowie: 15 0 42  816,77 zł).
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