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Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa 
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Historię ustrońskiego muzealnictwa można podzielić na dwa etapy. Pierwszy 
obejmuje całokształt prac organizacyjnych zmierzających do pow stania muzeum, 
drugi działalność tej instytucji od uruchomienia do połowy 1997 r., kiedy pisano to 
opracowanie.

Jako początek działań w zakresie utworzenia placówki muzealnej w Ustroniu 
przyjmuje się rok 1965. Wówczas inż. Jan Jarocki — długoletni dyrektor Kuźni 
Ustroń i wybitny specjalista z dziedziny kuźnictwa, wystosow ałdo władz miejskich 
Ustronia memoriał w sprawie ochrony przyrody i techniki w tym mieście 
z uzasadnieniem celowości utworzenia muzeum.

Jan Jarocki przez wiele lat gromadził i opracowywał materiały źródłowe 
dotyczące historii hutnictwa i kuźnictwa w Ustroniu. Przechowywał cenne 
archiwalia, które pozyskiwał w zakładzie lub od długoletnich pracowników. 
M emoriał to początek jego wystąpień, po nim nastąpiły kolejne pisma do dyrekcji 
Kuźni i władz miasta z propozycją utworzenia muzeum, na  200-lecie Kuźni, które 
przypadało w 1972 r. Już wtedy jako  pierwszy wskazał, źe najwłaściwszy będzie 
budynek dyrekcji huty, gdyż jest obiektem zabytkowym, położonym w centrum 
miasta i jednym z najstarszych obiektów murowanych w Ustroniu. Powstał on na 
początku XIX w. i pełnił funkcję dyrekcji huty i odlewni. Po zlikwidowaniu tych 
zakładów na przełomie XIX i XX w. zaadaptow ano go na mieszkanie dla 
pracowników pozostałych zakładów i taki stan zagospodarowania istniał w latach 
60-tych. Jarocki wykonał plan organizacji muzeum, wstępny scenariusz wystaw, 
a dzięki jego interwencjom opracowano projekt techniczny remontu.

W 1971 r. po wykwaterowaniu mieszkańców rozpoczęto rem ont, lecz po dwóch 
tygodniach dyrekcja Kuźni znajdująca się wówczas w Bielsku-Białej, prace 
wstrzymała ze względu na duże koszty przedsięwzięcia. Obiekt przekazano 
znajdującej się w sąsiedztwie szkole przyzakładowej, która zaadaptow ała istniejące 
tam pomieszczenia na sale lekcyjne.

15 XII 1972 r. w ramach obchodów 200-lecia Kuźni Ustroń nastąpiło otwarcie 
Sali Historii, zlokalizowanej w piwnicach Zakładowego Dom u K ultury „K uźnik” .
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Utworzyło ją  grono pracowników Kuźni, a zgromadzono w niej sporo archiwal
nych i dawnych fotografii oraz modele młotów i pras wykonane przez uczniów 
szkoły przyzakładowej. Opiekowali się nią emeryci zakładu, którzy codziennie 
pełnili tam dyżury.

W 1979 r. Zakłady Kuźnicze podjęły ważne decyzje zmierzaj ące do uruchomienia 
przyzakładowego muzeum. Przyjęto do pracy na stanowisko organizatora muzeum 
Lidię Nosal — absolwentkę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz przekaza
no jedno pomieszczenie w budynku dyrekcji dawnej huty na potrzeby tej nowo 
tworzonej instytucji. Jan Jarocki jeszcze przed śmiercią, k tóra nastąpiła w 1980 r., 
przekazał do muzeum zgromadzone przez siebie archiwalia.

W 1981 r. pozyskano dla muzeum dwa pomieszczenia na piętrze budynku 
a w 1984 r. szkoła przekazała na ten cel pozostałe zajmowane dotychczas sale na 
parterze i rozpoczęto remont.

Wszystkie prace w budynku przeznaczonym na muzeum przeprowadzili pracow
nicy ustrońskiej Kuźni. Remont rozpoczęto od piętra obiektu i obejmował on 
wymianę: stropów, tynków, instalacji i stolarki oraz odnowienie elewacji.

18 IV 1986 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa 
z udziałem dyrekcji zakładu, władz wojewódzkich i miejskich oraz działaczy 
kultury. 20 VII 1986 r. nadano Muzeum imię Jana Jarockiego, zgodnie z uchwałą 
Miejskiej Rady Narodowej w Ustroniu, podjętą na wniosek Zakładów Kuźniczych. 
Kierownikiem tej nowej placówki kulturalnej od początku istnienia jest Lidia 
Nosal-Szkaradnik. Ponadto zatrudnionych jest dwóch pracowników w niepełnym 
wymiarze czasu pracy.

Od początku lat 80-tych pozyskiwano muzealia od mieszkańców Ustronia 
i okolicznych wiosek. T ą działalność nadal się kontynuuje. Z chwilą uruchomienia 
Muzeum rozpoczęto organizację wystaw czasowych, których w latach 80-tych 
urządzano corocznie od pięciu do ośmiu. Mimo, że była to wówczas instytucja 
przyzakładowa, włączała się aktywnie w organizację miejskich imprez kulturalnych 
np. dożynki i Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej.

W 1987 r. rozpoczęto remont parteru, który trwał do 1992 r. W tym czasie, mimo 
wielu niedogodności Muzeum było czynne bez przerwy i prowadziło zgodnie ze 
statutem działalność merytoryczną. Zakłady Kuźnicze odnowiły parter budynku, 
pokryły dach blachą i doprowadziły gaz w 1991 r. — do tego czasu obiekt nie był 
ogrzewany.

1 X 1992 r. Zakłady Kuźnicze przekazały bezpłatnie Urzędowi Miejskiemu 
w Ustroniu Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa wraz z przyległym terenem i budyn
kami magazynowymi. 6 VIII 1993 uruchomiono Oddział Muzeum — Zbiory Marii 
Skalickiej, w budynku przekazanym wraz zbiorami przez fundatorkę — przy ul. 
3 Maja 68.

W iatach 1993—97 przeprowadzono kolejne remonty: malowanie dachu i elewa
cji, uporządkowanie terenu wokół Muzeum, utworzenie skansenu kuźniczego na 
podwórzu, a ostatnie przedsięwzięcie to otwarcie kuźni, będącej rekonstrukcją 
danej kuźni wiejskiej w obiekcie przyległym do Muzeum.

W latach 90-tych, a zwłaszcza od 1992 r., kiedy to Muzeum Hutnictwa 
i Kuźnictwa stało się placówką miejską, następuje rozszerzenie działalności tej

74



instytucji w zakresie organizowania różnorodnych imprez kulturalnych. Porów
nując z latami 80-tymi zwiększyła się ilość organizowanych wystaw do kilkunastu 
rocznie. Ponadto organizuje się koncerty, wieczory autorskie i imprezy okolicznoś
ciowe. W ciągu 11 lat działalności zorganizowano 135 różnorodnych imprez 
kulturalnych. W tym czasie uczestniczyło w imprezach i zwiedziło wystawy około 
77 tys. osób. Wydano 35 katalogów, folderów i innych druków reklamowych. 
Instytucja pozyskuje kilkadziesiąt muzealiów i powiększają się też zbiory biblio
teczne.

Muzeum stara się przede wszystkim popularyzować różne formy działalności 
twórczej osóbb i instytucji dawnej i współcześnie w naszym mieście działających, 
a także przybliżać mieszkańcom Ustronia i licznie przybywającym gościom, 
działalność artystyczną z innych terenów Polski i z zagranicy.

W latach 90-tych jest to jedyna instytucja w centrum U stronia oferująca 
różnorodną działalność kulturalną. Oto wykaz imprez zorganizowanych w M u
zeum w latach 1993—96:
1193 — 17 II — wernisaż wystawy „Z dziejów naszej szkoły” (SP nr 1).

26 II — Urodziny Józefa Pilcha — koncert zespołu „Czantoria” .
29 IV — recital fortepianowy prof. Józefa Stompla połączony z wy

stawą „Życie muzyczne U stronia” .
28 V — koncert dzieci z Ogniska Muzycznego w Ustroniu połączony 

z wernisażem wystawy „Fotografie spod cisownickich 
strzech” .

1 VI — wernisaż wystawy filatelistycznej — 10 la t koła PZF w U stro
niu.

20 VI — wernisaż wystawy malarstwa M arion M aas z Niemiec.
5 VII — wernisaż wystawy uczestników festiwalu Gaudę Fest.
21VII — wernisaż wystawy tkanin artystycznych Anny K obak — Piso- 

wackiej z Krosna.
3 VIII — wieczornica z okazji 40-rocznicy śmierci Jana  Wantuły.
28 VIII — wernisaż wystawy dożynkowej „Rękodzieło artystyczne” . 
26X — koncert zespołu „U stroń” z okazji 80-tych urodzin prof. Jana

Szczepańskiego.
10 XII — wernisaż wystawy kilimów i świec ozdobnych.

1994 — 3 II — wernisaż wystawy kompozycji ze skóry Alicji Opachows-
kiej-Szymańskiej z Warszawy połączony z recitalem for
tepianowym Gabrieli Szendzielorz z Katowic.

24 III — wernisaż wystawy prac plastycznych dzieci niepełnospraw
nych z Ośrodka w Nierodzimiu.

15 IV — wernisaż wystawy filatelistycznej „Z  biegiem Wisły”
19 V — wieczornica z okazji 100-lecia Ratusza w Ustroniu.
1 VI — występ teatrzyku dziecięcego z Ustronia.
6 VI — wernisaż wystawy ekologicznej „Ustrońskie lasy”
22 VI — koncert dzieci z Ogniska Muzycznego w Ustroniu.
25 VI — sesja Komisji Historii i Ochrony Zabytków SIPTH z Katowic.
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15 VII — wernisaż wystawy kompozycji z drewna Stanisława Zormana 
z Czech.

15 VII — spotkanie z Ottonem Windholzem z Australii.
23 VII — wernisaż wystawy plastycznej grupy „Brzimy” z Ustronia.
20 VII — wernisaż wystaw dożynkowych: „Ustrońscy kolekcjonerzy”

„maszyny rolnicze stare i nowe” .
3 2 IX — wernisaż wystawy malarstwa Karola Ferfeckiego z Ustronia 

połączony z koncertem Kwartetu Kameralnego z Cieszyna.
21 X — koncert kwintetu D a Camere z Zabrza
9 XI — wieczornica z okazji 50-lecia masowej egzekucji w Ustroniu. 
20 XI — wystawa z okazji 100-lecia cieszyńskich wodociągów.

1995 — 4 1 — spotkanie z plastykiem Leszkiem Szczurkiem z Kanady
191 — wernisaż wystawy twórczości Kamieniarzów z Koniakowa.
27 I — koncert uczniów Ogniska Muzycznego z Ustronia.
3 II — spotkanie z Józefem Golcem z Sopotu.
10 III — wernisaż wystawy malarstwa na szkle z woj. bielskiego,

połączony z koncertem kapeli „W ałasi” z Koniakowa.
30 III — prelekcja M ariana Żyromskiego na tem at „Teatr mój widzę 

ogromny” połączona z wystawą plakatów teatralnych.
7 IV — wernisaż wystawy rysunków Andrzeja Mleczki z Krakowa.
8 IV — II Aukcja Obrazów, Rzeźby i W yrobów Jubilerskich.
29 IV — wernisaż wystawy instrumentów muzycznych Ferdynanda

Suchego połączona z recitalem fortepianowym.
18 V — wernisaż wystawy zabawek ludowych, połączony z koncertem

uczniów Szkoły Muzycznej w Cieszynie.
2 VI — wieczornica z okazji 15 rocznicy śmierci Jana  Jarockiego, 

patrona Muzeum.
30 VI — „Letni wieczór poezji i muzyki” w wykonaniu twórców

z Karwiny.
19 VIII—20 VIII — wernisaż wystaw dożynkowych: „Las i jego bogact

wo” i „Zwierzęta futerkowe i ptactwo ozdobne”
26 IX — wernisaż wystawy ekologicznej „Ustrońskie wody” .
6 XI — koncert uczniów Ogniska Muzycznego z Ustronia.
8 XI — wernisaż wystawy prac plastycznych ustrońskich dzieci.
14 XI — 50-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu.
2X11 — wystawa fotografii artystycznej M arka Więcławka z Ustronia.
7 XII — wieczór poezji Henryka Jasiczka w wykonaniu Mariana

Żyromskiego.

1996 — 4 1 — koncert Józefa Brody „Hej kolęda, kolęda” .
2 II — wernisaż wystawy twórczości plastycznej Rudolfa Piwko 

z Ustronia.
2 9 II — wieczór poegi K. I. Gałczyńskiego w wyk. M. Żyromskiego. 
14 III — „Słynne arie i duety operetkowe” — Opera Bytomska.
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21 III — promocja wydawnictwa ekologicznego „R aport o środowisku
Ustronia”

22 III — promocja i spotkanie z autoram i „Słownika gwarowego
Śląska Cieszyńskiego”

28 III — wernisaż wystawy „Chińska sztuka ludowa” .
18IV — 10-lerie Muzeum, koncert Warszawskiego Kwartetu Kamera

lnego.
11V —  koncert Kameralnego Zespołu W okalnego „U stroń” z okazji 

15-lecia Zespołu.
23 V — koncert Jacentego Ignatowicza z Żywca.
14 VI — koncert Oswalda Szczurka i zespołu „Jaszczur” .
27 VI — wernisaż wystawy „Sport w Ustroniu” .
27 VIII — wernisaż wystawy dożynkowej „Pszczelarstwo w U stroniu” . 
30 VIII — program estradowy „W krainie iluzji” .
4 IX — wręczenie medali laureatom międzynarodowych konkursów 

plastycznych dla dzieci, koncert zespołu „Równica” .
6 IX —  wernisaż wystawy Stefanii Bojdy z Cieszyna.
19 IX — wykład prof. A rtura Stojko na temat apiterapii.
2 X — wernisaż wystawy „Stroje Indian M eksyku” .
24 X — koncert folklorystyczny „Łucja z Wisły” .
8 XI — koncert solistów Opery Bytomskiej.
26 XI — wieczornica poświęcona pamięci Józefa Pilcha.
4 XII — wystawa poplenerowa grupy „Brzimy” .
17 XII — 60-te urodziny malarza Karola Kubali, wernisaż wystawy 

„Portrety” .

Poza wymienionymi wyżej imprezami kulturalnymi, Muzeum użyczało co 
najmniej kilkanaście razy w roku sali na spotkania stowarzyszeń, grup twórczych 
i różne imprezy miejskie.

Należy mieć nadzieję, że dopiero co rozpoczęta druga dekada działalności 
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa będzie równie pomyślna jak  pierwsze dziesięcio
lecie.
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