MUZEUM ŚLĄSKIE
Z PRZEWODNIKIEM

Ogólne informacje
o Muzeum Śląskim
Muzeum Śląskie, zlokalizowane w samym
centrum Katowic na terenie Strefy Kultury, jest wizytówką Katowic i regionu. Nowa
siedziba, udostępniona publiczności w 2015
roku, powstała na terenie dawnej Kopalni
Węgla Kamiennego „Katowice”. Wyjątkowy
charakter obiektu tworzą nowatorskie przeszklone formy doświetlające podziemne
ekspozycje muzealne, współgrające z elementami przemysłowej historii tego miejsca. Dzięki usytuowaniu na terenie związanym dawniej z górnictwem Muzeum Śląskie
znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego.
Byłą kopalnię zamieniliśmy w instytucję
kultury, udostępniając bogate i różnorodne
kolekcje na głębokości 14 metrów pod powierzchnią terenu. Znajdują się tam galerie

sztuki polskiej od XIX wieku do współczesności, śląskiej sztuki sakralnej, a także
plastyki nieprofesjonalnej. Ogromne emocje
i zainteresowanie wzbudza niezwykle ciekawa wystawa „Światło historii. Górny Śląsk na
przestrzeni dziejów”. Unikatową w skali kraju
kolekcję scenografii teatralnej i filmowej
prezentuje Centrum Scenografii Polskiej na
wystawie „Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości”.
Pod ziemią ulokowaliśmy także sale edukacyjne, bibliotekę z czytelnią, audytorium
na ponad 320 miejsc, kącik edukacyjny dla
dzieci oraz przeznaczoną na wystawy czasowe niezwykłą przestrzeń o wysokości
12,5 metra – Galerię jednego dzieła.
Po eksplorowaniu bogactwa głębi Muzeum

Śląskiego zachęcamy do spojrzenia na Katowice z innej perspektywy – z tarasu wieży
widokowej o wysokości 40 metrów. Z dawnego szybu wyciągowego „Warszawa II”
można podziwiać Strefę Kultury oraz panoramę miasta.
Po intensywnym zwiedzaniu zapraszamy do
jednego z trzech punktów gastronomicznych znajdujących się na terenie muzeum.
Jeden z nich – restauracja Moodro – został
wyróżniony poprzez umieszczenie go na
Szlaku Kulinarnym Śląskie Smaki.

Muzeum Śląskie
z przewodnikiem
RAJZA PO MUZEUM,
CZYLI WYSTAWY STAŁE W PIGUŁCE
Jakie kwiaty lubił najbardziej Stanisław Wyspiański? Czym zajmowali się członkowie grupy
Gwarek 58? Który kierunek w sztuce kierował się
snami? Kim był „śląski Steve Jobs”? I jak duże
jest dzisiejsze Muzeum Śląskie? Tego wszystkiego dowiecie się podczas Rajzy, czyli spaceru
z przewodnikiem po wystawach stałych Muzeum
Śląskiego.
W trakcie zwiedzania zaprezentujemy najważniejsze dzieła ze zbiorów Muzeum Śląskiego.
Przedstawimy Państwu kolekcję sztuki polskiej
od 1800 roku do czasów współczesnych, kolekcję sztuki nieprofesjonalnej i śląskiej sztuki
sakralnej, a także wystawę poświęconą historii
Górnego Śląska oraz jedyną w Polsce kolekcję
scenografii teatralnej.
Średni czas zwiedzania to około 90 minut.
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.
Dla grup szkolnych przygotowaliśmy Rajzę
szkolną, przeznaczoną dla uczniów klas 4-8
szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

Zwiedzanie Muzeum Śląskiego z przewodnikiem
muzealnym to oferta adresowana do grup zorganizowanych, zarówno grup szkolnych, jak i innych
zróżnicowanych wiekowo grup.
SKOND MY SOM?
CZYLI HISTORIA I KULTURA GÓRNEGO ŚLĄSKA
W SKRÓCIE

BYZUCH U FERDYNANDA,
CZYLI INDUSTRIALNY SPACER
PO MUZEUM ŚLĄSKIM

Czym zajmowała się Grupa Janowska? Dlaczego św. Barbara jest patronką górników? Gdzie
produkowano słynnego malucha? Czym jest polterabend? I kim są dzisiaj Górnoślązacy? Odpowiedzi na te i na inne pytania poznacie w trakcie
Rajzy śląskiej, czyli spaceru z przewodnikiem po
wystawach stałych o charakterze regionalnym.
Rajza śląska to idealna propozycja dla osób,
które chcą poznać skomplikowaną historię Górnego Śląska, a także tutejsze zwyczaje, tradycję
i kulturę.

Co zostało z dawnej Kopalni Węgla Kamiennego
„Katowice”? Kim był Ferdinand? Czym jest rewitalizacja? Ile lat ma wyciągowa maszyna parowa
na szybie Bartosz? Co kryje się w podziemiach
Muzeum Śląskiego? Jak duże jest dzisiejsze
Muzeum Śląskie? Spacer jest połączeniem zwiedzania nowej siedziby muzeum z przechadzką
po terenie dawnej kopalni „Katowice”.

W trakcie zwiedzania pokażemy wzbudzającą
największe zainteresowanie wystawę „Światło
historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”.
Przedstawimy Państwu również unikatową kolekcję Galerii plastyki nieprofesjonalnej i Galerii
śląskiej sztuki sakralnej.
Średni czas zwiedzania to około 90 minut.
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.

MUZEUM ŚLĄSKIE OPRÓCZ OFERTY PRZEWODNICKIEJ PROPONUJE RÓWNIEŻ:
• Możliwość organizacji spotkania z kuratorem jednej z wystaw stałych.
• Możliwość wynajmu nowoczesnych wnętrz przygotowanych z myślą o organizacji
konferencji, kongresów, szkoleń, warsztatów, bankietów i spotkań biznesowych.

W trakcie spaceru opowiemy, jak funkcjonowała
kopalnia w czasach swojej świetności, a także
odkryjemy tajemnice nowej siedziby muzeum.
W ramach zwiedzania, o ile pozwolą na to
warunki atmos-feryczne, przewidziany jest
również wjazd na ponad 40-metrową wieżę
widokową.
Średni czas zwiedzania to około 60 minut.
W czasie oprowadzania nie zwiedza
się wystaw stałych.
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.

Informacje
praktyczne
REZERWACJA

OPŁATA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

• Konieczne jest dokonanie wcześniejszej
rezerwacji – mailowo:
przewodnicy@muzeumslaskie.pl lub
telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00–15.00: tel. 32 2130 892,
kom. 504 269 094.

• Grupa wykupuje bilety wstępu oraz wnosi
opłatę za przewodnika.

• Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.
Większe grupy należy podzielić na takie,
w których liczba uczestników nie przekracza
10 osób. Grupy rozpoczynają zwiedzanie
w odstępie 15 minut.

• Oprowadzanie w językach polskim,
angielskim i francuskim.
• Oferta realizowana jest od środy
do niedzieli od godziny 12.00.

• Aktualne cenniki są dostępne na stronie
www.muzeumslaskie.pl.
• Płatność w kasie gotówką lub kartą.
Istnieje możliwość wystawienia faktury.

• W przypadku spóźnienia się grupy zwiedzanie skracane jest o czas spóźnienia.
Prosimy o poinformowanie w przypadku
rezygnacji.

Dojazd do
Muzeum Śląskiego

Parking: do 4 godzin bezpłatny (wjazd od ul.
T. Dobrowolskiego). Za każdą kolejną godzinę parkowania pobierana jest opłata w wysokości 4 zł (płatność gotówką lub kartą )
w automatach. Na parkingu naziemnym
wydzielone są miejsca dla autokarów.
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Godziny otwarcia
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek–niedziela: 12.00–18.00
Wtorek – wstęp bezpłatny
Infrastruktura muzeum przystosowana jest
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W budynkach znajdują się windy, pochylnie
i miejsca do siedzenia.

Spodek MCK

ul. Olimpijska

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
tel. 32 779 93 00
www.muzeumslaskie.pl

al. W. Korfantego

Wa
rsz
aw
a

Dane
adresowe

Kraków

Przystanek autobusowy

Muzeum Śląskie w Katowicach jest instytucją

Muzeum Śląskie wyróżnione

kultury Samorządu Województwa Śląskiego
współprowadzoną przez Ministerstwo

www.facebook.com/muzeumslaskie

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

www.instagram.com/muzeumslaskie
www.twitter.com/muzeumslaskie

w międzynarodowym konkursie

Wyróżnienie za otwartość

na najlepsze europejskie muzeum

i dbałość o publiczność

European Museum of the Year Award 2017

