
 

 

 

 
 

Dąbrowa Górnicza, 23.08.2021 r. 

Dąbrowska huta ArcelorMittal Poland zagrała w filmie dla Muzeum 

Hutnictwa w Chorzowie  

Nietypowe wyzwanie stanęło ostatnio przed pracującymi instalacjami wielkiego pieca, stalowni  

i walcowni w dąbrowskiej hucie ArcelorMittal Poland. Od lat zatrudnione w przemysłowej 

scenerii, z rzemieślniczą precyzją produkują surówkę, stal, a następnie m.in. szyny. Teraz mogły 

zaistnieć na ekranie, stając się pierwszoplanowymi bohaterami filmu dla Muzeum Hutnictwa  

w Chorzowie. 8-minutowa produkcja będzie częścią wystawy stałej.  

Na poprzemysłowym terenie przy ul. Metalowców w Chorzowie pod koniec roku zostanie otwarte 

pierwsze w Polsce muzeum poświęcone przemysłowi hutnictwa żelaza i stali. Wystawa stała powstaje w 

zabytkowych budynkach, m.in. w hali ponadstuletniej elektrowni Huty Kościuszko, obok działającego 

oddziału ArcelorMittal Poland w Chorzowie.  

Produkcja stali to nie tylko tradycja, ale i przyszłość - w końcu bez stali nie byłoby farm wiatrowych i 

fotowoltaicznych, nie można byłoby zbudować magazynów energii, elektrowni czy samochodów – także 

elektrycznych. Trudno byłoby też wybudować wieżowce, mosty, czy nawet domy mieszkalne. Bez stali 

nie da się dekarbonizować przemysłu, dlatego istniejące zakłady hutnicze są tak ważne dla zmian, jakie 

nas czekają.  

- Cieszymy się, że w bezpośrednim sąsiedztwie naszego zakładu znajdzie się miejsce upamiętniające i 

doceniające tak ważną dla polskiej gospodarki branżę, jaką jest hutnictwo – podkreśla Ireneusz Góral, 

dyrektor oddziału ArcelorMittal Poland w Chorzowie. – Od początku mocno kibicowaliśmy temu 

projektowi i przekazaliśmy do tworzącego się muzeum kilka eksponatów. Dzielimy się także naszą 

historią, historią naszych pracowników i ich rodzin – dodaje.   

Hutnictwo w obiektywie. Kamera – akcja!  

Muzeum Hutnictwa to kompleks o powierzchni ponad 2,5 tys. m2, w którym znajdzie się m.in. wystawa 

stała "Królestwo Żelaza", a w niej maszyny, archiwalne fotografie, pamiątki i nagrania ze wspomnieniami 

byłych hutników.  

- Ekspozycja jest niezwykle bogata, bo poza dużymi eksponatami, takimi jak maszyny hutnicze mamy 

też w gablotach mniejsze obiekty opowiadające o wielkiej hutniczej przeszłości, zdjęcia, rysunki, 

historyczne plany oraz pamiątki przekazane nam przez instytucje i osoby prywatne - mówi Adam 

Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. – To naprawdę unikalna kolekcja wartościowa nie 

tylko pod względem historycznym, ale i emocjonalnym. Każdy z tych śladów przeszłości odgrywa ważną 

rolę w historii hutnictwa na Górnym Śląsku i obecnych ziemiach polskich – dodaje.  

Cała wystawa została podzielona na prolog, strefę pracy i strefę życia - pokazującą czas wolny i życie 

rodzinne hutników. Istotną rolę w całym układzie wystawy odgrywa sala kinowa.  
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Pierwszy klaps – niech poleje się surówka 

Właśnie w strefie kinowej będzie prezentowany 8-minutowy film, w którym jedną z głównych ról odegrają 

wnętrza pracującej huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.  

Najpierw zostanie pokazany proces wytopu surówki w wielkim piecu, następnie to, jak z tej surówki i 

złomu wytwarza się to, co najważniejsze – stal. Ujęcia zostały też nakręcone w walcowni dużej w 

Dąbrowie Górniczej. To tu produkuje się 120-metrowe szyny dla kolei dużych prędkości. 

- Bardzo się cieszę, że Huta Królewska ma zaszczyt sąsiadować z taką instytucją jak Muzeum Hutnictwa 

w Chorzowie, a dąbrowska huta brać udział w nagraniu, które będzie prezentowane na wystawie stałej. 

Nie tylko dla osób związanych z naszym fachem będzie to ważne miejsce na mapie Śląska. Jest to 

placówka, która będzie podtrzymywała pamięć o hutnictwie, które jest nieodłączną częścią polskiej 

gospodarki i dziedzictwem śląskiej ziemi. To bardzo ważne, by pielęgnować to dziedzictwo, dla 

przyszłych pokoleń, wśród których - mam nadzieję - znajdą się też kolejni hutnicy - mówi Sanjay 

Samaddar, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.  

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie powstaje ze środków miejskich oraz dotacji unijnej, która jest 

największym wsparciem sektora kultury w historii miasta. Placówka zostanie otwarta jeszcze w tym roku. 

Aktualnie w Muzeum trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia wystawy.  - Dla naszego miasta 

będzie to niezwykłe wydarzenie. Oprócz tego, że muzeum będzie ogromną atrakcją turystyczną 

naszego miasta, to będzie też pomnikiem pracy tysięcy chorzowian, którzy niejednokrotnie spędzili tutaj 

kilkadziesiąt lat swojego życia. W Chorzowie dobrze pamiętamy o naszych hutniczych korzeniach. Na 

rondzie w centrum miasta stoi młot, który działał przez lata w Hucie Batory, hucznie obchodzimy Dzień 

Świętego Floriana, a teraz będziemy mieli jeszcze tak szczególną placówkę. Już teraz serdecznie 

wszystkich zapraszam do odwiedzenia Muzeum Hutnictwa - podsumowuje Andrzej Kotala, prezydent 

Chorzowa. 

Kontakt / informacje dodatkowe: 

Sylwia Winiarek-Erdoğan, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 

tel. +48 32 776 76 30 

e-mail: sylwia.winiarek-erdogan@arcelormittal.com 

Marzena Rogozik 

tel. +48 12 290 40 25  

e-mail: marzena.rogozik@arcelormittal.com 

O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia blisko 50 proc. potencjału 
produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje 
się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i 
Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem 
koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – 
ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów 
stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. 

Firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała 7 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji. 
Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zmniejszyła emisję CO2 o 37 proc., dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla 
środowiska. Firma jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m. 
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ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne 
programy edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych lat firma 
przeznaczyła na te cele ponad 21 mln złotych.  

Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z 

zakładami zlokalizowanymi w 18 z nich. Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji 

stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, 

artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak 

również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.  

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją 

działalność w sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz 

kontrahentów firmy, a także troszczy się o społeczności lokalne, wśród których działa.  

Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii 

kolejowych, przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań 

koncepcyjnych, dzięki którym produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.  

ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a 

działalność górnicza stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem 

geograficznym złoża rudy żelaza oraz węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut 

stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na 

rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy. 

W 2020 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 53,3 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy 

wyniosła 71,5 miliona ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58 milionów ton.  

ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), 

Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 
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