Autobusem komunikacji miejskiej
z dworca PKP w Trzebini: linia 310, 323 i 341;
należy wysiąść na przystanku “Zbyszek”.
Samochodem z Krakowa i Krzeszowic:
a) autostradą A4 w kierunku Katowic, zjazd
na Trzebinię, ulicą Długą obok klasztoru
Salwatorianów do wiaduktu, za wiaduktem
ulicą Kościuszki w kierunku centrum Trzebini,
a następnie skręcić w lewo na światłach
w ulicę Ochronkową, która za Rynkiem
przechodzi w ul. Piłsudskiego (droga nr 791
na Olkusz). Należy przejechać ok. 1500 m
ulicą Piłsudskiego, po czym skręcić w lewo
w ul. Grunwaldzką i zaparkować na parkingu
przed Muzeum Regionalnym.
b) drogą krajową nr 79 z Krakowa (przez
Zabierzów i Krzeszowice): w Trzebini skręcić
w prawo za światłami, przejechać ok. 1500 m
ulicą Piłsudskiego, po czym skręcić w lewo
w ul. Grunwaldzką i zaparkować na parkingu
przed Muzeum Regionalnym.
Samochodem z Katowic, Mysłowic oraz
Jaworzna:
a) autostradą A4 w kierunku na Kraków,
zjazd na Trzebinię, ulicą Długą w kierunku
centrum Trzebini, a następnie drogą na
Olkusz (trasa jak wyżej)
b) drogą krajową nr 79 (przez Jaworzno
i Chrzanów), zjazd na Trzebinię, ulicą Długą
w kierunku centrum Trzebini, a następnie
drogą na Olkusz (trasa jak wyżej)
Samochodem z Olkusza:
Drogą krajową nr 791 (przez miejscowości
Lgota i Myślachowice), w Trzebini należy
skręcić w prawo w ulicę Grunwaldzką
i zaparkować na parkingu przed Muzeum
Regionalnym.

Kontakt z Muzeum
Małgorzata Ropka
Kierownik Muzeum Regionalnego
w Trzebini, tel. 692 116 959
Jan Stryczek
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Trzebińskiej “COR”, tel. 668 347 624
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Wydano ze środków:

Urząd Miasta w Trzebini
ul. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia
tel. (32) 6121 227
fax (32) 6121 147
urzad@um.trzebinia.pl
www.trzebinia.pl

Opracowanie merytoryczne:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Trzebińskiej “COR”

Opracowanie graficzne i skład:

Urząd Miasta w Trzebini, Wydział
Marketingu Gminnego, Referat Promocji
i Współpracy z Zagranicą

Otwarcie 25 września 2010 r.

Początki Muzeum

P

oczątki istnienia Muzeum Ziemi
Trzebińskiej związane są ze
skutkami zmian społecznych
i gospodarczych, jakie zaczęły
zachodzić w Trzebini po 1989 r.
Z dziewięciu funkcjonujących wówczas
zakładów pracy najpierw oddano do
likwidacji Zakłady Metalurgiczne
„Trzebinia”, następnie Kopalnię Węgla
Kamiennego „Siersza” oraz Zakłady
Surowców Ogniotrwałych „Górka”
z cementownią. Wkrótce zlikwidowano
także Zakład Płyt Azbestowych
„Górkit” z cegielniami.
Zakłady, które nadal funkcjonowały,
poddano głębokiej restrukturyzacji.
W ten sposób po prężnie rozwijającym
się w Trzebini na przełomie XIX i XX w.
przemyśle wydobywczym (związanym
m.in. z górnictwem węgla kamiennego)
pozostało tylko wspomnienie.

W

1994 r., za namową ks. kan.
Stanisława Fijałka,
ówczesnego proboszcza
parafii Karniowice-Dulowa i wielkiego
społecznika, założono i zarejestrowano
w Sądzie Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Trzebińskiej „COR”. Prezesem
Stowarzyszenia został Jan Stryczek,
a zastępcą Adam Adamczyk.
W myśl zapisów, zawartych w § VII
statutu Stowarzyszenia „Cele i formy
działania”, Zarząd Stowarzyszenia
upoważniony został do podjęcia
inicjatyw w kierunku opracowania
lokalnego programu oświatowokulturalnego, stworzonego w oparciu
o analizę środowiska społecznego oraz
najszczytniejsze tradycje religijnopatriotyczne, dotyczące wychowania
dzieci i młodzieży. Na podstawie tego
zapisu Zarząd rozpoczął prace mające
na celu otwarcie w Trzebini muzeum.
Pomysł utworzenia takiego obiektu
został zatwierdzony podczas Walnego
Zgromadzenia Stowarzyszenia, po
czym przystąpiono do gromadzenia
niezbędnych materiałów.

Siedziba Muzeum
na “Zbyszku”

D

roga do dalszego działania
Stowarzyszenia na rzecz
otwarcia muzeum otwarła się
po zlikwidowaniu basenu kąpielowego,
funkcjonującego w budynku dawnej
łaźni górniczej na terenie byłego szybu
„Zbyszek” przy ul. Grunwaldzkiej 1.
Na prośbę Zarządu Stowarzyszenia
Władze Miasta Trzebini użyczyły obiekt,
w którym po niewielkich przeróbkach
otwarto Stałą Wystawę Przemysłową.
W 2004 r., dzięki pomocy Burmistrza
Miasta, otwarto tam również wystawę
poświęconą 200-leciu górnictwa na
Ziemi Trzebińskiej.

C

zęść materiałów historycznych
wspomnianych wyżej zakładów,
zgromadzonych w ich izbach
pamięci, niestety nie została należycie
zabezpieczona i uległy zniszczeniu,
natomiast część z nich trafiła do
prywatnych kolekcjonerów. Brakło
wtedy pomysłu i odpowiedniego
miejsca na ich upublicznienie. Szansa na
stworzenie muzeum pojawiła się jednak
podczas prowadzonych w tym czasie
przez Urząd Miasta prac remontowych
w zabytkowym Dworze Zieleniewskich
(który przeznaczono na ośrodek
o charakterze kulturalnym).
Z inicjatywy Radnego Jana Stryczka,
popartej zgodą Przewodniczącego
Rady Miasta Trzebini prof. Adama
Jagiełly, podjęto Uchwałę Rady Miasta
Trzebini, dotyczącą przeznaczenia
na cele wystawowe w odnowionym
Dworze Zieleniewskich w Trzebini
dwóch pomieszczeń, które stanowiły
zalążek stworzonego później muzeum.

Uroczystość obchodów 200-lecia górnictwa
na Ziemi Trzebińskiej w dniu 16.09.2006 r.
Dwór Zieleniewskich

W

dniu 26.06.1996 r. w Dworze
Zieleniewskich dokonano
uroczystego otwarcia
„Muzeum Ziemi Trzebińskiej”. Z uwagi
na pokaźną liczbę zgromadzonych
przedmiotów (tu trzeba wspomnieć, że
zbiory muzeum z każdym miesiącem
nieustannie powiększały się o materiały
przekazywane przez likwidowane
zakłady pracy), przy jednoczesnej
szczupłości dostępnych pomieszczeń,
wyeksponowano w nim tylko materiały
o walorach etnograficznych oraz
poświęcone martyrologii.

B

udynek ten (wraz z wydzielonym
terenem, na którym znajduje się
wieża szybowa oraz budynek z
maszyną wyciągową), ostatecznie
postanowiono przeznaczyć na siedzibę
Muzeum Regionalnego, poświęconego
rozwojowi przemysłu w Trzebini.
Pomocą w tym nowym przedsięwzięciu
służyły - i nadal służą - zakłady pracy
z terenu Trzebini, które przekazują do
Stowarzyszenia nieodpłatnie rozmaite
urządzenia o znaczeniu historycznym.
Zakłady Górnicze „Trzebionka” S.A.
(obecnie w likwidacji) przekazały już
swoje pamiątki, a podobnie czyni
Elektrownia „Siersza” S.A.

N

ależy podkreślić, że przemysł
górniczy, jaki funkcjonował na
bogatej w surowce naturalne
Ziemi Trzebińskiej już od XV w., miał
duży wpływ na jej rozwój. W ślad za
intensywnym rozwojem przemysłu
w XIX w., związanym z wydobyciem
węgla kamiennego, powstawały nowe
gałęzie przemysłu i wkrótce Trzebinia
stała się najbardziej uprzemysłowionym
miastem w Małopolsce.
Wydarzenia te, mające miejsce na
przestrzeni minionych ośmiu wieków,
są powodem do dumy mieszkańców
Trzebini oraz naszego Stowarzyszenia
z osiągnięć poprzednich pokoleń
i stanowią główny impuls do otwarcia
„Muzeum Regionalnego w Trzebini”.

W

muzeum znalazło się już
miejsce na sprzęt rolniczy
i urządzenia gospodarstwa
domowego, a oprócz eksponatów
związanych z historią przemysłu
przedstawione w nim zostaną również
obiekty obrazujące zmiany zachodzące
w budownictwie i architekturze oraz
w życiu codziennym mieszkańców
Trzebini.
W najbliższej przyszłości planowane jest
wystawienie wszystkich zebranych
dotychczas materiałów oraz otwarcie
czytelni archiwum dokumentacyjnego,
przygotowywanego przez szesnaście
lat. Obecnie z części tego zbioru
dokumentów już korzystają studenci,
piszący swoje prace dyplomowe.

C

ieszymy się, że mimo różnych
niesprzyjających Stowarzyszeniu
okoliczności, zamierzony cel
został osiągnięty.
Z tej okazji pragniemy podziękować
wszystkim, którzy wspierali nasze
Stowarzyszenie w tym trudnym okresie.
Szczególne podziękowania składamy
w tym miejscu Panu Burmistrzowi
Adamowi Adamczykowi za docenienie
i wspieranie naszej pracy. Muzeum jest
także Jego dziełem.

