
 

 

 

 
Centrum Dziedzictwa Szkła – tradycja i nowoczesno ść 
 

Krosno – 50-tysięczne miasto położone w południowo-wschodniej Polsce, od niemal 90 lat słynie  

z hutnictwa szkła. Zapoczątkowaną w 1923 szklaną tradycję miasta pisały i wciąż piszą tysiące 

mieszkańców całego regionu. To właśnie hutnictwo szkła stało się symbolem rozpoznawczym Krosna 

nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. 

 

Szklane dziedzictwo Krosna nareszcie doczekało się godnej oprawy, miejsca, które podąża z duchem 

czasu. Dzięki zdobyczom współczesnego muzealnictwa i nowoczesnym technikom, obiekt nie tylko 

opowiada o historii krośnieńskiego szkła, ale także ją tworzyć. Centrum Dziedzictwa Szkła to pierwsza 

w Polsce placówka w interaktywny sposób prezentująca tematykę hutnictwa szkła i twórczości 

szklanej. W ten właśnie sposób swoją kontynuację znajduje w Krośnie ogólnoeuropejski trend 

budowania atrakcji kulturalno-turystycznych w oparciu o charakterystyczną i kluczową dla danego 

miasta lub regionu gałąź przemysłu. W przypadku hutnictwa szkła placówki takie jak krośnieńskie 

Centrum z powodzeniem funkcjonują już w Niemczech, w Czechach czy we Włoszech. Ośrodki 

szklarskie o światowej renomie, do których bez wątpienia zalicza się Krosno, coraz częściej sięgają po 

tego typu rozwiązanie budując sukcesywnie europejski szklany szlak. Centrum Dziedzictwa Szkła jest 

najnowszym jego przystankiem. 

 

  
Fot. T. Jefimow 

 
Szklane atrakcje 
 
Najważniejszymi atrakcjami Centrum są prezentacje produkcji szkła odbywające się na oczach widzów, 

dzięki którym turyści poznają tajniki działania warsztatu hutniczego. Interakcję zapewnia możliwość 

czynnego uczestnictwa w procesie produkcyjnym poprzez warsztaty wydmuchiwania oraz obróbki  

i zdobienia szkła. Miłośnicy sztuki znajdą w obiekcie galerię szklanych eksponatów, a amatorzy 

zakupów i kolekcjonerzy pamiątek sklep z wyjątkowymi szklanymi przedmiotami. Całość uzupełniają 

multimedia, które wzbogacają i uatrakcyjniają program zwiedzania. 



 

 

 

 
Centrum Dziedzictwa Szkła to nie tylko prezentacja oryginalnego i dotychczas bardzo rzadko 

eksploatowanego tematu. To także program atrakcyjnych i oryginalnych przedsięwzięć i wydarzeń 

kulturalnych, połączonych motywem szkła – wystawy czasowe, koncerty przy piecu hutniczym, 

projekcje 3d mappingu, plenerowe prezentacje hutnicze czy pokazy mody i biżuterii. Dzięki nim wizyta 

w Centrum staje się prawdziwą przygodą.   

 

  
Fot. D. Szwed / A. Komski 

 
Finansowanie 
 
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie to projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 6 oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym, Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 23 667 705, 75 PLN. 

 
Kontakt 
 
Dane teleadresowe: 
Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno Sp. z o.o. 

ul. Blich 2 

38-400 Krosno 

tel.: 134363568 

fax: 134363571 

biuro@miastoszkla.pl  

 

Kontakt dla mediów: 
Dawid Iwaniec 

Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno Sp. z o.o. 

tel. 134363568 

tel. kom.: 601140080 

fax: 134363571 

d.iwaniec@miastoszkla.pl 

www.miastoszkla.pl 

www.3d.miastoszkla.pl 

www.facebook.com/miastoszkla 


