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ZABRZE E-TURYSTYCZNE
 
Niemal każdy w Polsce wie, że Zabrze to średniej 
wielkości miasto na Górnym Śląsku. Prawie nikt nie 
wie, że pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły 
się w XIII wieku, że jeszcze w XVIII wieku powstały 
tu kopalnie i Kanał Kłodnicki, że przed nadaniem 
praw miejskich w 1922 roku Zabrze było największą 
wsią Europy. Zaś w Europie miasto jest w zasadzie 
nieznane.

Władze miasta postanowiły skończyć z tą 
niewiedzą i dać się poznać skutecznie i możliwie 
szeroko. Dlatego (z pomocą funduszy unijnych) 
zadbały o przygotowanie dedykowanego portalu 
informacyjnego.

Stworzony przez firmę Comarch i podwykonawców 
System e-Informacji Kulturalnej na terenie gminy 
Zabrze realizuje dwa zadania kluczowe dla miasta:

 n Pokłady kultury – katalog atrakcji turystycznych 
oraz obiektów kulturalnych znajdujących się na 
terenie miasta.

 n Szybowskaz wydarzeń – kalendarium bieżących 
wydarzeń kulturalnych, które jest  aktualizowane 
przez pracowników urzędu oraz jest połączone 
z systemem instytucji kulturalnych.

Portal Pokłady kultury zawiera nie tylko podstawowe 
dane atrakcyjnych obiektów (nazwa, adres, 
umiejscowienie na mapie) ale również pozwala 
na przejście na stronę www obiektu, rezerwację 
biletów (poprzez dostęp do systemu biletowego), 
udostępnia kanał RSS, oraz umożliwia pobranie 
widgetu na swoją stronę.

Ponadto najbardziej interesujące obiekty (około 
150) prezentowane są na mapie miasta w formacie 
3D. Mapa może pracować w dwóch trybach 2D i 3D:

 n W widoku 2D plan miasta przedstawiony jest 
w  rzucie z góry, wyświetlając w ten sposób 
łatwą do nawigowania mapę miasta, wraz 
z naniesionymi informacjami o obiektach 
kulturalnych oraz wydarzeniach.

 n Widok 3D umożliwia „wirtualny spacer” po 
mieście oraz wybranych obiektach kulturalnych, 
czyli wizualizację 3D w perspektywie first-person 
(bardzo atrakcyjną zwłaszcza dla młodszych 
internautów - miłośników gier komputerowych). 
Dostępna jest również możliwość wizualizacji 
w trybie unoszącej się kamery, gdzie użytkownik 
w dowolny sposób zmienia położenie kamery, 
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Żeby spotęgować realizm system został 
sprzężony z  portalem pogodowym, a obiekty są 
odwzorowywane wraz z teksturami ich powierzchni.

Dzięki tym funkcjonalnościom internauta 
może wejść do wnętrza zabytkowych zakładów 
przemysłowych (Zabytkowa Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Guido”, Skansen Górniczy „Królowa 
Luiza”, Łaźnia Łańcuszkowa, Markownia Kopalni 
„Ludwik”) lub do filharmonii czy teatru i „porozglądać 
się” bez opuszczania własnego domu.

Innym interesującym obiektem, który można 
obejrzeć via Internet są „familoki” mieszkańcom 
reszty Polski znane z filmów Kazimierza Kutza 
(osiedla Borgis, czy osiedle Donnersmarcka).

Szybowskaz wydarzeń to część portalu skierowana 
głównie do mieszkańców Zabrza. Zebrano 
tam informacje o interesujących wydarzeniach 
mających miejsce w mieście. Dzięki synchronizacji 
portalu ze stronami różnych instytucji informacje 
o planowanych wydarzeniach i atrakcjach 
są przekazywane bez konieczności ręcznego 
wprowadzania.

Również automatycznie rozsyłane są newslettery do 
zainteresowanych internautów.

Realizacja projektu wiązała się z dużym wysiłkiem 
fizycznym – w celu wykonania zdjęć trzeba było 
wspinać się wiele metrów w górę (na wieżę wyciągu 
kopalni), czołgać, a nawet zjeżdżać 320 metrów 
w dół (do szybu zabytkowej kopalni).

W ramach projektu udostępniono mieszkańcom 
„kioski informacyjne” pozwalające na dostęp do 
portalu dla osób nie posiadających dostępu do 
Internetu.

Comarch Portal to narzędzie wielojęzyczne 
(obsługuje 6 języków), skalowalne, zintegrowane 
z social mediami (facebook, youtube, twitter itp.) 
i wyposażone w liczne narzędzia komunikacyjne 
(chat, fora, newslettery, ankiety).

Przykład projektu zrealizowanego w Zabrzu 
pokazuje, że z pomocą Comarch Portal można 
skutecznie promować obiekt (muzeum), miasto, 
lub region. Szeroka gama narzędzi pozwala 
na interesującą dla internautów wizualizację 
posiadanych zasobów, interaktywnąkomunikację 
i dostęp do wszelkich informacji potrzebnych 
turyście.
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