INDUSTRIADA
w Częstochowie

INDUSTRIADA to święto pasjonatów
techniki i historii, to również doskonała zabawa z całą rodziną i przyjaciółmi.
W przemysłowy świat i legendy z nim
związane w Częstochowie wprowadzą
nas 3 muzea: Górnictwa Rud Żelaza, Historii Kolei i Produkcji Zapałek.

W każdym domu w Polsce można znaleźć

w glinie rudy żelaza przy użyciu specjalne-

bezpłatnie Kolejami Śląskimi. Darmowe

zapałki z czarnym kotem na pudełku. To wła-

go narzędzia górniczego – szpicaka. Odbę-

kupony można odbierać od 28 maja we

śnie w Muzeum Produkcji Zapałek w Czę-

dą się także warsztaty plastyczne – dzieci

wszystkich obiektach, które biorą udział

stochowie można zobaczyć legendarną

i młodzież będą wykonywać dużą makietę

w imprezie, natomiast 11 czerwca w punk-

i sprawną do dziś linię produkcyjną – wpisa-

huty w Panakach. W dobry nastrój miesz-

tach INDUinfo. W mieście, na trasie obejmu-

ną do rejestru zabytków, unikat na skalę eu-

kańców Częstochowy wprowadzi z pewno-

jącej obiekty INDUSTRIADY kursować będą

ropejską. Od rana będzie można zwiedzać

ścią koncert Górniczej Orkiestry Dętej „By-

zabytkowe busy „ogórki”, w których spotkać

Muzeum, które działa w przestrzeni fabryki

tom“, który rozpocznie się w Parku im. ks.

będzie można emerytowanych przewodni-

powstałej w 1881 roku. Oprócz prezentacji li-

Stanisława Staszica, a zakończy uroczystym

ków z MPK Częstochowa. Podróż oczywi-

nii produkcyjnej Muzeum zaprasza do zwie-

przejściem Aleją Najświętszej Maryi Panny.

ście będzie darmowa.

braci Krzemińskich z 1913 roku, który jest

Spotkanie z legendarną postacią kolejnic-

Aby porządnie rozgrzać maszyny w części

świadectwem akcji gaszenia pożaru w Czę-

twa czeka odwiedzających Muzeum Historii

obiektów INDUSTRIADA rozpoczyna się już

stochowskiej Zapałczarni i jednocześnie

Kolei. W świat przemysłu, nastawni i kolejo-

10 czerwca, kiedy to wydarzenia specjalne

jednym z najstarszych zachowanych doku-

wych trakcji wprowadzi Stanisław Wysocki –

przygotują uczestników na dzień następ-

mentów kinematograficznych. Podczas IN-

inżynier, projektant i budowniczy pierwszej

ny. 11 czerwca podczas INDUSTRIADY trze-

DUSTRIADY zaprezentowany zostanie także

linii kolejowej w Królestwie Polskim. Uczest-

ba będzie działać z pełną mocą i korzy-

pierwszy w historiografii „Słownik polskich

nicy INDUSTRIADY będą mogli także zwie-

stać z atrakcji, które oferują aż 44 obiekty

i związanych z Polską odkrywców, wyna-

dzić Muzeum i zajrzeć do parowozu TKt48-

w 27 miejscowościach regionu. Działania ich

lazców oraz pionierów nauk matematycz-

151 wraz z emerytowanym maszynistą,

wszystkich koordynuje Urząd Marszałkowski

no przyrodniczych i techniki”, który na swo-

który z pewnością wyjaśni wszystkie wątpli-

Województwa Śląskiego, pomysłodawca IN-

ich 4-tomowych kartach zawiera, bagatela,

wości. Zaplanowano także specjalne kursy

DUSTRIADY, a napędzać je będą przemysło-

1200 biogramów.

pociągiem, którego trasa poprowadzić bę-

we legendy – motyw przewodni tegorocz-

dzie trakcjami na co dzień niedostępnymi

nego Święta Szlaku Zabytków Techniki.

dzania wystaw stałych i na projekcję filmu

Goście Muzeum Górnictwa Rud Żelaza będą

w ruchu pasażerskim. Miłośnicy kolejnic-

mogli posłuchać opowieści emerytowa-

twa z pewnością będą zachwyceni możli-

Tegoroczny festiwal zwieńczy koncert multi-

nych górników pracujących niegdyś w ko-

wością prowadzenia pociągu za pomocą

medialny „Rasa. Pieśni antracytu”, który od-

palniach rud żelaza. Nie zabraknie także an-

symulatora lokomotywy. Nie zabraknie tak-

będzie się w Muzeum Śląskim w Katowicach

gażujących zabaw dla całej rodziny – jak co

że przejazdów drezyną, prezentacji modeli

(wstęp bezpłatny).

roku odbędzie się rywalizacja w „smycze-

kolejowych i zwiedzania nastawni Stardom

niu kibla”, czyli przemieszczaniu drewnia-

z jednym z najnowocześniejszych w Polsce

nego kibla (wiadra) z urobkiem (rudą żelaza)

systemów sterowania ruchem kolejowym.

po zwilżonej połowicy drewnianego smyka. Poza tym, chętni będą mieli za zadanie

Do Częstochowy, jak i innych miast na tra-

wydobyć z drewnianej skrzyni zatopionej

sie Szlaku Zabytków Techniki, dotrzemy
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