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INDUSTRIADA 
na ziemi 
pszczyńskiej

Motywem przewodnim tegorocznej INDUSTRIADY są przemysłowe legendy. W Tychach 

i Pszczynie z pewnością ich nie zabraknie. Odwiedzający tyski Browar Obywatelski wy-

słuchają opowieści o historii warzenia piwa i muzyki sław sceny bluesowej, zaś goście 

Muzeum Tyskich Browarów Książęcych spotkają żywe legendy – Księżną Daisy, księcia 

pszczyńskiego i piwowara Juliusa Müllera. W Pszczynie także pojawi się postać z prze-

szłości, Christian Schemml, wydawca pierwszej polskojęzycznej gazety na Górnym Ślą-

sku, który zaprosi do Muzeum Prasy Śląskiej.

Miłośnicy piwa z pewnością w dzień IN-

DUSTRIADY powinni odwiedzić Tychy. To 

właśnie tutaj dwa browary będą odkrywać 

przed odwiedzającymi swoje tajemnice. 

Browar Obywatelski już od rana zaprasza na 

zwiedzanie z przewodnikiem. Będzie moż-

na nie tylko wysłuchać opowieści o proce-

sie produkcji piwa, ale także zobaczyć jak in-

dustrialne przestrzenie zyskują nowe życie. 

Młodszych odwiedzających z pewnością 

wciągnie interaktywna gra, wykorzystują-

ca technologię Kinect®. Dzięki niej gracze 

wirtualnie będą zwiedzać Szlak Zabytków 

Techniki. Nie zabraknie też gier bardziej tra-

dycyjnych, osadzonych w historii browaru. 

Każdy będzie mógł spróbować swoich sił 

w turnieju w kapsle oraz w podczas gry te-

renowej. Zadaniem uczestników tej drugiej, 

skierowanej do nieco starszych, będzie roz-

minowywanie browaru w zainscenizowanej 

scenerii II wojny światowej. Na szczęście ła-

dunki wybuchowe (będą nimi piwa) cechuje 

niska siła rażenia. INDUSTRIADA w Browarze 

Obywatelskim nie mogłaby zakończyć się 

bez… piwa. Organizatorzy zapraszają więc 

na tradycyjną biesiadę, podczas której bę-

dzie można posłuchać historii z przeszłości 

obiektu. Dodatkowo, w sali Industrialnej bę-

dzie odbywać się otwarte, rockowo-blueso-

we jam session. Wieczór zakończą koncerty 

legend sceny bluesowej – Sebastiana Riedla 

z zespołem Cree, Józefa Skrzeka, Jana Ga-

łacha z zespołem, a także grup Kulisz Trio 

i Black Bee. Muzyka towarzyszyć będzie po-

kazom mappingu 3D na elewacji zabytko-

wego budynku słodowni.

Do Muzeum Tyskich Browarów Książęcych 

zaprasza nas sam Książę. Dla znamienitych 

gości INDUSTRIADY Książę organizuje wielki 

BALet, czyli bal w wersji nowoczesnej. Mu-

zyce DJ‘a towarzyszyć będą opowieści o hi-

storii browaru oraz konkursy z nagrodami. 

Chętni będą mogli przenieść się w czasie 

i zajrzeć do atelier Jamesa Lafayette. Wyko-

nane zdjęcia i filmy przerobione zostaną na 

krótkie animacje. Piwoszy z pewnością za-

interesują warsztaty z cervesario, piwnym 

znawcą i degustatorem. Uczestnicy dowie-

dzą się jak wydobyć z piwa pełnię smaku 

i różnorodność zapachów. Zwiedzanie bro-

waru w dzień INDUSTRIADY będzie wyjątko-

we ze względu na przewodników – po za-

budowaniach oprowadzą bowiem Księżna 

Daisy, książę pszczyński i mistrz browarski 

Julius Müller. 

Niecodzienny gospodarz pojawi się tak-

że w pszczyńskim Muzeum Prasy Śląskiej. 

Christian Schemmel, wydawca pierwszej 

polskojęzycznej gazety na Górnym Śląsku, 

zaprezentuje XIX-wieczny „Tygodnik Polski 

Poświęcony Włościanom”. Zaprosi też na 

liczne warsztaty. Chętni będą mogli pod-

szkolić się w fachu introligatora i spróbować 

sił w falcowaniu, bigowaniu czy ręcznym 

szyciu zeszytowym. Ponadto odwiedzają-

cy Muzeum nauczą się wykonywać matry-

ce graficzne i okładki, a także wezmą udział 

w warsztatach scrapbookingu, czyli ręcz-

nego tworzenia i dekorowania albumów 

ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. Mi-

łośnicy historii będą mogli, za sprawą gry 

miejskiej, przenieść się do XIX wieku i od-

naleźć we współczesnej Pszczynie miejsca 

istniejące w czasach działalności Christiana 

Schemmla, który w latach 1836-1846 peł-

nił w niej funkcję burmistrza. Dobra zabawa 

gwarantowana!

Przemieszczanie się pomiędzy obiekta-

mi biorącymi udział w INDUSTRIADZIE uła-

twiają Koleje Śląskie. Warto wyposażyć się 

w kupony na bezpłatne przejazdy. Można je 

odbierać od 28 maja w 44 obiektach biorą-

cych udział w imprezie oraz w dniu festiwalu 

w punktach INDUinfo i u stewardów – osób 

udzielających pomocy przy korzystaniu 

z systemu transportowego. Dzięki darmo-

wemu transportowi z łatwością dostaniemy 

się do Tychów i Pszczyny.

Aby porządnie rozgrzać maszyny w części 

obiektów INDUSTRIADA rozpoczyna się już 

10 czerwca, kiedy to wydarzenia specjalne 

przygotują uczestników na dzień następ-

ny. 11 czerwca podczas INDUSTRIADY trze-

ba będzie działać z pełną mocą i korzy-

stać z atrakcji, które oferują aż 44 obiekty 

w 27 miejscowościach regionu. Działania ich 

wszystkich koordynuje Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, pomysłodawca IN-

DUSTRIADY, a napędzać je będą przemysło-

we legendy – motyw przewodni tegorocz-

nego Święta Szlaku Zabytków Techniki. 

Tegoroczny festiwal zwieńczy koncert multi-

medialny „Rasa. Pieśni antracytu”, który od-

będzie się w Muzeum Śląskim w Katowicach 

(wstęp bezpłatny). 
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