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INDUSTRIADOWE 
Zagłębie

11 czerwca aż 27 miejscowości województwa śląskiego łączy siły 

i wspólnie zaprasza do udziału w INDUSTRIADZIE. W tegorocznym 

święcie nie zabraknie obiektów położonych na terenie Zagłębia Dą-

browskiego. Co ciekawego przygotowały dla nas Czeladź, Sosnowiec, 

Dąbrowa Górnicza i Żarki? 

Szczegółowe informacje o festiwalu na stronie industriada.pl

W Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia 

w Czeladzi przeszłość ożyje na naszych 

oczach. By oprowadzać po wystawie o le-

gendach czeladzkiego górnictwa, zaprosze-

ni zostali niezwykli goście – Alfred Bieder-

man i Karol Wilhelm Scheibler, niegdyś 

ważni przemysłowcy w regionie. Już bez 

tych przewodników, ale za to od samego 

rana, możemy się także wybrać w intrygują-

cą podróż po robotniczych osiedlach Czela-

dzi. Pamiętajmy też o „Pikniku Scheiblera”, 

na którym nie zabraknie teatru, zabawy, je-

dzenia i karuzeli dla najmłodszych. Jeśli jed-

nak ktoś bardziej woli rzeczywistość od fan-

tazji niech zobaczy wystawę fotografii, które 

przedstawiają krajobraz Zagłębia Dąbrow-

skiego. Kto lubi żywa muzykę, niech rezer-

wuje czas na Przegląd Górniczych Orkiestr 

Dętych Czeladź 2016 – widowisko, które za-

padnie w pamięć nie tylko melomanom. 

Nie mniej atrakcji czeka na zwiedzają-

cych w Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miej-

skiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.  

INDUSTRIADĘ w tym miejscu rozpocz-

nie i zakończy dźwięk syreny. Alarm za-

początkuje możliwość zwiedzania wy-

robisk Kopalni, ekspozycji muzealnej, 

a także Parku Militarno-Historycznego  

„REDUTA”, które otwarte będą przez 

cały dzień. W świat legend zabierze nas  

INDUSTRIALNA Kronika Filmowa złożona 

z gawęd o Dąbrowie Górniczej i fragmentów 

filmowych. Dla tych, którym będzie mało, 

Muzeum udostępni górniczą grę „Szczęść 

Boże” oraz wiele innych historycznych gier. 

Wyjechała z rodzinnej Saksonii na pogra-

nicze prusko-rosyjskie. Na nasze szczęście 

jej pamiętniki, pełne bystrych obserwacji, 

przetrwały do dziś. Fanny Lamprecht w Pa-

łacu Schoena zdradzi nam jak wyglądały 

początki Sosnowca. Wieczorem, w roman-

tycznej atmosferze przewodnik oprowa-

dzi chętnych po wnętrzach jej rezydencji. 

Wcześniej jednak zabierze nas do Osiedla 

Robotniczego Schoenów, by snuć opowieść 

o życiu codziennym mieszkańców z począt-

ku poprzedniego wieku.. Przeszłość przy-

woła projekt artystyczny Matyldy Sałajew-

skiej „Między drzewami”, którego ideą jest 

przywrócenie dawnej atmosfery rezydencji 

otoczonej romantycznym parkiem. W wyni-

ku podjętych działań artystycznych zostaną 

ożywione parkowe drzewa, zaś zlikwidowa-

ny po wojnie staw wypełniony zostanie ki-

lometrami włóczki produkowanej niegdyś 

w Domu Handlowym „C. G. Schön”.

Aby wspólnie korzystać z INDUSTRIADY 

przygotowano także warsztaty plastycz-

ne dla całych rodzin „Drzewogra”, w cza-

sie których poznamy zawody: tkacza, gór-

nika czy hutnika, a idąc z duchem czasu 

wykonamy eko-ozdoby z filcu czy graffiti. 

Wieczorem, by uczcić 120. rocznicę wybu-

dowania Pałacu, jak również 130. rocznicę 

uruchomienia przędzalni wełny, uczestnicy 

INDUSTRIADY zobaczą spektakl plenerowy 

„120/130”, zainspirowany wspomnieniami 

Fanny Lamprecht, odwołujący się do wcze-

snego okresu uprzemysłowienia Sosnowca. 

Dla wytrwałych, na sam koniec zagra zespół 

Pathman, który w oryginalny sposób wyko-

rzystuje dźwięki płynące z instrumentów 

akustycznych, łącząc je z elektroniką i od-

głosami spoza muzyki. 

Jeśli podczas konnej przejażdżki chce się 

poznać historyczne fakty, fascynujące 

anegdoty czy też zabawne plotki z życia 

dawnych mieszkańców Żarek albo zwiedzić 

Stary Młyn w towarzystwie dobrego du-

cha młynarza nie pozostaje nic innego, jak 

zaplanować INDUSTRIADĘ w Muzeum Daw-

nych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach. 

Aby zrobić sobie zdjęcie z Piotrem Stein-

kellerem – byłym właścicielem miasta lub 

też innymi postaciami z przeszłości wystar-

czy poczekać na historyczną rekonstrukcję 

z okresu industrializacji, którą przygotowa-

ło Muzeum. W Żarkach nie zabraknie także 

okazji do nauki: piknik z „Panem Korkiem”  

– grupą szalonych ścisłowców czy też 

warsztaty stolarskie z mistrzem fachu na 

pewno przyciągną całe rodziny. 

Do większości obiektów podczas  

INDUSTRIADY 2016 będzie można dojechać 

bezpłatnie Kolejami Śląskimi. Warto wy-

posażyć się w kupony na bezpłatne prze-

jazdy. Można je odbierać od 28 maja w 44 

obiektach biorących udział w imprezie oraz 

w dniu festiwalu w punktach INDUinfo 

i u stewardów – osób udzielających pomocy 

przy korzystaniu z systemu transportowego. 

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  

INDUSTRIADY, a napędzać je będą przemy-

słowe legendy – motyw przewodni tego-

rocznego Święta Szlaku Zabytków Techniki. 

Tegoroczny festiwal zwieńczy koncert multi-

medialny „Rasa. Pieśni antracytu”, który od-

będzie się w Muzeum Śląskim w Katowicach 

(wstęp bezpłatny).  


