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Czy wiesz, że masz do dyspozycji 12 godzin, 24 miejscowości,  
43 zabytki techniki oraz ponad 300 atrakcji i darmowy transport koleją 
oraz autokarami? Czy chcesz poznać dawnych śląskich odkrywców 
i konstruktorów? Wsiąść na statek lub w kolejkę wąskotorową? 
Sprawdzić jak pracowano pod ziemią? Produkowano czystą wodę? 
Drukowano prasę? Warzono piwo? Szukasz koncertów? Spektakli 
i pokazów? Atrakcji dla dzieci? W sobotę 14 czerwca wybierz 
INDUSTRIADĘ! Poznawaj, eksperymentuj, zwiedzaj i... baw się dobrze. 

INDUSTRIADA to jedyny tego typu festiwal w Europie Środkowo-Wschodniej. Drugi pod 
względem wielkości w Europie w ogóle, prezentujący dziedzictwo przemysłowe.  
To także coroczne święto unikatowego w tej części kontynentu Szlaku Zabytków 
Techniki, który zrzesza najciekawsze obiekty związane z przemysłowym dziedzictwem 
regionu. Reprezentują one tradycję górniczą, hutniczą, energetykę, kolejnictwo, 
łączność, produkcję wody oraz przemysł spożywczy. 

Tegoroczna, piąta już edycja festiwalu znów jest świetną okazją do dobrej zabawy 
i nietypowych form rozrywki. W programie znajdziemy m. in. nocne zwiedzanie 
browarów w Tychach i Żywcu, „rozmawiające ze sobą” Dwie Wieże w Świętochłowicach, 
wejście na chorzowski Szyb Prezydent, uruchomienie młota parowego z początku XX 
wieku w elektrowni byłej Królewskiej Huty, rejsy po porcie w Gliwicach, zwiedzanie 
Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu i interaktywną wycieczkę po Parku Tradycji 
w Siemianowicach Śląskich.

Rodziny z dziećmi powinny odwiedzić Starą Fabrykę w Bielsku-Białej, gdzie odbędą 
się warsztaty „zostań małym projektantem mody”. W Muzeum Energetyki w Łaziskach 
Górnych najmłodsi wczują się w rolę twórców robotów, a w Galerii Elektrownia 
w Czeladzi poznają sekrety chemicznych eksperymentów. W Kopalni Ignacy w Rybniku 
zobaczą gwiaździste niebo w Mobilnym Planetarium Bajkonur. Z kolei w Zabytkowej 
Stacji Wodociągowej Zawada w Karchowicach odkryją magiczny świat kredek, wody 
i baniek mydlanych. 

Poszukiwaczy rozrywki zainteresuje z pewnością plaża w środku miasta (Kopalnia 
Guido Zabrze), koncerty The Dumplings (Radiostacja Gliwice), Mariki (Kopalnia 
Guido), Richarda Duranda (Park Tradycji) i Teresy Werner (Zabytkowa Kopalnia Ignacy 
w Rybniku). Do tego pokazy mappingu 3d w Browarze Obywatelskim i symfonia wody 
w Szybie Maciej w Zabrzu.
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INDUSTRIADA to ponad 300 darmowych atrakcji, gier zabaw i warsztatów. To nie tylko 
dobra zabawa i doskonała forma spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim 
znakomity sposób promocji całego województwa. W ubiegłym roku, aż 96 % badanych 
uznało, że Święto Zabytków Techniki to dobra forma popularyzacji regionu. Niewiele 
mniej bo 92% zadeklarowało swój udział w kolejnej edycji INDUSTRIADY.  
100% uczestników uważało, że należy zorganizować  festiwal w kolejnym roku – mówi 
Adam Hajduga, kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego, w Wydziale 
Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zainteresowanie przemysłowym dziedzictwem całego regionu dostrzegają także 
właściciele industrialnych obiektów. W tym roku aż 15 zabytków chciało dołączyć do 
INDUSTRIADY. W wyniku konkursu wybrano dziewięć z nich. INDUSTRIADA 2014 jest 
efektem współpracy blisko 60 różnych podmiotów. Od samorządów lokalnych, instytucji 
kultury po prywatne zakłady przemysłowe. 

INDUSTRIADA 
•	 sprawia, że industrialne stało się nadzwyczajne.
•	 to jedyny tego typu festiwal w Europie Środkowo-Wschodniej. Drugi pod względem 

wielkości w Europie w ogóle prezentujący dziedzictwo przemysłowe regionu. 
•	 to efekt współpracy prawie 60 rożnych podmiotów od samorządów lokalnych, 

instytucji kultury po prywatne zakłady przemysłowe.
•	 integruje i aktywizuje: buduje nowe więzi społeczności lokalnych i wolontariuszy 

z zabytkami, byłych pracowników z byłymi zakładami pracy, które dziś są 
przestrzeniami przemysłów czasu wolnego wolnego.

•	 pokazuje, że rewolucja przemysłowa zostawiła swój trwały ślad w całym 
województwie, wszystkich nas łączą przemysłowe historie.

•	 pozwala dostrzec dziedzictwo przemysłowe we własnej okolicy i cieszyć się nim. 

A zatem słyszałeś kiedyś o symfonii wody? Pływałeś łódką w środku miasta lub pod 
ziemią? Wypoczywałeś na śródmiejskiej plaży z szybem kopalnianym, latarnią i portem 
w tle? Grałeś na cewkach Tesli? Nie? Weź 14 czerwca udział w INDUSTRIADZIE 2014 
i zostań świadkiem fascynujących wydarzeń. Usłysz, zobacz, dotknij i poczuj intrygujący 
świat przemysłowego dziedzictwa. 

Pełny program na industriada.pl
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Zeszłoroczne nagrody dla INDUSTRIADY 
 

Grand Prix na Międzynarodowym 
Festiwalu Marketingu 
Miejsc Welcome Festival 2013 
w Warszawie 
 

Uzasadnienie: 
Za najpełniejszą realizację idei Trójkąta Efektywności Briefu, skuteczne oraz kreatywne 
wykorzystanie przemysłowej tradycji województwa śląskiego do budowania silnej marki 
miejsca. 
Największą liczbę punktów Jury przyznawało zgłoszeniom, które tworzą markę miejsca, 
angażując do współpracy wiele podmiotów związanych z daną lokalizacją – samorząd, 
lokalny biznes, uczelnie.

Golden Arrow 
w kategorii experiential marketing 
– event marketing 
(marketingu eksperymentalnego 
– marketingu wydarzeń)

Szesnastoosobowe jury oceniało sposób opracowania strategii kampanii reklamowych, 
kreatywność oraz świeżość podejścia, jakimi powinny charakteryzować się poszczególne 
elementy kampanii. 
Nominowani w tej kategorii: Coca-Cola, Samsung, Orlen, INDUSTRIADA. 
Zwycięzca: INDUSTRIADA.



6/22

INDUSTRIADA 2014

INDUSTRIADA 2014 w liczbach 

387 godzin wydarzeń i atrakcji
335 wydarzeń

68 wystaw
52 warsztaty
43 zabytki
40 koncertów 
29 pokazów
24 miejscowości
17 spotkań kulinarnych 
14 pokazów filmowych
13 spektakli teatralnych
12 gier i zabaw dla dzieci
10 rywalizacji/zawodów i konkursów
8 wykładów
7 linii mikrobusowych
6 gier terenowych
5 atrakcji sportowych
3 biesiady
3 rajdy rowerowe
3 tarasy widokowe
3 parady
3 prezentacje multimedialne
3 zloty samochodowe
2 kolejki wąskotorowe
1 dzień
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Ponadto w programie między innymi:
•	 Przymierzanie kapeluszy
•	 Nauka jazdy lokomotywą
•	 Pokaz mody młodych projektantów
•	 Showroom śląskiej mody
•	 Akcja Heklowanie
•	 Pokaz pirotechniczny
•	 Wspinaczka dla każdego
•	 Drivining range – treningowe pole golfowe 
•	 Magia motoryzacji – 37 Śląski Rajd Pojazdów Zabytkowych
•	 Wystrzał z rury, uruchomienie zabytkowej studni głębinowej
•	 Pomarańczowa wieża – budowanie gigantycznej wieży
•	 Pluszowe miasteczko ruchu drogowego
•	 Tor przeszkód w alkogoglach – symulator jazdy samochodem 
•	 Jarmark industriadowy
•	 Symulator dachowania
•	 Spotkanie z historią – grupy rekonstrukcyjne
•	 Dziecięcy Park Liniowy 
•	 Charytatywny maraton zumby 
•	 Industriadowy ryneczek – jarmark
•	 Gra stali – gra komputerowa
•	 Zabawa w starą fotografię – stylizowane zdjęcia
•	 Gra multimedialna
•	 Pokaz mappingu 3D
•	 Uruchomienie latarni morskiej
•	 Rejsy motorówkami 
•	 Kręgle wodne
•	 Pokazy szczudlarzy
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Bezpłatny transport
Koleje Śląskie włączają się w promocję dziedzictwa przemysłowego naszego 
województwa. Przewoźnik, podczas INDUSTRIADY 2014, proponuje uczestnikom 
festiwalu bezpłatne przejazdy na wszystkich swoich trasach. W ramach akcji 
wydrukowano 40.000 tysięcy okolicznościowych „Kuponów na przejazd”.
Będą one dostępne od 2 czerwca w każdym obiekcie biorącym udział w tegorocznym 
Święcie Szlaków Zabytków Techniki. W dniu festiwalu kupony będzie można także 
odebrać m.in. na trzech wystawienniczo-promocyjnych stanowiskach Kolei Śląskich – 
przy Muzeum Śląskim w Katowicach, Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych w Bytomiu 
oraz Konduktorowni w Częstochowie.
 
Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu wystarczy wypełnić lewą i prawą stronę 
kuponu – pierwsza przeznaczona jest dla pasażera, druga dla konduktora. Jeden kupon 
uprawnia do czterech przejazdów 14 czerwca. Na przygotowanych przez Koleje Śląskie 
kuponach będzie można znaleźć także informacje dotyczące festiwalu oraz obiektów,  
do których łatwo będzie można dojechać pociągiem.
 
Koleje Śląskie szczególnie polecają zwiedzanie m. in. Konduktorowni w Częstochowie, 
Sztolni Królowa Luiza (przy ul. K. Miarki) i Kopalni Guido w Zabrzu, Muzeum 
Drukarstwa w Cieszynie, Browaru Obywatelskiego w Tychach oraz Fabryki Porcelany 
w Katowicach. To tylko niektóre z atrakcyjnych obiektów, do których będzie można 
bezpłatnie dojechać pociągami Kolei Śląskich.

Koleje
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Co i jak z kuponami? (instrukcja obsługi)  
Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu Kolejami Śląskimi:

1. Zdobądź kupon.

2. Wypełnij dwa odcinki kuponu w linii poziomej. Na każdym kuponie wpisz godzinę 
odjazdu ze stacji początkowej, a także nazwy stacji początkowej i docelowej.

3. Przy kontroli biletów okaż kupon. Konduktor zabierze jeden odcinek, pozostałą część 
kuponu zachowaj.

Jeden kupon uprawnia do 4 bezpłatnych przejazdów w dniu 14.06.2014.  
Kupon jest ważny, gdy pasażer wypełni lewą i prawą stronę kuponu. 

Kupony będzie można odebrać w dniu festiwalu we wszystkich obiektach biorących 
udział w INDUSTRIADZIE oraz dodatkowo:
•	 w punktach INDUinfo (Szyb Prezydent w Chorzowie, Radiostacja w Gliwicach, 

Nikiszowiec w Katowicach, Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich, Kopalnia Guido 
w Zabrzu, Szyb Maciej w Zabrzu),

•	 na stoiskach Kolei Śląskich (nowe Muzeum Śląskie w Katowicach, Górnośląskie 
Koleje Wąskotorowe w Bytomiu, Konduktorownia w Częstochowie),

•	 u wolontariuszy obsługujących tymczasowe przystanki autobusowe.

Ilość kuponów jest ograniczona.
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Porcelana Śląska
Fundacja Giesche 
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
tel.: 32 353 10 56
STACJA KATOWICE-ZAWODZIE

Konduktorownia
Regionalne Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych
ul. Piłsudskiego 34/36
42-202 Częstochowa 
tel.: 601 487 237, 501 034 411
STACJA CZĘSTOCHOWA

Muzeum Drukarstwa
ul. Głęboka 50
43-400 Cieszyn
tel.: 33 851 16 30
tel.: 695 217 850
STACJA CIESZYN

Browar Obywatelski
ul. Browarowa 7
43-100 Tychy 
tel.: 32 323 00 20
STACJA TYCHY

Sztolnia Królowa Luiza
Kopalnia Guido
ul. Karola Miarki
41-800 Zabrze
tel.: 32 630 30 91 wew. 2200
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Świętochłowice

Browar Obywatelski 
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PA R T N E R  I N D U S T R I A D Y

Tu dojedziesz Kolejami Śląskimi:

K U P O N  N A  P R Z E J A Z D
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Górnośląski Związek Metropolitalny jest po raz czwarty partnerem  INDUSTRIADY – 
Święta  Szlaku Zabytków Techniki. Podobnie jak w ubiegłych latach, Metropolia Silesia 
organizuje bezpłatny transport do industriadowych obiektów działających na jego 
terenie, który obejmuje w tym roku 19 lokalizacji oraz główne centrum przesiadkowe 
przy nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach. Drugim punktem przesiadkowym 
będzie Szyb Prezydent w Chorzowie. Atrakcje industrialne w Zabrzu i Gliwicach będzie 
łączyć odrębna linia.

Do dyspozycji pasażerów zostanie oddanych 15 mikrobusów, w tym dwa busy 
przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. To w sumie 350 miejsc. 

W każdym pojeździe będą przewodnicy na bieżąco informujący o atrakcjach 
INDUSTRIADY. Na terenie Muzeum Śląskiego, w dniu Święta Szlaku, działał będzie 
specjalny punkt informacyjny. Każdy zainteresowany będzie mógł zapytać o szczegóły 
związane z kursowaniem metropolitalnych mikrobusów. Dodatkowo na każdym  
z 20 specjalnie utworzonych przystanków będzie można spotkać wolontariuszy 
informujących o INDUSTRIADZIE i bezpłatnym transporcie (zarówno mikrobusowym,  
jak i kolejowym). 

Mikrobusy ruszą o godz. 13.30 i utworzą 7 linii oznaczonych kolorami i numerami. 
Mikrobusy będą kursować do czasu zakończenia imprez w poszczególnych obiektach.

– Cieszymy się, że co roku liczba pasażerów korzystających z bezpłatnego transportu 
wzrasta. Od 2 tysięcy trzy lata temu do przeszło 7 tysięcy osób w 2013 roku – mówi 
Dawid Kostempski, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Mikrobusy
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Bezpłatny transport w dniu 
INDUSTRIADY organizują:

Bezpłatny transport 14 czerwca 2014
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Kampania promocyjna

30 emisji w 23 tytułach o zasięgu regionalnym i lokalnym 

989 emisji w 12 stacjach 

Banner i mailing – ponad 13 mln odsłon, 12 kanałów komunikacji
reklama video (15 s i 30 s) – prawie 900.000 odsłon w 8 kanałach komunikacji 

30 emisji w 23 tytułach o zasięgu regionalnym i lokalnym 

tablice wielkoformatowe (36m2, 48m2, 18m2) – 64 sztuki
citylighty – 70 sztuk
pojazd typu mobijet – 2 sztuki 

50 tys. zaproszeń na INDUSTRIADĘ (start promocji już podczas Nocy Muzeów)
30 tys. drukowanego programu
10 tys. industriadowych przypinek
4 tys. ulotek o transporcie
oraz wiele pomarańczowych upominków dla najmłodszych 
 Przed INDUSTRIADĄ preINDUSTRIADA już 1 czerwca 

Czym jest i do czego służyły gręplarnia, sieczkarnia i wialnia? Jakimi narzędziami 
posługiwali się bednarze, kowale i tokarze? Co napędzało przeróżne urządzenia 
zanim wynaleziono maszyny parowe? Odpowiedzi poznamy już 1 czerwca w Muzeum 
„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” podczas preINDUSTRIADY.
W tym roku popularny chorzowski skansen zabierze najmłodszych i ich rodziców do 
świata, pozbawionego współczesnych zdobyczy techniki. W zagrodzie z Łaz będzie 
można podziwiać pracę sieczkarni przyłączonej do kieratu, w zagrodzie goleszowskiej 
przyswoić sposoby mielenia ziarna w żarnach, a w koniakowskiej garbarni poznać 
czym jest gręplowanie wełny. Zagroda z Istebnej odsłoni tajniki pracy cieśli, z Krasów 
stolarzy, bednarzy i tokarzy, a kuźnia z Zamarsk – kowali. Dodatkowo w szkole 
z Wapienicy odbędzie się bliskie „Spotkanie z Bajką”. 

– Dzięki współpracy z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” znów 
możemy pokazać, jak wyglądał świat zanim wynaleziono elektryczność i nauczono się 
czerpać energię z węgla czy gazu – mówi Adam Hajduga z referatu promocji dziedzictwa 
industrialnego Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  
– To nie tylko lekcja historii. Wszak dziś świat znowu zwraca szczególną uwagę na 
energię odnawialną i przyjazną środowisku naturalnemu – dodaje. 

Reklamy prasowe: 

Reklamy radiowe:

Reklamy  
internetowe:

Reklamy prasowe:

Reklama  
zewnętrzna:

Ponadto  
przygotowano:

 preINDUSTRIADA 
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Wszystkim atrakcjom tegorocznego święta towarzyszyć będą konkursy, pokazy 
i warsztaty, przygotowane także z myślą o Dniu Dziecka.  Jedną z nich jest 
Industriadalny Plac Zabaw – interaktywna gra, w której rywalizację toczyć mogą 
całe rodziny. Wśród zadań do wykonania będzie m. in. zbudowanie instrumentów 
muzycznych czy pokonywanie labiryntu z pomarańczowych tkanin.  Najmłodsi będą 
mogli porysować na ścianie kredowej oraz zbudować babki z kolorowego piasku. Dla 
najmłodszych przygotowano również specjalną ażurową konstrukcję, która stanowić 
będzie kreatywną przestrzeń artystyczną.  
Do uczestnictwa w zabawie zachęcać będą na terenie Parku Śląskiego, rowerzyści 
ubrani w steampunkowe stroje. W trakcie imprezy rozdawane będą programy 
tegorocznej INDUSTRIADY, specjalnie przygotowane pocztówki-ulotki, a także kolorowe 
przypinki, pomarańczowe lizaki i balony.

Zagroda z Istebnej – prace ciesielskie
godziny pokazów: 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45
Zagroda z Krasów – prace stolarskie, prace bednarskie, toczenie w drewnie
godziny pokazów: 12.00–16.00
Garbarnia z Koniakowa – gręplowanie wełny
godziny pokazów: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Zagroda z Goleszowa – mielenie ziarna w żarnach, praca w wialni, pokazy działania 
wiatraka „powieternioka”
godziny pokazów: 12.00–16.00
Kuźnia z Zamarsk – pokazy pracy kowala
godziny pokazów: 12.00–16.00
Zagroda z Łaz – pokazy pracy sieczkarni przyłączonej do kieratu
godziny pokazów: 12.45, 13.45, 14.45, 15.45

W programie między innymi:
9.00–19.00   – uruchomienie repliki młyna wodnego (co godzinę)
12.00–19.00 – pokazy, warsztaty rękodzielnicze, m. in.: lekcje haftu, warsztaty 

robienia kwiatów z bibuły, wianków
12.00–19.00 – pokazy kowalstwa tradycyjnego: wykonywanie przedmiotów i narzędzi 

tożsamych dla danego okresu historycznego
14.00–19.00 – lekcje pszczelarskie z degustacją różnych rodzajów miodu
11.00–18.00 – nauka profesjonalnej degustacji piwa (Tyskie Browarium)
11.00–18.00 – drukowanie zaproszeń na INDUSTRIADĘ na maszynie drukarskiej 

z Muzeum Prasy Śląskiej
11.00–18.00 – stanowisko Muzeum Energetyki; prezentacje i warsztaty chemiczne, 

fizyczne, elektryczne (m. in. Cewka Tesli)

 preINDUSTRIADA 
 w Muzeum 
 „Górnośląski Park 
 Etnograficzny  
 w Chorzowie”
 Początek  
 imprezy: 12.00. 
 Bilety dostępne 
 w kasach 
 w cenie 5 zł. 

 preINDUSTRIADA 
 w Skansenie  
– Zagrodzie Wsi 
 Pszczyńskiej 
 (ul. Parkowa, 
 Pszczyna) 
 godz. 9.00–19.00, 
 dla osób  
 do 16 roku życia 
 wstęp za 1 zł 
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INDUSTRIADA i jej uczestnicy

 grupa poszukująca rozrywki 
To osoby uczestniczące w festiwalu ze względu na atmosferę imprezy. Część z nich 
przychodzi na konkretny punkt programu (np. koncert). 
 
 grupa rodzinna 
Osoby szukające konkretnych atrakcji, głównie skierowanych do dzieci (warsztaty, 
pokazy itp.). Spędzają z INDUSTRIADĄ ponad 3 godziny. Ta grupa brała już udział 
w poprzednich edycjach festiwalu i deklaruje uczestnictwo w kolejnych. To zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni w wieku 25–44 lata, z wykształceniem wyższym.

 grupa pasjonatów techniki 
To osoby szczególnie zainteresowane zabytkami techniki, uczestniczą w festiwalu 
ze względu na możliwość ich eksplorowania. Odwiedzają kilka obiektów. To kobiety 
i mężczyźni w wieku od 25 lat z wykształceniem wyższym. 

 grupa towarzysząca 
Stanowią ją osoby, które uczestniczą w festiwalu wyłącznie dzięki namowie 
rodziny czy znajomych. Jej trzon stanowią kobiety i mężczyźni w wieku 25–44 lata, 
z wykształceniem średnim i wyższym.

badanych uczestników ubiegłorocznego Święta Szlaku uważa, że INDUSTRIADA powinna 
być organizowana w kolejnym roku. 

Rośnie liczba ambasadorów marki. Według badań ARC Rynek i Opinia wskaźnik 
skłonności do rekomendacji (wskaźnik NPS, ang. Net Promoter Score) w 2011 r. wynosił 
8,63 (w skali 0–10), w 2012 roku 8,91, w 2013 r. 9,16. 

24%

23%

20%

17%

100%

„adwokaci marki” 
(skala 0–10)

2010 2011 2012 2013
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Uczestnicy festiwalu cenią w nim:
•	 możliwość zwiedzania zabytków techniki i obiektów muzealnych (13%), 
•	 atrakcje przygotowane dla dzieci (13%),
•	 koncerty (12%), 
•	 pokazy naukowe, interaktywne eksperymenty (10%), 
•	 ogólną atmosferę (7%). 

31% procent uczestników INDUSTRIADY 2013 spędzało czas w więcej niż jednym 
obiekcie. 55% było już wcześniej w danym miejscu, 44% odwiedzało je po raz pierwszy. 
Minimum dwa razy do roku odwiedza obiekty Szlaku Zabytków Techniki co trzeci 
z 75.000 uczestników ubiegłorocznej INDUSTRIADY. 

W bogactwie INDUSTRIADOWYCH wydarzeń najłatwiej poruszać się za pomocą witryny 
industriada.pl. Zainstalowana tam wyszukiwarka dzieli wydarzenia, dopasowując je do 
następujących grup publiczności:
•	 pasjonaci techniki (grupa zainteresowana eksploracją zabytków), 
•	 rodziny z dziećmi (warsztaty, pokazy, gry),
•	 szukający rozrywki (koncerty, wydarzenia kulturalne),
•	 wszyscy.

Korzystając w dniu festiwalu ze strony industriada.pl za pomocą urządzeń 
mobilnych w pierwszej kolejności zostaniemy poinformowani o programie 
zabytków zlokalizowanych najbliżej naszego aktualnego miejsca pobytu i wydarzeń 
zaplanowanych na najbliższe godziny. 

industriada.pl
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PROGRAM OBOWIĄZKOWY 
Subiektywny wybór wydarzeń

1. Kilku ekscentryków i słoooń – spektakl (Szyb Prezydent w Chorzowie)
2. Eksperyment INDUSTRIADA – warsztaty naukowe: Wynalazcy z Gliwic (Galeria 

Elektrownia w Czeladzi, Muzeum Historii Kolei w Częstochowie), Mały konstruktor 
(Muzeum Chleba w Radzionkowie, Zabytkowa Stacja Wodociągowa Zawada 
w Karchowicach), Mała manufaktura (Galeria Szyb Wilson w Katowicach, Muzeum 
Prasy Śląskiej w Pszczynie)

3. Strażackie giganty w trasie (Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach)
4. Zostań małym projektantem mody (Stara Fabryka w Bielsku-Białej)
5. Mobilne Planetarium Bajkonur (Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku)
6. Bajtelindustriada (Szyb Maciej w Zabrzu)
7. Zostań twórcą robotów (Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych)
8. Dzieci gaszą pożar (Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach)
9. Z chemią za pan brat (Galeria Elektrownia w Czeladzi) 
10. Cyrkowa Akademia Młodego Pirata (Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu)

1. Wieczorne i nocne zwiedzanie browarów (Muzeum Browaru w Żywcu/ Tyskie 
Browarium) 

2. Para buch, młot w ruch – młot parowy z początku XX w. (Huta Królewska 
w Chorzowie)

3. Na szlaku przemysłowych historii – interaktywne zwiedzanie (Park Tradycji 
w Siemianowicach Śląskich)

4. Rewia taboru (Stacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej w Rudach)
5. Uruchomienie najstarszego w stacji zespołu parowego (Zabytkowa Stacja 

Wodociągowa Zawada w Karchowicach)
6. Zwiedzanie Szybu Ewa położonego obok Szybu Krystyna (Bytom)
7. Zwiedzanie Elektrociepłowni Szombierki (Bytom)
8. Zwiedzanie walcowni ArcelorMittal Poland – dawna Huta Katowice (organizuje 

Kopalnia Ćwiczebna Sztygarka w Dąbrowie Górniczej)
9. Zwiedzanie Tauron Wytwarzanie S. A. – Oddział Elektrownia Łaziska (organizuje 

Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych)
10. Zderzenie lokomotywy z samochodem – pokaz akcji ratowniczej (Górnośląskie 

Koleje Wąskotorowe w Bytomiu)
11. Rejsy statkiem po porcie (Port Gliwice) 
12. Symulator dachowania (Osiedle Nikiszowiec)

1. Na elektronicznej radiofali: The Dumplings, Xxanaxx, Klaves – koncerty (Radiostacja 
Gliwice) 

2. Richard Durand (Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich) 
3. Symfonia wody – widowisko (Szyb Maciej w Zabrzu) 

 Grupa rodzinna 

 Grupa 
 pasjonatów 
 techniki 

 Grupa 
 poszukująca 
 rozrywki 
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4. Oczyszczające „Purgatorium” na Centralnej Oczyszczalni – industrialno-
metaforyczna wystawa z oprawą muzyczną (Muzeum Techniki Sanitarnej 
w Gliwicach)

5. Zabrze żąda dostępu do morza – port, plaża i latarnia (Kopalnia Guido i Sztolnia 
Królowa Luiza w Zabrzu)

6. Teresa Werner wraz z zespołem – koncert (Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku)
7. Mapping 3d (Browar Obywatelski w Tychach)
8. Hommage to gruba (Muzeum Śląskie w Katowicach)
9. U Szturma na altanie kaj zawsze wisi pranie – Magda Bartkiewicz-Podgórska 

(Muzeum Śląskie w Katowicach)
10. Marika Elektronicznie (Kopalnia Guido w Zabrzu) 
11. Koncert na cewkach Tesli (Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych) 
12. Szycie ciucha na malucha (Stara Fabryka w Bielsku-Białej) 
13. Poszukiwacze zaginionej porcelany – gra terenowa (Porcelana Śląska 

w Katowicach)

1. Prezentacja wariantów piwa Żywiec – pokaz warzenia piwa oraz foodpairing 
(Muzeum Browaru w Żywcu)

2. Remigiusz Rączka „Śląskie Smaki” – gotowanie, pokazy, degustacja (Zabytkowa 
Kopalnia Ignacy w Rybniku i Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich)

3. Konkurs gotowania żuru śląskiego (Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich)
4. Degustacja kuchni domowej (Galeria Elektrownia w Czeladzi)
5. Warsztaty pieczenia pizzy, warsztaty robienia sushi, live cooking, Fabryka 

Czekolady, magiczne cupcake (Radiostacja Gliwice) 
6. Wybuchowa kuchnia – warsztaty kulinarne (Muzeum Energetyki w Łaziskach 

Górnych)
7. Pieczenie bułeczek (Muzeum Chleba Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie)
8. Biesiada śląska (Muzeum Chleba Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie)
9. Rudzkie smaki na Ficinusie: spotkanie z Michałem Kaczmarczykiem, warsztaty 

carvingowe (rzeźbienie w warzywach), warsztaty robienia biżuterii z makaronu, 
warsztaty lukrowania pierników, tworzenie przebranie z opakowań po produktach 
spożywczych, porady dietetyczne,  degustacja ciast (Kolonia Robotnicza Ficinus 
w Rudzie Śląskiej)

10. Piwna strefa eksperymentalna – łyk wiedzy i eksperymenty (Tyskie Browarium)
11. Pokaz kulinarny Restauracji Szyb Maciej (Szyb Maciej w Zabrzu)
12. Maciejowy Gulasz (Szyb Maciej w Zabrzu)
13. MENUfaktura (Porcelana Śląska w Katowicach)
14. Piwo Nikolaus (Szyb Mikołaj w Rudzie Śląskiej)

 Warsztaty 
 i pokazy 
 gastronomiczne 
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Eksperyment INDUSTRIADA

Tegoroczna edycja INDUSTRIADY pozwoli najmłodszym sympatykom 
techniki wczuć się w rolę aktywnych konstruktorów, wynalazców  
lub mistrzów rękodzieła. W zależności od wyboru jednej z trzech wersji 
tematycznych, dzieci poznają pasjonujący świat nauki od kuchni.  

 Mały konstruktor 
•	 Muzeum Chleba w Radzionkowie 12.00–18.00
•	 Zabytkowa Stacja Wodociągowa Zawada w Karchowicach 12.00–18.00

Podczas tych warsztatów mali konstruktorzy zbudują własny batyskaf i łódź podwodną. 
Zobaczą jak tworzy się oczyszczalnię wody i stworzą recyklingowe instrumenty 
muzyczne i telefon.

 Wynalazcy z Gliwic 
•	 Galeria Elektrownia w Czeladzi  12.00–18.00
•	 Muzeum Historii Kolei w Częstochowie 12.00–18.00

Najmłodsi poznają tu aż 100 różnych zastosowań sody oczyszczonej, stworzą 
naturalne kosmetyki i aromatyczne woreczki zapachowe. Wszystkie atrakcje w ramach 
warsztatów wynalazczych poświęcone będą pamięci gliwickiego naukowca, twórcy 
kremu Nivea i pasty do zębów – Oskarowi Troplowitzowi.

 Mała manufaktura 
•	 Szyb Wilson w Katowicach 13.00–19.00
•	 Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie 12.00–18.00

W tej części mali miłośnicy poznają historię druku, stworzą własne stemple, wykonają 
biżuterię z zamków błyskawicznych, przygotują zabawki z kół zębatych i nakrętek, 
zaprojektują witraże i uruchomią mini warsztat tkacki. 

Wszystkie warsztaty dla dzieci są darmowe. Udział w zabawie nie wymaga 
wcześniejszych zapisów.
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Wydarzenia specjalne

 „Symfonia wodna” 
spektakl autorski
Widowisko utrzymane w klimacie instalacji, koncertu i spektaklu ulicznego. Powiązane 
tematycznie z miejscem, czyli z pierwszym polskim szybem kopalnianym zamienionym 
w ujęcie wody. Uczestnikom INDUSTRIADY podana zostanie opowieść na temat 
wody oraz relacji człowiek-woda. Autorskie konstrukcje muzyczne z wykorzystaniem 
etnicznych instrumentów z całego świata, użycie technik live-loopingu, projekcje 
świetlne na fasadzie budynku. 

 Na szlaku przemysłowych historii  
interaktywne zwiedzanie
Siedmioelementowa instalacja artystyczna opowiadająca bogatą historię przemysłu na 
terenie Siemianowic Śląskich. W trakcie zwiedzania Parku będzie można zobaczyć duchy 
postaci związanych z siemianowickim przemysłem, poczuć… zapach kopalni, przejść 
przez podświetlaną bramę do Huty Jedność. 

 Na elektronicznej radiofali: THE DUMPLINGS, XXANAXX, KLAVES  
koncerty
Unikatowe w charakterze widowisko muzyczne złożone z występów trzech młodych 
lokalnych zespołów muzyki elektronicznej. Myślą przewodnią koncertu będą różne 
sposoby komunikacji i radiowego rzemiosła. Radiostacja stanie się poligonem radiowych 
eksperymentów muzycznych. 

Zabrze 
Szyb Maciej

Siemianowice 
Śląskie 
Park Tradycji

Gliwice  
Radiostacja
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Konkursy

 Konkurs fotograficzny 

Dla pasjonatów fotografowania – konkurs, w którym można wygrać aparat POLAROID 
FUJI INSTAX MINI 7S.

W dniu INDUSTRIADY, 14 czerwca, trzeba odwiedzić jeden z obiektów, w których 
odbywać się będzie święto Szlaku Zabytków Techniki i zrobić zdjęcie inspirowane 
tematyką INDUSTRIADY.
Tego samego dnia należy wrzucić zdjęcie na profil na Instagramie, Facebooku, Twitterze 
lub Pintereście z identyfikatorem  #Industriada.

Wygra zdjęcie najwyżej ocenione przez jury.

 Konkurs wiedzy o Szlaku Zabytków Techniki 

Dla znawców Szlaku Zabytków Techniki – nagrody:  aparaty POLAROID FUJI INSTAX 
MINI 7S.

W dniu INDUSTRIADY, 14 czerwca, trzeba odwiedzić jeden z obiektów, w których 
odbywać się będzie święto Szlaku Zabytków Techniki. Odebrać i rozwiązać 

„wykreślankę”. Zaszyfrowany w niej będzie adres specjalnej strony internetowej.
W dniach 14–16.06 należy wejść na ww. stronę internetową. Po zalogowaniu się przy 
pomocy adresu e-mail można wziąć udział w quizie wiedzy o Szlaku Zabytków Techniki. 

Zwyciężą osoby, które rozwiążą quiz w najkrótszym czasie.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

#
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Nikolaus w Mikołaju

W związku z dużym zainteresowaniem piwem kontraktowym „Nikolaus”, 
przygotowanym specjalnie na ubiegłoroczne Święto Zabytków Techniki, które można 
było kupić na terenie szybu Mikołaj w Rudzie Śląskiej i które zostało wyprzedane 
w 45 minut, fundacja Hereditas Silesiae Superioris postanowiła wznowić w tym 
roku limitowaną serię „Nikolausa”. 300 butelek ze specjalnie zaprojektowanymi, 
okolicznościowymi etykietami można będzie kupić jedynie 14 czerwca  
od godz. 14.00 do 19.00 wyłącznie na terenie szybu Mikołaj.

Piwo warzone jest wg tradycyjnych receptur, pasteryzowane, jasne, pełne. Jest warzone 
w browarze na Jurze w Zawierciu. Nosi nazwę na cześć Mikołaja Ballestrema, którego  
imię nadano rudzkiemu zakładowi górniczemu w 1910 roku.

Zysk z piwa przeznaczony jest na akcję „Ratujemy szyb Mikołaj”, która ma na celu 
promocję, ochronę oraz rewitalizację szybu „Mikołaj”.

– Dla tych, którzy nie piją piwa, przygotowaliśmy specjalną, limitowaną serię 
piernikowych serc industriadowych. Wypieczone zostaną specjalnie na tę okazję 
w piekarni BA-JA z Jaworzna, zgodnie z tradycyjnym, rodzinnym przepisem – zapowiada 
Dorota Mrówka z fundacji Hereditas Silesiae Superioris. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Koordynator INDUSTRIADY
Referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego,
Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 
ulica Reymonta 24, Katowice, tel. 32 77 40 969

Adam Hajduga, kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego Wydziału 
Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
tel. +48 32 77 40 028, GSM 78 18 18 085,  
ahajduga@slaskie.pl

Część wydarzeń jest dostępna wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji miejsc. 
Rezerwacji należy dokonywać w poszczególnych zabytkach. 

INDUSTRIADOWA infolinia 
tel. +48 570 008 892 (aktywny wyłącznie 14.06.2014)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu.

Więcej informacji na: industriada.pl


