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Szlak Zabytków Techniki to najbardziej
interesująca trasa turystyki industrialnej w Polsce.
Prezentuje najważniejsze i najciekawsze pod
względem walorów turystycznych, historycznych
i architektonicznych obiekty przemysłowe
w województwie śląskim.
Szlak to 36 obiektów w 23 miejscowościach
reprezentujących tradycję górniczą, hutniczą,
energetykę, kolejnictwo, włókiennictwo, łączność,
produkcję wody oraz przemysł spożywczy.
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↖ Częstochowa

Zawiercie ↘
↖ Tarnowskie Góry

Radzionków ↘
Karchowice ↘

Dąbrowa Górnicza →
← Bytom
← Czeladź
← Siemianowice Śląskie

Gliwice ↘

← Chorzów
↖ Zabrze
Ruda Śląska →

← Mysłowice
↖ Katowice

← Rudy
Łaziska Górne →
← Rybnik

↖ Tychy

Pszczyna →

↙ Cieszyn

← Bielsko-Biała

← Ustroń
↖ Żywiec

Województwo Śląskie
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Produkty SZT		

INDUSTRIADA® – Święto Szlaku Zabytków Techniki
37
	Logotyp		
ZASADY STOSOWANIA
		
wersja podstawowa
38
LOGOTYPU INDUSTRIADY
		
wersja podstawowa proporcje i budowa znaku na siatce modułowej
39
STR. 38–42
		
wersja podstawowa pole ochronne znaku
40
		
warianty achromatyczne i jednokolorowy (pomarańczowy)
41
		
niewłaściwe stosowanie
42
		 typografia
43
Rodzaje oznaczeń
44
RÓŻNE OZNACZENIA DLA
Mechaniczne serce
RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ
		
model 3d
45
STR. 44
		
serce w wersji konturowej
46
		
przykładowe layouty
47
		
zastosowanie mechanicznego serca w projektach obiektów
48

W RAZIE
NIEJASNOŚCI
PROSIMY
O KONTAKT
STR. 52

Podróżuj po Szlaku

49

Questing śladami Georga i Emila Zillmannów

50

Przykład współpracy między obiektami SZT

51

Kontakt		

52
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nośniki tożsamości wizualnej
Muzeum Te
Szlak Zabytków Techniki
to najbardziej interesująca trasa
turystyki industrialnej w Polsce.
Wielokrotnie nagradzany produkt
turystyczny. Kwintesencja przemysłowych
tradycji całego województwa.
36 obiektów w 24 miejscowościach regionu, związanych
z górnictwem (węgla i srebra), hutnictwem, energetyką, kolejnictwem,
łącznością, włókiennictwem, produkcją wody oraz przemysłem
spożywczym.
informacje techniczne:
adres

logotyp SZT

kolory

typografia

elementy graficzne

fotografie

identyfikacje wizualne
obiektów na SZT
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logotyp
wersja podstawowa
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logotyp
wersja podstawowa
proporcje i budowa znaku na siatce modułowej

x

9x
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logotyp
wersja podstawowa
pole znaku i jego pole ochronne w przypadku umieszczania obok innych elementów graficznych

pole ochronne znaku
x
x

pole znaku

1,5x

1,5x
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logotyp
wersja podstawowa
pole znaku i jego pole ochronne (minimalny margines) względem krawędzi formatu
– rekomendowane jest umieszczanie znaku w lewym górym roku

2x

2x
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logotyp
wersje dodatkowe

znak

wersja pozioma
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logotyp
wersje dodatkowe
pole znaku i jego pole ochronne

pole ochronne znaku
x

x

x

pole znaku

x

2x

x

x

znak

2x

wersja pozioma
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logotyp
wersje achromatyczne

wersja podstawowa

wersja pozioma
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Logotyp
negatyw – wariant logo do stosowania na kolorowych tłach

wersja podstawowa – negatyw

wersja pozioma – negatyw
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Logotyp
minimalna dopuszczalna wielkość

10 mm

15 mm

wersja podstawowa

wersja pozioma
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Logotyp
Szlak Zabytków Techniki prezentuje – wersja z dopiskiem
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Logotyp
Szlak Zabytków Techniki prezentuje – wersja z dopiskiem
pole znaku i jego pole ochronne (minimalny dozwolony margines) względem krawędzi formatu
– rekomendowane jest umieszczanie znaku w lewym górym rogu

pole znaku
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nośniki tożsamości wizualnej

Logotyp
warianty językowe i ich wersje

wariant angielski – wersja podstawowa

wariant angielski – wersja pozioma

wariant niemiecki – wersja podstawowa

wariant niemiecki – wersja pozioma
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Logotyp
niewłaściwe stosowanie

Szlak
Zabytków
Techniki

ingerencja w znak,
zmiana kroju pisma

dodawanie elementów
w obrębie pola ochronnego
znaku, dodawanie cieni, etc

zmiana kompozycji znaku

zmiana kolorystyki znaku

stosowanie kolorowej wersji znaku
na kolorowych tłach,
zmiejszających czytelność

stosowanie kolorowej wersji znaku
na fotografiach z dużą ilością
szczegółów

naruszanie pola ochronnego znaku

zmiana proporcji znaku
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Kolory
kolor podstawowy

pomarańczowy

uwaga!
kolor pomarańczowy dla papierów gazetowych

PAntone 151

(np. reklamy prasowe w dziennikach) ma następujące składowe:

C:

0

C:

0

M:

60

M:

48

Y:

100

Y:

100

K:

0

K:

0

R:

255

G:

121

B:

0

HTML: FF7900
RAL: 2011
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Kolory
kolory dodatkowe

SZARY CIEMNY

SZARY JASNY

PAntone Cool gray 10

PAntone Cool gray 3

C:

40

C:

8

C:

0

C:

0

M:

31

M:

5

M:

0

M:

0

Y:

20

Y:

6

Y:

0

Y:

0

K:

70

K:

16

K:

0

K:

100

R:

97

R:

201

R:

255

R:

0

G:

99

G:

202

G:

255

G:

0

B:

101

B:

200

B:

255

B:

0

BIAŁY

CZARNY
PANTONE Process Black

HTML: 4D4F53

HTML: C9CAC8

HTML: FFFFFF

HTML: 000000

RAL: 7005

RAL: 7047

RAL: 9010

RAL: 9011
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Typografia
kroje pisma – podstawowy oraz uzupełniające

Teuton 26 Pro

Teuton

Graphik

Calibri

© František Štorm
www.stormtype.com

© František Štorm
www.stormtype.com

© Commercial Type
by Christian Schwartz
and Berton Hasebe
commercialtype.com

© Lucas de Groot

Krój pisma, przy użyciu
którego został zbudowany
logotyp SZT.

Rodzina krojów pisma
Teuton, wraz z szerokim
wachlarzem jego odmian,
buduje charakter
publikacji SZT.
Stosowany do
– nagłówków,
– leadów,
– krótkich tekstów
promocyjnych.

Rodzina kroju Graphik
to krój uzupełniający,
stosowany do
– tekstów ciągłych,
– opisów technicznych.

Calibri to font systemowy,
domyślny w systemach
Windows i programach
Microsoft Office.
Jako krój uzupełniający,
rekomendowany jako alternatywa dla komercyjnego
kroju Graphik, przydatny
do tworzenia publikacji.
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Typografia
przykładowe zastosowanie

Nagłówek: Teuton 26 Pro

Nagłówek: Calibri Bold

Treść wprowadzenia: Teuton 26 Pro
Szlak Zabytków Techniki
to najbardziej interesująca trasa
turystyki industrialnej w Polsce.
Wielokrotnie nagradzany produkt
turystyczny. Kwintesencja przemysłowych
tradycji całego województwa.

Treść wprowadzenia: Calibri bold
Szlak Zabytków Techniki to najbardziej interesująca
trasa turystyki industrialnej w Polsce.
Wielokrotnie nagradzany produkt turystyczny.
Kwintesencja przemysłowych tradycji całego
województwa.

Tekst ciągły: Graphic Regular
36 obiektów w 24 miejscowościach regionu, związanych
z górnictwem (węgla i srebra), hutnictwem, energetyką, kolejnictwem,
łącznością, włókiennictwem, produkcją wody oraz przemysłem
spożywczym.
informacje techniczne:
Graphic Regular

Tekst ciągły: Calibri Regular
36 obiektów w 24 miejscowościach regionu, związanych
z górnictwem (węgla i srebra), hutnictwem, energetyką, kolejnictwem,
łącznością, włókiennictwem, produkcją wody oraz przemysłem
spożywczym.
informacje techniczne:
Calibri Regular

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
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Elementy graficzne
konturowe ilustracje
rzuty techniczne
schematy
mapy, trasy
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Fotografie
4 rodzaje stosowanych fotografii

impresje, detale, klimat miejsca,
dokumentacyjne fotografie obiektów

„pozytywne emocje”

kolor pomarańczowy lub inny element

zdjęcia historyczne,

(m.in. architektura, teren, eksponaty)

ludzie na tle zabytków

identyfikacji

skany pamiątek, etc

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
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Identyfikacje instytucji będących na SZT
Siłą Szlaku Zabytków Techniki
jest komplementarność oferty przygotowanej
przez poszczególne obiekty.
Aby ta różnorodna oferta nie wprowadziła
zamieszania u odbiorcy, komunikacja wizualna SZT
musi być jak najbardziej jednorodna
i rozpoznawalna na pierwszy rzut oka.
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OZNAkowanie publikacji
Wytyczne dla publikacji prezentujących obiekt znajdujący się na Szlaku Zabytków Techniki
Jeśli w danej publikacji występuje logo Szlaku Zabytków Techniki, to musi ona zawierać następujące informacje:

Obowiązkowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

aktualny adres obiektu
dokładny opis / charakterystyka obiektu
warunki zwiedzania
informacja o możliwości zwiedzania obiektu przez dzieci
informacja o możliwości zwiedzania obiektu przez osoby niepełnosprawne / starsze
opis oferowanych usług
czas trwania wizyty, zwiedzania, innych aktywności
dodatkowe usługi / wydarzenia / aktywności, możliwe do zrealizowania w obiekcie
aktualne zdjęcia obiektu

Sugerowane:
1.
2.
3.
4.
5.

godziny i terminy otwarcia
pełen cennik usług
opis sposobu dotarcia do obiektu
wersja w językach obcych
historyczne zdjęcia obiektu

wytyczne dla publikacji tworzonych przez obiekty SZT

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
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OZNAkowanie publikacji
OBOWIĄZKOWY opis logotypu SZT
W dowolnym layoucie publikacji (drukowanej, elektronicznej) logotyp SZT musi być uzupełniony o dopisek:
„Obiekt na” lub „Obiekt współpracuje z”
Sponsorem wydarzeń odbywających się w obiekcie jest Województwo Śląskie – reprezentowane logotypem
Śląskie.Pozytywna energia (Szlak Zabytków Techniki nie jest sponsorem, z tego powodu te 2 znaki należy rozdzielać).

Obiekt na:

Obiekt współpracuje z:

Sponsorzy:

Patron medialny:

Sponsorzy:

wytyczne dla publikacji tworzonych przez obiekty SZT

Patron medialny:

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
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OZNAkowanie publikacji
Szlak Zabytków Techniki prezentuje – wersja z dopiskiem
Każde wydarzenie, które jest realizowane w obiekcie na SZT oraz subprodukt, powstały w wyniku sieciowania się
obiektów, powinno być oznaczone wskazanym znakiem.
Rekomendowane umiejscowienie na formacie publikacji to:
– lewy górny róg
– lewy dolny róg.

grafika
identyfikacja wizualna
obiektu
grafika
identyfikacja wizualna
obiektu

wytyczne dla publikacji tworzonych przez obiekty SZT
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nośniki tożsamości wizualnej
30

OZNAkowanie publikacji
dozwolone sposoby oznakowania (do wyboru)
Obiekt na Szlaku Zabytków Techniki do oznaczania przynależności
lub patronatu w swoich publikacjach może stosować trzech rodzajów oznaczenia:
Logotyp
z dopiskiem
„prezentuje” stosowany
m.in. podczas promocji
wydarzeń
INDUSTRIADY
Obiekt na:

patronat / zaproszenie na wydarzenie

przynależność do SZT

W przypadkach dużych pomniejszeń

realizowane w obiekcie na SZT, promocja

lub projektów, których nie ma miejsca

subproduktu powstałego w wyniku

na podstawową wersję logotypu

sieciowania
Logotyp z dodatkowym opisem „Obiekt na”
Logotyp z dopiskiem „prezentuje”

lub „Obiekt współpracuje z”

wytyczne dla publikacji tworzonych przez obiekty SZT

Logo w wersji bez opisu

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
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IDENtyfikacja wizualna SZT w użyciu
przykłady prawidłowego użycia znaku w materiałach graficznych SZT

PL

eczątki

zbieraj pi

Mapa Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego

ż uj
P o d ró
po
Sz la ku
otrzymaj

gadżety!

Przewodnik po Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego

ulotka
mapka

„Podróżuj po Szlaku”

przewodnik

ulotki/wizytówki na stojakach oraz tablicach
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IDENtyfikacja wizualna w użyciu
przykłady prawidłowego użycia znaku w multimediach SZT
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nośniki tożsamości wizualnej
33

IDENtyfikacja wizualna w użyciu
przykłady prawidłowego użycia znaku i identyfikacji w prezentacjach o SZT i INDUSTRIADZIE

RELINKING SITES AND COMMUNITIES
OF INDUSTRIAL REGIONS IN POST-MODERN
TIMES

Negative impact
on people's conscience
and emotions

PhD Adam Hajduga

Thank You

The Industrial
Monuments Route
36 sites
24 towns and cities
470 km
‘Unique selling proposition’ of Silesia
Voivodeship

division manager of a unit responsible for promotion of industrial heritage,
Department of Culture, Marshall Office of Silesia Voivodeship,
Poland

Sense of exclusion

Adam Hajduga
ahajduga@slaskie.pl
+48 781 818 085

17 museums
8 shafts
6 working industrial establishments
3 workers’ settlements
3 underground routes
2 narrow railways
2 galleries

Sense of sadness and resentment
No more “our mine / our steelwork”
Sense of lost pride
source: http://www.arekgola.com/

RELINKING SITES AND COMMUNITIES
OF POST-INDUSTRIAL REGIONS AS A TASK
IN THE FIELD OF CULTURE

The main challenges
for postindustrial
regions

PhD Adam Hajduga

Use the remains of industry to build relations
between past and present.

division manager of a unit responsible for promotion of industrial heritage,
Department of Culture, Marshall Office of Silesia Voivodeship,
Poland

Reconstruct the connection between
the community and environment.

“Top-down”and “bottom-up” initiatives

The role of events

Local government

local communities

Give former industrial spaces new functions
and significance.

Local government

Local communities

source: arch. FIL Waldemar Jan
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IDENtyfikacja wizualna w użyciu
przykłady prawidłowego użycia znaku w elementach oznakowania obiektów SZT

Obiekt należy
do Szlaku
Zabytków
Techniki
Województwa
Śląskiego
www.zabytkitechniki.pl

tablica informacyjna
o przynależności obiektu

tablica informacyjna

znaki drogowe, kierunkowskazy informujące

ekspozytor

do SZT

dotycząca obiektu oraz SZT

o obiekcie SZT w okolicy

dla „Gwiazd Techniki”

(ściana biektu)

(wejście do biektu)

(teren całego województwa)

(wnętrze obiektu)
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IDENtyfikacja wizualna w użyciu
Przykłady projektów opracowanych przez poszczególne obiekty
z uwzględnieniem systemu komunikacji wizualnej SZT

Galeria Elektrownia, Czeladź

Galeria Elektrownia, Czeladź

Park Tradycji, Siemianowice Śląskie

www

wystawa plenerowa

opracowanie graficzne materiałów promocyjnych

publikacje tworzone przez obiekty SZT
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Produkty SZT			
INDUSTRIADA® – Święto Szlaku Zabytków Techniki
37
	Logotyp		
		
wersja podstawowa
38
		
wersja podstawowa proporcje i budowa znaku na siatce modułowej
39
		
wersja podstawowa pole ochronne znaku
40
		
warianty achromatyczne i jednokolorowy (pomarańczowy)
41
		
niewłaściwe stosowanie
42
		 typografia
43
Rodzaje oznaczeń
44
Mechaniczne serce
		
model 3d
45
		
serce w wersji konturowej
46
		
przykladowe layouty
47
		
zastosowanie mechanicznego serca w projektach obiektów
48
Podróżuj po Szlaku

49

Questing śladami Georga i Emila Zillmannów

50

Przykład współpracy między obiektami SZT

51
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INDUSTRIADA
Święto Szlaku Zabytków Techniki
Pokazy, warsztaty, koncerty, wystawy,
happeningi, konkursy, zwiedzanie miejsc
na co dzień niedostępnych...
INUSTRIADA zmienia ludzi zwykłych w fanów
zabytkowej techniki i zachęca od odwiedzania
SZT przez cały rok.

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
produkty SZT
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INDUSTRIADA – Logotyp
wersja podstawowa

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
produkty SZT
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INDUSTRIADA – Logotyp
wersja podstawowa
proporcje i budowa znaku na siatce modułowej

x

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
produkty SZT
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INDUSTRIADA – Logotyp
wersja podstawowa
pole ochronne znaku

pole ochronne znaku
1,5 x

1,5 x
pole znaku

1,5 x

x
1,5 x

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
produkty SZT
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INDUSTRIADA – Logotyp
warianty achromatyczne i jednokolorowy (pomarańczowy)

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
produkty SZT
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INDUSTRIADA – Logotyp
niewłaściwe stosowanie

INDUSTRIADA

ingerencja w znak,
zmiana kroju pisma

dodawanie elementów
w obrębie pola ochronnego
znaku, dodawanie cieni, etc

zmiana kompozycji znaku

zmiana kolorystyki znaku

stosowanie kolorowej wersji znaku
na kolorowych tłach,
zmiejszających czytelność

stosowanie kolorowej wersji znaku
na fotografiach z dużą ilością
szczegółów

naruszanie pola ochronnego znaku

zmiana proporcji znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
produkty SZT
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INDUSTRIADA – Logotyp
typografia

SquareSlab711

Teuton

Graphik

Calibri

Krój pisma, przy użyciu
którego został zbudowany
logotyp INDUSTRIADY.

© František Štorm
www.stormtype.com

© Commercial Type
by Christian Schwartz
and Berton Hasebe
commercialtype.com

© Lucas de Groot

Rodzina krojów pisma
Teuton, wraz z szerokim
wachlarzem jego odmian,
buduje charakter
publikacji INDUSTRIADY
i SZT.
Stosowany do
– nagłówków,
– leadów,
– krótkich tekstów
promocyjnych.

Rodzina kroju Graphik
to krój uzupełniający,
stosowany do
– tekstów ciągłych,
– opisów technicznych.

Calibri to font systemowy,
domyślny w systemach
Windows i programach
Microsoft Office.
Krój uzupełniający,
rekomendowany jako alternatywa dla komercyjnego
kroju Graphik, stosowany
do składów publikacji.

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
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INDUSTRIADA – Rodzaje oznaczeń

INDUSTRIADA
13 CZERWCA 2015
logotyp podstawowy

informacja
opis słowny wraz z adekwatną datą

logotyp SZT

zastosowanie:

zastosowanie:

zastosowanie:

– zestawienia logotypów
– oznaczanie znakiem ogólnych
informacji o wydarzeniu

– kampania promocyjna danej
edycji święta

– gadżety promujące SZT
i INDUSTRIADĘ

szablony
materiałów
promocyjnych edycji
2015 zostaną przekazane
w pakiecie podczas
spotkania 17.04

wytyczne dla publikacji i gadżetów tworzonych na potrzeby promocji SZT i INDUSTRIADY

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
produkty SZT
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INDUSTRIADA – mechaniczne serce
model 3D
Na potrzeby kampanii promocyjnej został stworzony przestrzenny model serca,
który możemy otwierać, obracać, składać i rozkładać, dopasowując do potrzeb poszczególnych komunikatów.

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
produkty SZT
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INDUSTRIADA – mechaniczne serce
serce w wersji konturowej
Na potrzeby różnych technik produkcji, druku jednokolorowego, haftów, czy grawerowania,
powstała konturowa wersja mechanicznego serca, oraz wersja do pomniejszeń, np. na przypinkę.

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
produkty SZT
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INDUSTRIADA – mechaniczne serce
przykładowe zastosowanie

outdoor

materiały drukowane

gadżety

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
produkty SZT
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INDUSTRIADA – mechaniczne serce
zastosowanie mechanicznego serca w projektach obiektów

14:00
..MI.DZ. 15.00 a 18.00
U........ ...p....... Ś..... S.l... Z.b...ó.
P.......... ........... . .....h
T..h.... ..., śl....... - V I.DU..RIADA 2014 ................ F..ti..l. O....... D....h
Zł... L... -R.b... 2014
14:00–19:00
. .....h F..ti..l. Zł... L... .. ....... ..p.l..
..żl...ść .......... . p............
p....... ..... 15.00 . 18.00 p........... ....
.....p ......... O........ D.... . R.b.... .... .
..b........ ...pl.... p.......h.. kopalni
''Ignacy'' ... .ó....ż .unktu .idokowego
..ż........ „A....”
17:00–19:00
b.ł.. ...ż. ..ś...ń.
R........ Rą.... -S.l.. K.l......- „ślą....
14:00–19:00
.....”. G........,.......... ..l.......h,
Recykling z byle czego. Z p.p.... ..ż.. ...b.ć ślą....h ....ó. p.....ą......h p.... ......
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... .........ć, ... ... ..ż.. ..h ..........ć
...... .... . ...p.ł..
. .... .p..ób. . ..ń.. ...b..ź... l..... ...
... .......
Nad sprawnym
spraw
przebiegiem Industriady czuwać będzie
pracownik Stowarzyszenia – koordynator.
Nad bezpieczeństwem uczestników wykwaliﬁkowana

14:00–19:00

Mobilne .lanetarium
.lan
Bajkonur. Pół........ pomoc medyczna, straż miejska oraz policja.

...... p..... ...b. . p.....ś... pl.........
...................................
........... .. .....b.. ...b. K.ś........
..........................
...... . pl......... B.......!
U..ą.ź ........ . ...l..... ...…
...........

.rzenośne planetarium Bajkonur to
niezwykłe miejsce.

..żl...ść ............ . b.f... . p..........
...h.. śl...... ..p..p........ p.... S..f.
..p...ż... . ..........ś....... . P.l...
...h.. R......... Rą.... -S.l.. K.l...... p........ ...p..... ... .........
„Ślą.... S....”
..żl...ś....., ż. ...... .. ......... ..l....ć.
A......., p...óż... . ..p.l... p.p.l........
..... ....... . ....ś... . ... ....... K......
.ERDECZ.IE ZA.RA.ZAM.!!!
.rzybliżone godz. seansów
14:30-15:00
15:15-15:45
16:45-17:15
17:30-18:00
hfjhghgjgfhj

.eren kopalni ''Ignacy''
w Rybniku - .iewiadomiu ul. Mościkiego 3

16:00-16:30
18:15-18:45

..półﬁ......... .. ś....ó. .....ó..... Ślą......

MUZEUM ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU
14:00-16:00

Pokaz warzenia piwa. Rozmowy na temat mitów piwnych.

Wstęp wolny.
						Miejsce: Ogródek Piwiarni Żywieckiej.

14:30-17:30

Pokazy palenia słodu.		

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.		
Wejścia w grupach do 25 osób.
Wejściówki na pokazy słodu będą dostępne w sklepie Muzeum.
						Godziny pokazów: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30.

16:00-17:30		 Pokaz serwowania piwa oraz foodpairing.
Wstęp wolny.
						Miejsce: Ogródek Piwiarni Żywieckiej.

18:00-22:00

Wieczorne zwiedzania Muzeum wraz z prezentacją wariantów
piwa Żywiec.

Ilość miejsc ograniczona.
						Zwiedzanie z przewodnikiem, grupy do 35 osób.
Pierwszeństwo dla osób, grup z rezerwacją zwiedzania.
						Cena biletu: 15 zł od osoby. Osoby dorosłe otrzymają pamiątkową szklankę.
						Rezerwacja zwiedzania w recepcji Muzeum – tel. 33 8619627, 33 8612457,
						e-mail: rezerwacja@muzeumbrowaru.pl

Program Industriady 2014 przygotowany jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

publikacje tworzone przez obiekty SZT na bazie szablonu
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Podróżuj po Szlaku
ulotka, plakat, zestaw gadżetów
Konkurs zachęcający do poznania co najmniej 10 obiektów SZT.
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produkty SZT
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Questing śladami Georga i emila zillmannów
zestaw ulotek, plakat, zestaw gadżetów
Uczestnicy zabawy poznają historię obiektów SZT zaprojektowanych przez tych wybitnych architektów.

–4–

–5–

i, zaprojektowali oni wielopoziomowe ciągi transporTwój skarb jest już blisko! Zbierz cyfry z tekstu, po czym odszukaj
wysokości pierwszego piętra podwieszono łącznik spaotrzymany numer na fasadzie budynku.
eciwległe skrzydła dziedzińca, co znacznie ułatwiło
e się po obiekcie. Już w 1937 r., tuż przed wybuchem
–4–
–5–
A
B
C D
iatowej, powstał ciąg transporterów taśmowych, które stały
Teraz rozejrzyj się po całej hali i spójrz wysoko na okna.
Dziękujemy Ci za wspólną podróż po zaprojektowanych przez nas
–5–
wową drogą dostarczania węgla do elektrowni.
Węgiel transStrzałka przy numerze podpowie Ci, gdzie skierować oczy, a litery
Czy pamiętasz je z innego obiektu, który zaprojektowaliśmy?
obiektach. Dzisiaj wszystkie one znajdują się na Szlaku Zabytków
Hasło:
bezpośrednio
z sortowni kopalni „Bobrek”.
z haseł wskażą dokładne miejsce:
Tak, chodzi o
Techniki Województwa Śląskiego. Miałeś okazję zobaczyć i zwiedzić
budynki przemysłowe, które były miejscem pracy górników oraz osie1 2
3
4
5 6
1
2 drogę!
3 4 Kieruj
5
7 by
8 mieć
9 10
11 12
13 14 15 16
szyć w dalszą
się6 tak,
brzozy
za towadla robotnicze, w których mieszkali. Każdy z obiektów zaprojektowalizapomnij ich policzyć i zapamiętaj otrzymany wynik:
.
śmy tak, by był funkcjonalny i użyteczny. Miały dobrze służyć zarówno
5
V
I
VIII
pracownikom,IXjak i mieszkańcom. Projektując je, nie zapomnieliśmy
VII
oddalając się od budynku. Gdy ujrzysz zegar na wieży –
Także tutaj znajduje się drewniane sklepienie z lukarnami, które dzięki
również o ich estetyce. Ważny był dla nas nawet najmniejszy szczetocały
ona budynek.
wskaże, gdzie
skarb!
trz–na
Czas ukryto
się tutaj
zatrzymał…
Brawo, pod nią odnajdziesz skarb!
swoim półokrągłym kształtom oświetlają całą łaźnię łańcuszkową.
gół. Dlatego teraz obiekty te uznaje się za zabytki warte zachowania.
I wojny światowej nastąpił dalszy rozwój sieci elektroener–5–
Spójrz na posadzkę – rozsypany jest tu
.
Ci się naszeSzombierki
zagadki? Chcesz
dowiedzieć maksymalną
się więcej o dokonaniach EmilaSpodobały Ci się nasze zagadki? Chcesz dowiedzieć się więcej o dokonaniach Emila
h. WSpodobały
latach
1939−44
osiągnęły
Twój skarb
jest już blisko! Zanim8po niego sięgniesz, zbierz litery
miało
ku
budynkom
i skręć
i Georga Zillmannów? Dla najlepszych tropicieli historii mamy specjalną niespo-i Georga Zillmannów? Dla najlepszych tropicieli historii mamy specjalną niespoukcyjną
100 MW. Dlaze
porównania,
aby
wyprodukować
z tekstu
i uzupełnijtyle
hasło, a dowiesz się, gdzie schowałam dla Ciebie
W nagrodę za wytrwałość i przejście wszystkich ścieżek,
ulicy
Odrowążów
stadziankę. Tylko po rozwiązaniu wszystkich czterech questów poznasz hasło, któredziankę. Tylko po rozwiązaniu wszystkich czterech questów poznasz hasło, które
mamy dla Ciebie niespodziankę. Pobierz QR kod i odkryj kolejny
gii
elektrycznej
w
elektrowni
słonecznej,
jej powierzchnia
pieczątkę.
Tak, wydobyto
to właśnie go tutajjest
przed
siebie. Jeden
z ko-ostatniego
do zdobycia ostatniego trofeum.
jest niezbędne
do Chcesz
zdobycia
wiedzieć,trofeum.
w którym roku
poniezbędne
raz pierwszy?
zaprojektowany przez nas obiekt, który dziś wygląda równie
285 boisk
piłkarskich.
1
2 zgodnie
3 4
5
6
7 wska8
esić
Twoim
drogowskazem.
Kontynuuj podróż, zwiedzając pomieszczenia
z ruchem
pięknie jak ponad 100 lat temu, kiedy oddawano go do użytku.
arczała prąd Nikiszowcowi.
zówek zegara i wejdź do pierwszego boksu.
liczbę
zatrudnionych
wówczas
pracowników,
wykonaj
iecami węglowymi. Każdy
I
II III IV V VI VII VIII IX X
I
II III IV V VI VII VIII IX X
VI
II
ce
pomnóż
liczbę kominów przez liczbę okienekX
tatzadanie:
węglowy,
więcPrzyjrzyj
dopóki
Gdzie to jest: W województwie śląskim. Galeria Szyb Wilson leży na styku trzech
się dokładnie ekspozycji i znajdź klucze na ścianie
.
stronę
zabytkitechniki.pl
i w zakładce Odkryj więcej znajdź informacjęWejdź na stronę zabytkitechniki.pl i w zakładce Odkryj więcej znajdź informację
dachu:
×
=miesz.
wskaże Ci miejsce ukrycia skarbu! Szukaj zaCnią, między cisami.
twićWejdź
się onaciepło
w
katowickich dzielnic: Janowa, Szopienic i Nikiszowca. Jeszcze do niedawna większość
o tym, jak skorzystać z questu – nagrody. Powodzenia!
o tym, jak skorzystać z questu – nagrody. Powodzenia!
ich mieszkańców zatrudniona była w zakładach przemysłowych, które w czasach
Przyjacielu,
za piękny,
szpacer przez nikiszowieckie
się centralne ogrzewanie.
Miejsce to pełniłoDziękuję
funkcję Ci,
toalet.
Natomiast
więksześląski
pomieszczenia,
Zillmannów należały do koncernu Spadkobiercy Gieschego. Dla swoich pracowników
0
0 wosób.
wtedy
W tym czasie
elektrownia była
wspomnienia!
ztu
koleżankami,
skręć
którektóbędziesz zwiedzał
to prysznice, które można poznać po zalanych
firma wybudowała m.in. pobliskie osiedla Giszowiec i Nikiszowiec. Także Szyb Wilson
za jedną
z największych
w Europie.
to jest:
W województwie śląskim. Szombierki – dzielnica Bytomia, której kowóch
identycznych
placów
betonem
odpływach,
a także
zamalowanych
ścianach.
Gdzie
to jest: W województwie
śląskim. „Nowe
Gliwice”
zlokalizowane są kafelkach
w nie-Gdziena
stanowił niegdyś część kopalni „Giesche” (od 1946 r. „Wieczorek”), jej historia sięga
Szombierki w obecnej postaci to efekt
czki, wielkiej
w których
znajdowały
odległości
od Centrum Gliwic, w pobliżu węzła „Sośnica” autostrad A4 i A1.rzenie sięgają czasów średniowiecznych.
początków XIX wieku. Kopalnia działa nadal, jednak z powodu wyczerpania pokłaSpodobały Ci się nasze zagadki? Chceszdziałalności
dowiedzieći dorobku
się więcej
o dokonaniach
Karola
Goduli, jednego z najbogatszych przemysłowców górże
największym
pomieszczeń
elektrowni
jest dawWjazd na
Nowych
Gliwic
możliwy jest od
północnej
przez ul. Kopalnianą,
dów węgla Wilson został zamknięty, a ponownie otwarto go w zupełnie innej roli.
hodować
wteren
nichspośród
zwierzęta
Następnie
zmierzajEmila
dostrony
środkowego,
ciemnego
boksu
– możesz
wy-mamy
i Georga Zillmannów?
Dla najlepszych
tropicieli
historii
specjalną
nośląskich,
który
uczynił
z
tej
rolniczej
osady dynamicznie rozwijający się ośrodek
a od strony
przez ul. Bojkowską.
„Nowe
Gliwice”
to kompleks czterech
aszynowni,
w południowej
której do –niedawna
odbywały
się
wystawy,
niespodziankę.
Tylko
po rozwiązaniu
wszystkich
questów poznasz hasło,
obrazić sobie w jakich
warunkach
pracowali
górnicy.
Policz czterech
znajdujące
roku uruchomiono w Szombierkach najnowobudynków dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”. Jej historia sięga 1901 r.przemysłowy. W efekcie tego w 1869 Galeria
Szyb Wilson jest największą prywatną galerią sztuki w Polsce, na ponad
spektakle?
Jej wnętrza przypominająktóre
wręcz
architekturę
jest niezbędne
do zdobycia ostatniego
trofeum.
kopalnię węgla kamiennego „Hohenzollern”
się tutaj flagi
Polskicharakterystyczne
.
W tym też czasie powstawały
najbardziej
budynki kopalni (ce-cześniejszą wówczas na Górnym Śląsku
2500 m² pokazywana jest przede wszystkim sztuka współczesna, zwłaszcza lokala sama
maszynownia z drewnianym sklepieniem
i empow Europie podziemnym elektrowozem.
D
chownia z łaźnią, maszynownia i kotłownia), których
projektantami byli Emil i Georg(później KWK „Szombierki”) z pierwszym
ni twórcy. Jeden z głównych celów galerii to promocja młodych, utalentowanych
iamiZillmannowie
wspartymi–na
filarach)
− salęGiszowca
balową.i Nikiszowca.
Na halę wychotwórcy
katowickiego
Kilka lat po tym, jak na
artystów. Najbardziej znanym cyklicznym wydarzeniem jest organizowany od 2008
do nawigacji adres miejsca będącego
wyjechał
ostatni
wagon węgla,
w 2005
r. rozpoczęto rewitalizację Jak dojechać: samochodem - wprowadź
roku Art Naif Festiwal – Międzynarodowy Festiwal Sztuki Naiwnej.
a, z powierzchnię
której zarządcy
mogli
nadzorować
pracę
robotników.
I
II III IV Vpoczątkiem
VI VII VIII
IX Komunikacją
X
questu.
miejską z Bytomia – tramwajami linii nr 5 i 18 do
pokopalnianego
terenu.
Przebudowy
doczekały
się:
cechownia
–
siedziba
Gliwickiej
B C D
łączona była z korytarzem i częścią biurową, A
utrzymaną
przystanku:
Szombierki
Elektrownia
oraz autobusami linii nr 127, 146 i 183 do przyWejdź na
stronę zabytkitechniki.pl
i w zakładce
Odkryj
więcej znajdź
informację
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości; maszynownia
– zaadaptowana
na biura i inkubaJak dojechać: Samochodem: wprowadź do nawigacji adres miejsca będącego poym stylu. Prowadziła do niej okazała klatka schodowa z wistanku
Szombierki Ratusz.
o tym, jak
skorzystać
z questuW– miejscu
nagrody.
Powodzenia!
tor przedsiębiorczości; willa dyrektora – wynajęta
firmie
energetycznej.
czątkiem questu. Komunikacją miejską z centrum Katowic: z przystanku Katowice
pomieszczeniach
zachowały
się nowy
niezwykle
cenne
lampy
dawnej dyrekcji kopalni
postawiono
budynek
dydaktyczny
połączonyboksu
z ce- po lewej, w któAleja Korfantego autobusem linii nr 76 lub 920 do przystanku Janów Oswobodzenia,
By poznać
kolejne
cyfry
– wejdź
do ostatniego
Dla kogo: dzieci i młodzież szkolna, rodziny z dziećmi
aprojektowane
przez światowej
sławy architekta Petera
chownią stalowo-szklanym
łącznikiem.
autobusem linii nr 30 do przystanku Nikiszowiec Szyb Wilson, z przystanku Koszutka
rym znajdują
się prace Pawła Garncorza. Znajdź w nim rysunek szybu
Gdzie
to jest: Wze
województwie
śląskim. Nikiszowiec leży we wschodniej części
Katowicka przy ul. Katowickiej autobusem linii nr 109 do przystanku Nikiszowiec Szyb
szafy z wbudowanymi umywalkami oraz
boazerie
szlaWilson. Policz ptakiKatowic,
na
nimprzyadres
oraz
liczbę
szybów Początek
.zawdzięcza
questu: Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu –
Jak dojechać: samochodem – wprowadź do
nawigacji
miejsca
będące- Osiedle
granicy
z Mysłowicami.
swą nazwę uruchomioneWilson, z przystanku Dąb Silesia City Center autobusem linii nr 108 do przystanku
gatunków
drewna.

Doskonała
zabawa
dla wszystkich
młodych
odkrywców

Questing
śladami Georga i Emila
Zillmannów

Powrót do przeszłości
Szombierek
Tajemnice
Szybu Wilson

B
A
Szombierkach,
ul. Modrzewskiego 2
go początkiem questu. Komunikacją miejską
centrum
Gliwic – XX
z przystanku
muz tutaj
na początku
wieku szybowi kopalnianemu Nickisch (dziś Poniatowski).
Janów Oswobodzenia.

Żeliwne skarby

Dowiedz się jak Emil i Georg Zillmannowie zaprojektowali
Nikiszowiec i Giszowiec w Katowicach,
Elektrociepłownię Szombierki w Bytomiu,
budynek Oddziału Odlewnictwa Artystycznego
w Gliwicach.

na Placu Piastów autobusem
linii
nr 8 lub 58
do przystanku
Gliwice
Centrum
Wybudowany
przed
stu„mistycznego”
laty
Nikiszowiec zaliczany
jest obecnie do najciekawszych
Ostatnim
zadaniem
jest
odnalezienie
pomieszczenia.
.
Opiekun questu: Referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego, Wydział Kultury,
jeszcze
na fasadę byłej elektrowni i rozwiąż
zagadkę.
Skarb
Edukacji.
zabytków
na terenie
Górnego Śląska.
Uwagę zwiedzających
zwraca przede wszystPoczątek questu: Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
Poznasz go po różnych
symbolach
religijnych
namalowanych
na ściaUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
kim charakterystyczna
architektura, wyróżniająca to osiedle spośród wielu innych
! Przyjrzyj się uważnie zegarowi: od godziny,
która wybije
nie. Nad jego wejściem znajduje się napis:
Dla kogo: dzieci
i młodzież
szkolna, rodziny
z dziećmi
kolonii
robotniczych
na Górnym Śląsku. W 2011 r. osiedle zostało wpisane naOpiekun
prequestu: Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice,
ty –spotykali
pamiętaj,
że ze
jest
po południu!
− odejmij
liczbę
brzóz:
śli
się
swoimi
Czas przejścia questu: 45 minut
stiżową listę Pomników Historii.
tel. 32 730 32 20
hleb Początek
i drożdżowe
kołocze
questu: Oddział Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach,
=
SACRUM I
Projekt przygotowany przez Fundację Questingu we współpracy z Wydziałem
żesz spróbować w nikiszoul. Bojkowska
37, 44–100 Gliwice
D

Jak dojechać: samochodem – wprowadź do nawigacji adres miejsca będącego
po-przejścia questu: 40 minut
Czas
Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Bytomiu na zlecenie zarządcy Szlaku Zabytków
7
czątkiem questu. Komunikacją miejską
z centrum Katowic – z przystanku Katowice
Techniki – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Opiekun questu: Muzeum w Gliwicach, Oddział
Odlewnictwa
Dworzec
autobusemArtystycznego,
linii nr 674 do przystanku Nikiszowiec Szyb Pułaski lub Projekt
auto- przygotowany przez Fundację Questingu we współpracy z Galerią
ul. Bojkowska 37, 44–100 Gliwice, tel. 32 335
44 03
busem
linii nr 930 do przystanku Nikiszowiec Kościół, z przystanku KatowiceSzyb
AlejeWilson na zlecenie zarządcy Szlaku Zabytków Techniki – Urzędu
Korfantego autobusem linii nr 30 do przystanku Nikiszowiec Szpital lub autobusem
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
linii nr 920 do przystanku Nikiszowiec Kościół.
MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ!

Czas przejścia questu: 40 minut

Więcej na temat questingu:
Projekt przygotowany przez Fundację Questingu
we dzieci
współpracy
z Muzeum
Dla kogo:
i młodzież
szkolna, rodziny z dziećmi

w Gliwicach na
zlecenie zarządcy Szlaku Zabytków Techniki – Urzędu
ąż produkować
ciepło.

Przy opracowaniu questu korzystano z: Tofilska Joanna, Zacher Elżbieta „Kopalnia
Węgla Kamiennego Wieczorek: historie, opowieści, ciekawostki”, Katowice 2011.

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Początek questu: Lodowisko Jantor, ul. Nałkowskiej 11, 40-425 Katowice

Opiekun questu: Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii Miasta,
1 ul. Rymarska
2
3
44, Katowice,
5
6tel. 32
7 353
8 95959 wew. 2
Więcej na temat questingu:
e-mail: etnologia@mhk.katowice.pl

Questing
śladami Georga i Emila
Zillmannów

zabytkitechniki.pl w zakładce Odkryj więcej

Więcej na temat questingu:

Czas
przejściawięcej
questu: 50 minut
zabytkitechniki.pl w zakładce
Odkryj

wa pomalowane na zieloowarowe przystosowane
olei wąskotorowej biegnądy przemysłowe koncernu
szybów kopalnianych do
również robotnicy, kobiety
adomo, kto pierwszy użył
jednak ona na zawsze.

Projekt przygotowany przez Fundację Questingu we współpracy z Muzeum
Historii Katowic na zlecenie zarządcy Szlaku Zabytków Techniki – Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ!

a, ponieważ jest to jeden
kopalni „Wieczorek”, czyli
go otwarcie spowodowało
górników.

MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ!

MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ!

Questing
śladami Georga i Emila
Zillmannów Questing
eraz do końca mojej opowieści.
Tajemnice architektury
Questing
śladami Georga i Emila
wejdź na chodnik–prowatutaj znajduje się Twój skarb. By jednak odkryć jego położenie,
Nikiszowca
0.
XX wieku
zakład z elektrowni w elektroj. Tam
z koleiprzekształcono
skręćzbierz
w lewo
śladami Georga i Emila
litery z haseł.
Zillmannów
ę.
u Dzisiaj jest już całkowicie wyłączona z eksploatacji, naprzypadku awarii w Elektrociepłowni „Miechowice” można
Zillmannów
Hasło:
zabytkitechniki.pl w zakładce Odkryj więcej

NA NAJSZYBSZYCH
CZEKAJĄ NIESPODZIANKI*,
NA WSZYSTKICH
– BONUSOWA TRASA.

Więcej na temat questingu:

zabytkitechniki.pl w zakładce Odkryj więcej

* ILOŚĆ NAGRÓD-NIESPODZIANEK OGRANICZONA.
O NAGRODY PYTAJ OPIEKUNÓW QUESTÓW.

Sprawdź: zabytkitechniki.pl
zakładka „Odkryj więcej”

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
produkty SZT
51

Przykład współpracy między obiektami SZT
zestaw ulotek DL

publikacje tworzone przez obiekty SZT

Księga Identyfikacji Wizualnej SZT
2015
52

Przykład współpracy między obiektami SZT
Zarządca Szlaku Zabytków Techniki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Kultury, Referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego, ul. Ligonia 46
siedziba: ul. Reymonta 24, 40-037 Katowice

Kontakt
Adam Hajduga – kierownik referatu
ahajduga@slaskie.pl, tel. +48 32 77 40 028
Aleksandra Iwan
aiwan@slaskie.pl, tel. +48 32 77 40 969
Marek Gołosz
mgolosz@slaskie.pl, tel. +48 32 77 40 969

