INDUSTRIADA
na ziemi
pszczyńskiej

Motywem przewodnim tegorocznej INDUSTRIADY są przemysłowe legendy. W Tychach
i Pszczynie z pewnością ich nie zabraknie. Odwiedzający tyski Browar Obywatelski wysłuchają 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 przeszłości, Christian Schemml, wydawca pierwszej polskojęzycznej gazety na Górnym Śląsku, który zaprosi do Muzeum Prasy Śląskiej.
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