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ŚWIĘTO SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI

INDUSTRIADA daje radę
Aż 80 tysięcy osób wzięło udział w tegorocznej
INDUSTRIADZIE, a ci, którzy wybrali darmowy transport Kolejami Śląskimi, pokonali w sumie odległość
równą pięciu podróżom dookoła świata.
Ta edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki była
dłuższa, z większą ilością wydarzeń i wyjątkowa
pod wieloma względami. Przygotowywało ją prawie
4.000 osób. Przy okazji INDUSTRIADY jej uczestnicy
wydali w sumie około 3 mln zł.
INDUSTRIADA odbywa się w województwie śląskim dopiero od sześciu lat, ale zdążyła sobie wyrobić bardzo rozpoznawalną markę. W tym roku spontaniczną znajomością nazwy wykazało się 93% badanych, o dwa punkty procentowe więcej niż
rok wcześniej i aż o czternaście punktów procentowych więcej niż dwa lata temu.
Rosnącej świadomości marki towarzyszą przychylne recenzje. Z badań przeprowadzonych wśród osób biorących udział w Święcie Szlaku wynika, że 93% z nich
dobrze i bardzo dobrze ocenia tę edycję imprezy, a aż 98% chwali jej znakomitą
atmosferę. Te odsetki również zwiększają się z roku na rok.

Nowa formuła

INDUSTRIADA po raz pierwszy w tym roku była dłuższa. Główną część programu zaplanowano jak zwykle na drugą sobotę czerwca, ale już w piątek wieczorem w sześciu zabytkach techniki rozpoczął się „rozruch maszyn”. Organizatorzy
chcieli w ten sposób odpowiedzieć na głosy tych, którym jeden dzień świętowania
nie wystarczał i jednocześnie dać okazję do uczestniczenia w wydarzeniu zupełnie nowej grupie odbiorców. Udało się. Rozgrzewające się maszyny przyciągnęły
3 000 industriadowiczów, a pewnie byłoby ich więcej gdyby nie ograniczona pojemność przestrzeni, w jakich odbywały się piątkowe imprezy. Na Industrial Rave
w katowickiej Walcowni Cynku mogło wejść pięćset osób, podczas gdy chętnych
było znacznie więcej. Podobnie było i w innych obiektach. Bilety na wszystkie imprezy w tym dniu zostały wyprzedane. Badania pokazały, że 85% uczestników festiwalu dobrze ocenia pomysł wydłużenia INDUSTRIADY.

INDUSTRIADA nagradza

Święto Szlaku Zabytków Techniki to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. W tym
roku odbywało się w 42 obiektach w 27 miastach województwa, a w przygotowanie całości zaangażowanych były 3 832 osoby i prawie 450 podmiotów. Dwa z nich
sami organizatorzy postanowili szczególnie wyróżnić. Statuetkę dla najbardziej zaangażowanego przedsiębiorcy otrzymało Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp.
z o. o. Uhonorowano także najaktywniejszy samorząd. Nagrodę przyznano Urzędowi
Miasta Świętochłowice. – Motywem przewodnim tegorocznej INDUSTRIADY była
praca. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu Samorządu Miasta Świętochłowice oraz
Przedsiębiorstwa Górniczego DEMEX Sp. z o. o. motyw ten nabrał jeszcze jednego znaczenia, a INDUSTRIADA w Szybie Maciej i przy wieżach wyciągowych KWK
Polska dobitnie zaprezentowała, jak w twórczy sposób powinno być wykorzystywane dziedzictwo i jak w oparciu o tradycję opowiadać o teraźniejszości. To dzięki takiej pasji i pracy każdy może się przekonać, że łączą nas przemysłowe historie
– powiedział Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

STRONA

2

INDUSTRIADA.PL

ZABYTKITECHNIKI.PL

INDUSTRIADA

2015

Dookoła świata

W sumie w całym Święcie Szlaku Zabytków Techniki wzięło udział 80 tysięcy osób.
To rekord festiwalu. Tym ważniejszy, że mieszkańcy regionu są coraz lepiej zaznajomieni z obiektami Szlaku Zabytków Techniki znajdującymi się w ich sąsiedztwie. Przy planowaniu INDUSTRIADY maleje znaczenie bliskiego położenia obiektu w stosunku do miejsca zamieszkania (24% podczas tej edycji, 28% w 2014 roku),
rośnie natomiast samo zainteresowanie zabytkami techniki (26% w tym roku, 18%
poprzednio). Między zabytkami biorącymi udział w INDUSTRIADZIE można podróżować bezpłatnym transportem organizowanym przez Metropolię Silesia i Koleje
Śląskie. Z tej drugiej możliwości skorzystało ponad 3.000 osób. Uczestnicy festiwalu pokonali Kolejami Śląskimi ponad 210 tysięcy kilometrów. To pięciokrotność
długości równika!

Dobrze zainwestowane pieniądze

Zadowoleni uczestnicy hojniej wydawali pieniądze. Przeciętne wydatki na jedną osobę sięgnęły w tym roku 40 złotych, podczas gdy jeszcze rok temu były
o 10 złotych niższe. Szacunkowa kwota, jaką w sumie wydawali przy okazji
INDUSTRIADY uczestnicy festiwalu, wynosi około 3 mln zł. Organizatorzy sięgnęli do kieszeni nieco głębiej niż uczestnicy – zainwestowali w INDUSTRIADĘ prawie
3,5 mln złotych, z czego ponad 1,7 mln złotych pochodziło z budżetu głównego
koordynatora święta, samorządu województwa śląskiego, a ponad 1,6 mln złotych
od właścicieli i zarządców obiektów zaangażowanych w przedsięwzięcie. To dobrze wydane pieniądze. Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
cieszyło się wielkim zainteresowaniem mediów. W prasie, telewizji, radiu i na portalach internetowych ukazało się blisko 900 publikacji poświęconych temu wydarzeniu, w mediach społecznościowych pojawiło się 3 108 postów. Całkowity ekwiwalent reklamowy wygenerowany przez publikacje prasowe, internetowe, radiowe
i telewizyjne to 2 750 000 zł.
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Szlak Zabytków Techniki w wakacje

Runmageddon

Już 27 czerwca na pierwszą z wakacyjnych imprez zapraszają Kopalnia Guido,
Stowarzyszenie OTK Rzeźnik i Stowarzyszenie Skuteczni dla Zabrza. Runmageddon
to propozycja dla wielbicieli aktywnego spędzania wolnego czasu i ekstremalnych
rozrywek, morderczy bieg z przeszkodami po hałdzie KWK Sośnica-Makoszowy. Na
zawodników czekać będzie 12 km trasy, drewniane i linowe przeszkody, zasieki i błoto, a wszystko w unikalnej industrialnej scenerii. Będzie też strefa kibica i specjalny bieg dla dzieci. „Koniec świata... nudnych biegów!”, bo pod takim hasłem odbywa się impreza, zaczyna się o godz. 9.00, a wszystkie informacje można znaleźć na
stronie runmageddon.pl.

Górnicze Miasto Dzieci

Zabrzańskie Muzeum Górnictwa Węglowego szykuje również atrakcje dla najmłodszych. Górnicze Miasto Dzieci to projekt realizowany przy współpracy z „Muzeum
Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej” oraz Muzeum Hutnictwa
Cynku w Katowicach. Od 13 do 17 lipca w Zabrzu dzieci będą budować podczas
warsztatów prawdziwe śląskie miasto z własnym samorządem, bankiem i zakładami pracy. Dowiedzą się też co nieco o regionalnych tradycjach. Projekt adresowany
jest do dzieci w wieku 7–12 lat pochodzących ze środowisk o utrudnionym dostępie
do kultury. Udział w Górniczym Mieście Dzieci jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy:
miastodzieci@muzeumgornictwa.pl

Fizyczne fascynacje

Młodym wielbicielom przemysłowych zabytków z pewnością przypadną do gustu także warsztaty „Fizyczne fascynacje”, odbywające się 25 lipca i 8 sierpnia w Muzeum
Energetyki w Łaziskach Górnych. To pobudzające wyobraźnię doświadczenia i zabawy obrazujące zasady funkcjonowania świata i praw nim rządzących.

Nikiszowiec

Sporo dzieje się latem na Nikiszowcu i okolicach. W galerii Szyb Wilson do 15 sierpnia trwa festiwal sztuki naiwnej Art Naif, a na samym osiedlu wakacyjne atrakcje zaczynają się 29 czerwca. „Lato w mieście” to warsztaty plastyczne dla dzieci towarzyszące wystawie „Wiejskie korzenie, miejski szyk. O tym, jak Francek z Podlesia
górnikiem na Nikiszu został”, które potrwają do 10 lipca. 12 lipca na Nikiszu odbędzie
się doroczny Art Naif Jarmark, a 26 lipca odpust u św. Anny. 2 sierpnia w ramach cyklu „Mamo, tato chodźmy na koncert” zagra tutaj Todo Art Trio, a 8 sierpnia piosenki Anny German wykona Beata Marczewska, aktorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
22 sierpnia i 26 września na Nikiszowiec zaprasza Teatr Śląski, który przygotował tu
wyjątkowy projekt z pogranicza teatru, sztuki społecznej i multimediów. Unikatowe
przedsięwzięcie, które angażuje młodych aktorów, tancerzy oraz rdzennych mieszkańców. Wydarzenie miało swoją premierę podczas INDUSTRIADY i było jednym z tych
punktów programu, który chciało obejrzeć więcej chętnych niż było miejsc.

Chorzowski Teatr Ogrodowy

Chorzowski Szyb Prezydent i kompleks „Sztygarka” w wakacje organizuje jak zwykle
Chorzowski Teatr Ogrodowy (od 27 lipca do 28 sierpnia), ale już teraz zaprasza amatorów tej sztuki. 28 i 29 czerwca będzie tu można zobaczyć spektakle Stowarzyszenia
Nienazwanego, a 30 czerwca przedstawienie „Ojciec Polski” Michała Walczaka
z Rafałem Rutkowskim w roli głównej.
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Tychy

W lipcu specjalne atrakcje szykują też Tyskie Browarium i Tyskie Browary Książęce.
W piątki i soboty po pięknych budynkach kompleksu można wędrować także nocą
w towarzystwie duchów historii zdradzających sekrety tyskich piwowarów. A w sierpniu warto będzie wybrać się do Browaru Obywatelskiego w Tychach, który na
29 sierpnia zaplanował V edycję Festiwalu Mappingu. Impreza ma formułę konkursu. Prace uczestników są wyświetlane po zachodzie słońca. Czas obrad jury zajmuje koncert gwiazdy, a tuż po nim następuje uroczyste wręczenie nagrody i pokaz
zwycięskiej animacji.

5 darmowych
ścieżek questingowych

Cały czas można też korzystać z 5 darmowych ścieżek questingowych poświęconych obiektom zaprojektowanym przez Georga i Emila Zillmannów. Pierwsza z nich
skupia się na tajemnicach architektury Nikiszowca, kolejna zachęca do poznania sekretów miasta-ogrodu, trzecia prezentuje żeliwne skarby, następna przybliża tajemniczą przeszłość Szombierek. Mało tego. Jeśli rozwiążemy wszystkie zagadki poświęcone katowickiemu Nikiszowcowi i Giszowcowi oraz Elektrociepłowni Szombierki
w Bytomiu i Oddziałowi Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach zlokalizowanemu w byłej maszynowni kopalni Gliwice, otrzymamy dostęp do dodatkowej,
bonusowej, trasy. Zabawa jest adresowana do całych rodzin. Kto chce poznać sekrety architektury przemysłowej, nie musi martwić się o pieniądze. Questy są udostępniane bezpłatnie na stronie zabytkitechniki.pl w zakładce „Odkryj więcej”.
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skala wydarzenia
1

ŚWIĘTO SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI

festiwal

27

miast

42

zabytki

372

wydarzenia

489

współpracujących podmiotów

894

materiały o INDUSTRIADZIE opublikowane w mediach tradycyjnych
(152 pozytywne, 741 neutralnych)

1 513

zaangażowanych twórców i artystów

2 319

osób zaangażowanych w organizację wydarzeń i przygotowanie festiwalu

3 064

pasażerów podróżujących Kolejami Śląskimi

22 785

minut atrakcji

80 000

uczestników

210 085

kilometrów bezpłatnie przejechanych przez uczestników INDUSTRIADY Kolejami Śląskimi

aspekt ekonomiczny

STRONA

1 767 434 zł

zainwestował w organizację i promocję festiwalu samorząd Województwa Śląskiego,
główny koordynator INDUSTRIADY 2015

1 667 216 zł

zainwestowali łącznie właściciele i zarządcy wszystkich obiektów biorących udział
w Święcie Szlaku Zabytków Techniki

2 750 000 zł

ekwiwalent reklamowy wszystkich publikacji medialnych na temat INDUSTRIADY 2015
(źródło: Instytut Monitorowania Mediów)

3 200 000 zł

szacunkowa kwota jaką w sumie wydawali przy okazji INDUSTRIADY uczestnicy
festiwalu (średnio 40 zł każdy)
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Na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej,
jednego z partnerów INDUSTRIADY, agencja badawcza ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. przeprowadziła
badania sondażowe. Respondentami byli losowo
wybrani uczestnicy festiwalu w wieku powyżej
20 lat. Ankietowano 603 osoby w 14 zabytkach.
Publiczność zaaprobowała nową, poszerzoną o piątkowy „rozruch maszyn”, formułę
festiwalu, 85% respondentów bardzo dobrze i dobrze ocenia ten pomysł.
Nadal rośnie rozpoznawalność
marki INDUSTRIADA. W 2015 roku
93% ankietowanych prawidłowo
podawało nazwę festiwalu.

2015 — 93%
2014 — 91%
2013 — 79%

Aż 90% badanych zetknęło się już wcześniej z nazwą „Szlak Zabytków Techniki”.
Zdaniem 93% respondentów
INDUSTRIADA zasługuje na bardzo
dobrą i dobrą ocenę.

2015 — 93%
2014 — 88%
2013 — 90%

Ogólna ocena festiwalu w skali
od 1 do 5 to 4,63

2015 — 4,63
2014 — 4,58
2013 — 4,53

Publiczność bardzo ceni atmosferę
INDUSTRIADY. Dobrze i bardzo dobrze
ocenia ją aż 98% ankietowanych.

2015 — 98%
2014 — 96%
2013 — 96%

Coraz większy wpływ na wizytę w konkretnym obiekcie ma zainteresowanie zabytkami techniki, a coraz mniejszy bliskość
miejsca zamieszkania. Odpowiedzi na pytanie dlaczego respondent zdecydował się na wizytę w tym konkretnym obiekcie
kształtowały się następująco:
Zdecydowało zainteresowanie
zabytkami techniki:

2015 — 26%
2014 — 18%
2013 — 18%

Zdecydowała bliskość miejsca
zamieszkania

2015 — 24%
2014 — 28%
2013 — 35%

Przeciętny industriadowicz przeznaczał na uczestnictwo w festiwalu średnio 40 zł. Rok wcześniej było to 30 zł.
INDUSTRIADA realizuje zadanie promocji dziedzictwa industrialnego województwa śląskiego.
Mimo że aż 55% uczestników festiwalu brało udział w ubiegłorocznej edycji, to nadal 43% ankietowanych odwiedzało dany
zabytek po raz pierwszy.
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INDUSTRIADA

nagradza

REPORT-A-Ż
warsztaty i konkurs fotograficzny

W czasie INDUSTRIADY 2015 odbyły się na Nikiszowcu warsztaty i konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży, których organizatorem było Śląskie Centrum Dziedzictwa
Kulturowego w Katowicach. Młodzi fotografowie doskonalili swój warsztat w trakcie spotkania ze Stanisławem Michalskim – znanym fotografem, członkiem Związku
Polskich Artystów Fotografików.
Prace dokumentujące INDUSTRIADĘ na Nikiszu zostały ocenione 22 czerwca. Jury powołane przez Jacka Owczarka, dyrektora Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego
w Katowicach, wybrało i nagrodziło trzy cykle reporterskie oraz przyznało jedno
wyróżnienie:
I miejsce:
Julia Skibińska, lat 11, Dąbrowa Górnicza,
wyrafinowany cykl reporterski przedstawiający detale
II miejsce:
Krzysztof Durski, lat 11, Katowice,
cykl reporterski akcentujący subtelne i autentyczne szczegóły
III miejsce:
Jakub Wadas, lat 16, Katowice,
cykl reporterski będący opowieścią o miejscu
Wyróżnienie:
Aleksandra Szymanowska, lat 14, Tychy,
precyzyjny cykl reporterski opowiadający
o charakterystycznych miejscach na Nikiszowcu

Najaktywniejszy samorząd
Urząd Miasta Świętochłowice

Za rewitalizację wież wyciągowych KWK Polska oraz za zaangażowanie, które dobitnie prezentuje, jak w twórczy sposób powinno być wykorzystywane dziedzictwo
i jak w oparciu o tradycję opowiadać o teraźniejszości.

Najbardziej zaangażowany
przedsiębiorca
Przedsiębiorstwo Górnicze „DEMEX”
Sp. z o. o.

Za codzienną pasję i pracę, które sprawiają, że dawny szyb kopalniany jest źródłem
(także w sensie dosłownym) przemysłowych historii. Za wyobraźnię i konsekwencję, dzięki którym Szyb Maciej jest jedną z wizytówek Szlaku Zabytków Techniki
i województwa śląskiego.
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Szlak Zabytków Techniki

w wakacje

Runmageddon w Zabrzu
27 czerwca

Zbliża się koniec świata... nudnych biegów! Nadciąga Runmageddon na Śląsku! Na
zawodników czekać będzie 12 km trasy z ponad 50 przeszkodami, a wszystko w unikalnej industrialnej scenerii.

Hałdy kopalniane KWK
Sośnica-Makoszowy
Partnerem strategicznym wydarzenia
jest Kopalnia Guido

ŚWIĘTO SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI

Podobnie jak w pozostałych imprezach Runmageddonu uczestnicy będą musieli przeskakiwać przez ściany, wspinać się na przeszkody drewniane i linowe, czołgać się pod
zasiekami, a także brnąć przez błoto i wodę. Celem jest nietypowy, ekstremalny wysiłek, ale i dobra zabawa, a wszystko w scenerii industrialnej. Organizatorzy przewidują co najmniej 10 serii, start pierwszej o 9.00, a następne wyruszają co pół godziny.
Będzie też strefa kibica i specjalny bieg dla dzieci.
Więcej informacji na stronie www.runmageddon.pl.

Górnicze Miasto Dzieci
13–17 lipca

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy współpracy z „Muzeum Przemysłu
i Kolejnictwa na Śląsku” w Jaworzynie Śląskiej oraz Muzeum Hutnictwa Cynku
w Katowicach.
Projekt adresowany jest do dzieci w wieku 7–12 lat pochodzących ze środowisk
o utrudnionym dostępie do kultury.
Górnicze Miasto Dzieci to pięć dni ciężkiej pracy i jednocześnie znakomitej zabawy. Wszystkie warsztaty nawiązywać będą do dawnych i współczesnych zawodów
związanych górnictwem i szeroko pojętą kulturą górniczą. Program ma również na
celu stworzenie symulacji dorosłego życia, stąd dzieci poznają mechanizmy funkcjonowania w dorosłym świecie. W ramach Górniczego Miasta Dzieci będą funkcjonowały charakterystyczne dla miasta instytucje, takie jak: samorząd, bank,
obieg pieniędzy, itp.
Udział w Górniczym Mieście Dzieci jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia do 3 lipca: miastodzieci@muzeumgornictwa.pl

BROWAR NOCĄ
Tyskie Browarium

W lipcu wieczorową porą Browar okryje atmosfera tajemnicy... Duchy historii
Tyskich Browarów Książęcych zdradzą śmiałkom swoje sekrety.

Tajemnice Browaru

To nocne zwiedzanie Browaru z bohaterami jego fascynującej historii. Piwowar
Julius Müller, księżna Daisy, książę pszczyński Jan Henryk XI oraz inni zabiorą
gości w podróż sto lat wstecz, opowiedzą o swoich losach i tajemnicach związanych z Browarem. Jedną z nich jest receptura piwa Tyskie, którą będzie można
następnie przetestować w podziemiach Tyskiego Browarium.

Terminy

piątki i soboty, godz. 21.00, 22.30
3 i 4 VII, 10 i 11 VII, 17 i 18 VII, 24 i 25 VII, 31 VII
Bilet: 25 zł do nabycia w recepcji Tyskiego Browarium tel. + 48 32 327 84 30,
wycieczki.tyskie@kp.pl
ul. Katowicka 9, 43-100 Tychy
www.tyskiebrowarium.pl
TYLKO OSOBY PEŁNOLETNIE
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Szlak Zabytków Techniki

w wakacje

Nie z tej ziemi!

To projekt z pogranicza teatru, sztuki społecznej i multimediów. Unikatowe przedsięwzięcie, które angażuje młodych aktorów, tancerzy oraz zwykłych mieszkańców.

Instalacja intermedialna Teatru
Śląskiego w zabytkowej przestrzeni
osiedla robotniczego Nikiszowiec,
Katowice

ŚWIĘTO SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI

22 sierpnia, godz. 15.00, 17.00, 19.00
26 września, godz. 18.00, 20.00 i 22.00
Wstęp wolny, zapisy: industriada@teatrslaski.art.pl

Ponadto:
Osiedle
Nikiszowiec,
Katowice

29 czerwca
– 10 lipca

LATO W MIEŚCIE – warsztaty plastyczne dla dzieci (grupy zorganizowane) towarzyszące wystawie „Wiejskie korzenie, miejski szyk. O tym, jak Francek z Podlesia górnikiem na Nikiszu został”. Rezerwacja 32 353 9559 wew. 5

12 lipca

ART NAIF JARMARK

26 lipca

ODPUST u Św. Anny

2 sierpnia

„Mamo tato chodźmy na koncert” wyst. Todo Art. Trio

8 sierpnia

koncert w ramach współpracy z MDK Szopienice-Giszowiec – „Echa miłości”
recital piosenek Anny German w wykonaniu Beaty Marczewskiej, aktorki Teatru
Zagłębia w Sosnowcu

do 15 sierpnia

VIII Art Naif Festiwal

28–29 czerwca

SPADAJĄC Jeden wieczór, dwa spektakle w wykonaniu Stowarzyszenia
Nienazwanego

30 czerwca

CHTO POZA SEZONEM RAFAŁ RUTKOWSKI „Ojciec Polski”

16 lipca

BUFETY CZWARTKOWE Jesz, ile chcesz!

27 lipca
28 sierpnia

Chorzowski Teatr Ogrodowy

Muzeum
Energetyki,
Łaziska Górne

25 lipca,
8 sierpnia,
godz. 10.00–14.00

Warsztaty naukowe dla dzieci – Fizyczne fascynacje
Prezentacje naukowców. W programie pobudzające wyobraźnię doświadczenia
i zabawy obrazujące zasady funkcjonowania świata i praw nim rządzących.

Browar
Obywatelski,
Tychy

29 sierpnia

Festiwal mappingu
Wydarzenie ma formułę konkursu. Prace uczestników są wyświetlane po zachodzie
słońca. Czas obrad jury zajmuje koncert gwiazdy, a tuż po nim następuje uroczyste wręczenie nagrody i pokaz zwycięskiej animacji. W ciągu dnia w programie
mnóstwo atrakcji – gry integracyjne, kiermasze, koncerty. Warto wybrać się
z dziećmi. Będzie też możliwość spróbowania własnych sił w tworzeniu mappingu.

Galeria Szyb
Wilson,
Katowice
Szyb Prezydent
i kompleks
„Sztygarka”,
Chorzów

Katowicki Nikiszowiec i Giszowiec,
Elektrociepłownia Szombierki
w Bytomiu, Oddział Odlewnictwa
Artystycznego Muzeum w Gliwicach
zlokalizowany w byłej maszynowni
kopalni Gliwice
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5 darmowych ścieżek questingowych poświęconych obiektom zaprojektowanym
przez Georga i Emila Zillmannów.
Zabawa adresowana do całych rodzin. Kto chce poznać arcydzieła architektury
przemysłowej, nie musi martwić się o pieniądze. Questy są udostępniane bezpłatnie na stronie www.zabytkitechniki.pl
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Informacje dodatkowe

Koordynator INDUSTRIADY i Szlaku Zabytków Techniki: referat promocji dziedzictwa industrialnego, Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego
Katowice, ul. Reymonta 24

ŚWIĘTO SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI

tel. 32 77 40 969

Adam Hajduga
kierownik referatu promocji dziedzictwa industrialnego, Wydział Kultury Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
tel. 32 77 40 028

tel. kom. 781 818 085

ahajduga@slaskie.pl
industriada.pl

Więcej informacji

zabytkitechniki.pl

Łączą nas przemysłowe historie.
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