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a k t u a l n o ś c i
Święto zabytków techniki

Industriada 2013
336 godzin wydarzeń i atrakcji, 271 imprez,
40 koncertów – wszystko to jednego dnia
w 24 miastach na Śląsku podczas Industriady – święta zabytków techniki.

8 czerwca po raz czwarty odbyło się święto zabytków techniki województwa śląskiego
Industriada. Odwiedzający znakomicie się
bawili, uczestnicząc w koncertach, warsztatach oraz zwiedzając najciekawsze obiekty
przemysłowe na Śląsku.
W tym roku frekwencja wyjątkowo dopisała, ponieważ w 24 miastach (m.in. w Katowicach, Bytomiu, Chorzowie, Rybniku, Zabrzu
i Cieszynie) pojawiło się aż 75 000 odwiedzających. Z roku na rok chętnych do wzięcia
udziału w tym wydarzeniu przybywa. Podczas pierwszej edycji Industriady pojawiło
się tylko 29 000 osób, a zatem dwukrotnie
mniej w stosunku do roku 2012. Tak dobra
frekwencja jest zasługą organizatora – Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Imprezy, które odbywają się podczas Industriady, są idealną okazją do wspólnego
spędzenia czasu przez całe rodziny, ponieważ dla każdego przygotowano odpowiednie
atrakcje, konkursy czy warsztaty. Święto zabytków techniki jest wyjątkowym dniem dla

każdego miłośnika obiektów oraz zabytków
przemysłowych, w tym również zabytków
górniczych.

S potkanie gigantów
D undu w kopalni G uido
Od północy do rana w kopalni Guido
na zwiedzających czekało wiele atrakcji:
zwiedzanie poziomu 320, „ożywionego”
przez trójwymiarowe mappingi (animacje)
podziemnych chodników, koncert muzyki
bałkańskiej oraz magiczne przedstawienie
teatralne z gigantycznymi lalkami Dundu.
Przedstawienie okazało się hitem wieczoru,
wzbudzając zachwyt wśród dorosłych i radość
u dzieci. Dundu to olbrzymie 5-metrowe lalki
animowane przez aktorów lalkarzy z Niemiec.
Odwiedzający kopalnię Guido mogli
również zaopatrzyć się w niezwykłe pamiątki
związane z kulturą Górnego Śląska: koszulki
ze śląskimi napisami, mydło produkowane
z węgla lub ślonsko taszka na maszkety.

P ogromcy energii
pod szybem M ikołaj
Szyb Mikołaj został wybudowany w 1912
roku na terenie kopalni Wolfgang w Rudzie
Śląskiej i jest obecnie jedynym kompletnym

zespołem zabudowań i urządzeń górniczych
wyłączonych z ruchu i przekazanych miastu.
W tym jedynym miejscu w Rudzie Śląskiej
odwiedzający mogli się przekonać, jak działa
maszyna wyciągowa firmy Siemens z kołem
zamachowym o średnicy 6 m i wadze 20 ton.
Dodatkową atrakcją był pokaz eksperymentów
przygotowany przez koło naukowe Politechniki Śląskiej. Wszystkie eksperymenty – m.in.
podpalanie wodą, błędne ognie czy płonąca
piana – związane były z hasłem tegorocznej
Industriady, czyli energią.

S ztygarka
w D ąbrowie G órniczej
Kopalnia powstała w 1927 roku jako obiekt
szkoleniowy Państwowej Szkoły Górniczej
i Hutniczej im. Stanisława Staszica. W zabytkowych wyrobiskach o łącznej długości
800 metrów zwiedzający zobaczyli maszyny
i urządzenia górnicze używane w drugiej połowie XX wieku. Wyrobiska są zlokalizowane
na 3 poziomach połączonych pochylniami.
Wejście do wyrobiska bez wygodnego obuwia
i ciepłego okrycia nie było możliwe, w związku
z czym każdy mógł się przekonać, jak ciężkie
warunki panują w kopalni. Każdy, kto zajrzał do Sztygarki, miał również możliwość

zobaczyć okopy, czołgi, działo, które już 22
czerwca będą atrakcją festynu muzealnego
i pojazdów militarnych.

S zychta w C horzowie
Szyb Prezydent, pod którym odbyła się
Industriada w Chorzowie, jest jedną z dwóch
ocalałych wież szybowych w mieście. Kopalnia
Polska, do której należał, została zamknięta
w 1993 roku, ale dzięki staraniom władz Chorzowa szyb zachowano oraz wyremontowano,
co zaowocowało wpisaniem go w 2010 roku
na listę Szlaku Zabytków Techniki.
Późnym wieczorem odbył się w tym niezwykłym miejscu spektakl Piotra Chlipalskiego „Szychta”, w którym bębniarze, kuglarze,
specjaliści od trójwymiarowych animacji oraz
efektów pirotechnicznych przedstawili za pomocą ognia, dźwięków maszyn i fragmentów
obrazów malarzy z Grupy Janowskiej historię śląskiego przemysłu i Szlaku Zabytków
Techniki. Wydarzenie wieńczyło tegoroczną
Industriadę i zgromadziło kilkuset widzów.
Czwarte święto zabytków techniki udowodniło, że poznawanie historii przemysłu
na Górnym Śląsku stanowi znakomity sposób
na spędzanie wolnego czasu przez całe rodziny.
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Zabytkowa maszyna wyciągowa z kołem zamachowym o średnicy 6 m i wadze 20 ton

Gigantyczne 5-metrowe lalki Dundu na terenie kopalni Guido w Zabrzu

Kącik naukowy odbywał się pod szybem Mikołaj w Rudzie Śląskiej

