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Wkrótce wakacjeWkrótce wakacje    .....

morze, góry , jeziora....nowe widoki i
znajomości...

Pamiętajcie jednak , że nasze

województwo ma wiele interesujących

miejsc do zobaczenia....nie trzeba

jechać daleko.....

 INDUSTRIADAINDUSTRIADA to  markowy produkt
turystyczny województwa Śląskiego ,

który ma na celu zaprezentować obiekty

związane z naszą kulturą i

tradycją..

Zapraszamy WAS zatem do wędrówki po tych

obiektach i życzymy

wspaniałych wakacji !!!!!wspaniałych wakacji !!!!!



IndustriadaIndustriada
– coroczne święto i główne wydarzenie promujące Szlak Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego. Jest to największy jednodniowy

festiwal kultury dziedzictwa poprzemysłowego w Europie Środkowo-
Wschodniej. Odbywa się co roku w czerwcu na terenie województwa

śląskiego w obiektach należących do Szlaku Zabytków Techniki, od 2013 r.
również w tzw. „obiektach zaprzyjaźnionych”. W trakcie Industriady
promuje się kulturę industrialną jako wyróżniający atrybut regionu i

atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego. Industriada jest adresowana
głównie do mieszkańców województwa.

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację, koordynację i promocję
Industriady jest referat promocji dziedzictwa industrialnego Wydziału

Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Urząd
zapewnia wsparcie merytoryczne i kompleksową promocję, wybiera
motyw przewodni, wyłania w drodze przetargu agencje prowadzące

działania marketingowe. Przy wsparciu Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego oraz Kolei Śląskich na dzień festiwalu udostępniony

zostaje system bezpłatnego transportu. Za organizację, logistykę,
przebieg, zabezpieczenie, bezpieczeństwo oraz ubezpieczenie

poszczególnych wydarzeń organizowanych w ramach Industriady
odpowiadają właściciele lub prawni zarządcy obiektów należący do Szlaku

Zabytków Techniki i „obiektów zaprzyjaźnionych” biorących udział w
festiwalu. Na potrzeby kampanii promocyjnej stworzono tzw. zoboty,

będące bohaterami tego święta.

Pomysł Industriady został zainspirowany niemieckim wydarzeniem o
nazwie „ExtraSchicht”, organizowanym od 2001 roku w Zagłębiu Ruhry.



OBIEKTY INDUSTRIADY
STARA FABRYKA (BIELSKO-BIAŁA)

Siostrzane miasta, śląskie Bielsko i małopolska Biała, połączone ze sobą w 1951 roku, przez
stulecia należały do najważniejszych ośrodków włókienniczych w naszej części Europy.

Sprowadzenie przędzarek mechanicznych, zastosowanie maszyny parowej oraz uruchomienie
pierwszych pełnowydziałowych fabryk sukna wyznaczyły kolejne etapy procesu industrializacji.

W okresie międzywojennym dwumiasto zwano śląskim Manchesterem, a markową „bielską
wełnę” znał cały świat. Część budynków dawnej fabryki sukna rodziny Büttnerów zajmuje

dzisiaj Stara Fabryka – Oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej (do 2013 roku Muzeum
Techniki i Włókiennictwa). 



GÓRNOŚLĄSKIE KOLEJE WĄSKOTOROWE (BYTOM)

Pierwsza – normalnotorowa – linia kolejowa ruszyła na Górnym Śląsku w 1846 roku i łączyła Wrocław
z Mysłowicami. Niestety, omijała wiele ważnych ośrodków miejskich, często zresztą na życzenie ich

mieszkańców, którzy mnożyli wyimaginowane powody, dla których obecność kolei w ich mieście
byłaby niewskazana. Wkrótce okazało się, że kolej sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Na początku lat

50. XIX stulecia rozpoczęto budowę linii kolejowych o rozstawie torów 785 mm - mniejszym od
stosowanego przez kolej normalnotorową. Łączyły one setki zakładów przemysłowych, umożliwiając

przewożenie towarów, a sporadycznie także pasażerów. Największym inwestorem, do czasu
nacjonalizacji kolei przez państwo pruskie w 1883 roku, było Towarzystwo Kolei Górnośląskich. Z

czasem scaliło ono w jeden system wiele odcinków, ułożonych i obsługiwanych przez innych
prywatnych przedsiębiorców. Po II wojnie światowej gospodarzem kolejki stały się PKP. Pierwsze linie
połączyły Tarnowskie Góry z Wirkiem (obecnie dzielnica Rudy Śląskiej) oraz Karb (dzielnica Bytomia) z

Szopienicami (dzielnica Katowic). Sieć rozwijała się bardzo dynamicznie, osiągając w latach 50. XX
wieku w sumie blisko 250 km długości. Najdłużej obsługiwanym zakładem była Elektrownia Chorzów,

do której ostatni transport węgla w ten sposób przyjechał w 2001 roku. Na początku drugiego
dziesięciolecia XXI wieku popularna „rosbanka” kursuje nieregularnie na odcinku Bytom PKP

Wąskotorowy–Miasteczko Śląskie. Linia liczy ponad 21 km; pociąg pokonuje tę odległość w nieco
ponad godzinę, przewożąc turystów i wycieczkowiczów. Trasa zaczyna się na dworcu PKP w Bytomiu.

Następne jej przystanki to: Szombierki, Karb, Dąbrowa Miejska, Sucha Góra, Repty Kopalnia
Zabytkowa, Tarnowskie Góry, Lasowice, Miasteczko Śląskie Zalew, Miasteczko Śląskie. Największą
stacją GKW jest Bytom Karb Wąskotorowy. Zachowały się na niej budynki lokomotywowni, gdzie

zobaczyć można m.in. dwa parowozy, pojazdy spalinowe (w tym powszechnie stosowaną, rumuńską
lokomotywę typu Lxd2), wagony towarowe i osobowe oraz pojazdy pomocnicze (np. drezynę).

Ciekawostką jest wagon–salonka z 1912 roku. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe w Bytomiu znajdują
się na Szlaku Zabytków Techniki. 



EC SZOMBIERKI

Szombierki, od 1951 roku dzielnica Bytomia, chwalą się korzeniami sięgającymi czasów
średniowiecznych. Mieszkańcy osady trudnili się rolnictwem aż do XIX wieku, kiedy zawitał tutaj

przemysł ciężki. Wówczas to miejscowe dobra nabył słynny, śląski przemysłowiec – Karol Godula, król
cynku i węgla. Spadkobiercą majątku Goduli była jego przybrana córka Joanna Gryzik, która wniosła

rozległe włości i zakłady przemysłowe w posagu swemu mężowi, Ulrykowi Schaffgotschowi. Po
zakończeniu I wojny światowej spółka Schaffgotsch Bergwerksgesellschaft GmbH postanowiła wznieść

w Szombierkach elektrownię węglową, wykorzystującą węgiel pobliskiej kopalni „Gräfin Johanna”
(Bobrek) należącej do koncernu. Wkrótce powstała jedna z największych na Śląsku elektrownia.
Projektantami niezwykłych zabudowań byli kuzyni Georg i Emil Zillmannowie, którzy mieli już na

koncie realizację kopalni węgla kamiennego „Giesche” (Wieczorek) i słynnych osiedli robotniczych
Giszowiec i Nikiszowiec. Powstał olbrzymi zespół fabryczny z budynkiem administracyjnym,

maszynownią, pompownią, kotłownią, rozdzielnią główną i wewnętrznym dziedzińcem; ich budynki
wzniesiono z cegły zwykłej, klinkierowej i glazurowanej, a przykryto dachami mansardowymi z
lukarnami. Zakład otwarto 29 listopada 1920. Czterostronny zegar marki Siemens und Halske

zamontowano na wieży elektrowni w 1925 roku i był on sprzężony z 54 zegarami działającymi w
zakładzie. W latach 1939-1944 Elektrownia Szombierki osiągnęła maksymalną moc 100 MW,

pracowało w niej wówczas ponad 900 osób. Można było ją wtedy uznać za jedną z największych
elektrowni w Europie. 



SZYB PREZYDENT KOMPLEKS SZTYGARKA (CHORZÓW)

Chorzów, tak jak sąsiednie Katowice czy Zabrze, rozwinął się w jedno z największych miast Górnego
Śląska głównie dzięki kopalniom węgla kamiennego i hutom żelaza. Początki tych gałęzi przemysłu w
okolicach wsi Chorzów miały miejsce pod koniec XVIII wieku. Pomnika w centrum miasta doczekał się
szczególnie przedsiębiorczy hrabia, Fryderyk Wilhelm von Reden – Pruski Minister Przemysłu, który

położył tutaj podwaliny zarówno pod górnictwo węglowe, jak i hutnictwo żelaza. Po zakończeniu
poszukiwań węgla kamiennego przez państwo pruskie, wydrążono pierwszy szyb górniczy, „Wilhelm”,
o głębokości 11 m. Dwa lata później uruchomiono wydobycie węgla w szybie „Pelagia”. W 1791 roku
połączono obydwa szyby z działającą, prywatną kopalnią węgla kamiennego „Prinz Carl von Hessen”,

która zmieniła nazwę na „Koenigsgrube”, czyli państwową kopalnię „Król”. Miała ona
współdecydować o obliczu miasta przez następne 200 lat! W 1922 roku, w wyniku polsko-

niemieckiego podziału Śląska, teren obecnego miasta Chorzowa został przyłączony do odrodzonej
Polski. Kopalnia „Król” stała się wówczas własnością polsko-francuskiego przedsiębiorstwa

,,Skarboferm”. W 1937 roku zakład został podzielony na dwie kopalnie: „Prezydent” i „Barbara–
Wyzwolenie”. Obydwie, podlegając licznym przekształceniom, wydobywały węgiel do końca

ubiegłego wieku. Wspaniałą pozostałością są zabudowania przemysłowe znajdujące się na terenie
wyznaczonym ulicami Piotra Skargi i Tadeusza Kościuszki. Najefektowniejszym i najcenniejszym

obiektem jest wieża wyciągowa dawnego szybu „Prezydent”, który swą nazwę zawdzięczał
ówczesnemu prezydentowi Polski, Ignacemu Mościckiemu. Zbudowano ją w 1933 roku według

projektu inżyniera Ryszarda Heilemana z Katowic. Początkowo szyb nazywał się „Święty Jacek”; w
1937 roku całą kopalnię przemianowano na „Prezydent”, a szyb otrzymał nazwę „Prezydent

Mościcki”. Niezwykła jest konstrukcja wieży – zastrzałowa, żelbetowa. Liczy 42 m wysokości i posiada
dwa koła linowe o średnicy 5,5 m. Za pomocą dwóch skibów (zbiorników wyciągowych) o pojemności

10 ton każdy, mogła ona wydobywać około 500 ton węgla na godzinę! Obok wieży zachowała się
także m.in. historyczna brama wjazdowa, dawne budynki straży pożarnej, domu sztygarów, kasyna,

skraplarni powietrza, łaźni, maszynowni i nadszybia szybu „Erbreich I” (później „Wojciech”) oraz
maszynowni szybu „Erbreich II”. Kilka z tych obiektów zrewitalizowano, tworząc kompleks hotelowo-

gastronomiczny „Sztygarka”. Znajdziemy w nim m.in. pensjonat, restaurację i kawiarnię oraz SPA;
„Sztygarka” kusi także imprezami kulturalnymi. 



CENTRALNE MUZEUM POŻARNICTWA (MYSŁOWICE)

Pomysł utworzenia muzeum gromadzącego i prezentującego historię polskiego pożarnictwa, pojawił
się już na początku ubiegłego stulecia. Pierwszy dział pożarniczy powstał w Łowiczu, w tamtejszym

Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych; istniał do 1939 roku. Po II wojnie światowej zbiory
pożarnicze posiadało wiele niedużych izb muzealnych. Wreszcie, w roku 1974, mysłowiczanie
postanowili zorganizować muzeum na Górnym Śląsku. Jednym z powodów była długa tradycja
funkcjonowania miejscowej ochotniczej straży pożarnej, powołanej do życia już w roku 1864!

Muzeum otwarło podwoje w roku 1975. Do nowej siedziby, w dzielnicy Słupna, przeniosło się w 1991.
Wkrótce zostało włączone w struktury Państwowej Straży Pożarnej. W roku 1995 oddziałem

zamiejscowym Centralnego Muzeum Pożarnictwa zostało Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w
Rakoniewicach. Ekspozycja muzeum jest bardzo bogata. Pięknie prezentuje się kolekcja samochodów

pożarniczych, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Najstarszym pojazdem jest Benz–Gaggenau z
1913 roku, a niewiele młodsza jest pochodząca z 1927 roku autodrabina Magirus. Niezwykle

wartościowe są zbiory sikawek konnych i ręcznych, konnych wozów pogotowia, drabin i motopomp.
Wyjątkowym zabytkiem jest sikawka z 1717 roku, wykonana w opactwie cysterskim w Henrykowie.
Poza sprzętem pożarniczym, w muzeum możemy zobaczyć strażackie mundury, hełmy oraz zbiory
dokumentów i fotografii. Nie zabrakło także miejsca na prezentację sylwetek ludzi zasłużonych dla

polskiego pożarnictwa oraz wielkich fotografii najstarszych straży pożarnych na Śląsku. Muzeum
zaprasza również na wystawy czasowe. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach znajduje się

na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 



ZABYTKOWA KOPALNIA SREBRA (TARNOWSKIE GÓRY)

Już nazwa miasta - Tarnowskie Góry - zdradza jego wielowiekowe związki z górnictwem:„gory” w
czasach staropolskich oznaczały kopalnie. Stąd właśnie wzięła się nazwa późniejszego miasta

Tarnowskie Góry. Także herb, w którym od początku XVI wieku widnieją narzędzia górnicze - pyrlik i
żelozko - określa jednoznacznie, czym zajmowali się mieszkańcy osady. Położone na północnych

krańcach Górnego Śląska miasto od XVI wieku było jednym z najważniejszych ośrodków
przemysłowych tej części Europy. W Tarnowskich Górach wydobywano rudy ołowiu, srebra i cynku.
Wpierw czyniono to metodą odkrywkową, później zaczęto kopać szyby i drążyć chodniki. Pierwszy

okres pomyślności miasta wiązał się przede wszystkim z produkcją ołowiu i srebra, i trwał do drugiej
połowy XVII wieku. Produkcja ołowiu w Tarnowskich Górach w XVI wieku odegrała kluczową rolę w
europejskim hutnictwie srebra, a produkcja cynku w wieku XIX zdominowała światową podaż tego

metalu. Kopalnia i związane z nią zakłady przemysłowe stały się fundamentem rewolucji
przemysłowej na Górnym Śląsku. Nowatorski system odwadniania zaopatrywał w wodę zarówno

przemysł jak i powiększającą się liczbę ludności aglomeracji.
W ciągu kilku stuleci na obecnych terenach miasta wykopano około 20 tysięcy szybów, 150
kilometrów chodników i kilkadziesiąt kilometrów sztolni odwadniających. Podziemną trasę

turystyczną otwarto w 1976 roku. Wytyczono ją na terenie dawnej kopalni „Fryderyk”, w części
powstałej w XVIII i XIX wieku. Obejmuje 40-metrowy zjazd szybem „Anioł” i wędrówkę 1740 metrami
wyrobisk z rozległymi komorami („Srebrna”, „Zawałowa” i „Niska”), a nawet spływ łódką w chodniku

wodnym (270 m). W budynku nadszybia, przed zjazdem widną do podziemi, można oglądnąć
efektowną, multimedialną ekspozycję, prezentującą dzieje górnictwa rud w Tarnowskich Górach. W
bezpośrednim sąsiedztwie kopalni umiejscowiono Skansen Maszyn Parowych. Nie wszystkie są one

związane z górnictwem. Znajdziemy tutaj co prawda kopalnianą maszynę wyciągową, ale uwagę
przyciągają również m.in. parowy walec drogowy (z 1928 roku) oraz parowozy: normalno- i

wąskotorowe. Kopalnia i Skansen znajdują się na Szlaku Zabytków Techniki.
Tarnogórskie podziemia oraz 25 obiektów pogórniczych leżących na powierzchni są nominowane do

wpisu na prestiżową Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzja o wpisie zapadnie w połowie
2017 roku. 



MUZEUM CHLEBA, SZKOŁY I CIEKAWOSTEK (RADZIONKÓW)

Droga do założenia muzeum w Radzionkowie nie była wcale prosta. Na początku były
zainteresowania piekarnicze Piotra Mankiewicza, a następnie pasja kolekcjonowania

przedmiotów związanych z wyrobem chleba. Wiązało się to z częstymi wizytami na targach
staroci oraz przeszukiwaniem zakurzonych strychów w celu zdobycia ciekawych eksponatów.

Kiedy przedmioty nie mieściły się już w domu, przyszedł pomysł organizacji własnego muzeum.
Muzeum Chleba w Radzionkowie otwarto w 2000 roku. Na siedzibę wybrano dawne hale

magazynowe. Jak mówi Piotr Mankiewicz, celem działalności muzeum jest przede wszystkim
nauka szacunku dla chleba powszedniego, bo za tym idzie szacunek dla innych tradycyjnych
wartości. Pewnie dlatego najbardziej wyczekiwanymi gośćmi są dzieci. W muzeum przyjrzeć
się można dokładnie wszystkim etapom powstawania chleba. Wszystko zaczyna się od pracy

rolnika (np. prezentowane są różne rodzaje zbóż) i młynarza. Później trafiamy do sali z
urządzeniami piekarniczymi, do starej piekarni, śląskiej kuchni i cukierni. W muzeum
zgromadzono mnóstwo narzędzi, maszyn, przedmiotów codziennego użytku, książek,

dokumentów, pocztówek... Niezwykłe są tzw. pieniądze chlebowe z okresu międzywojennego,
za które można było nabyć jedynie oznaczoną ilość chleba. Z pewnością wielką atrakcją jest
możliwość upieczenia własnej bułeczki. Edukacji służą: pokaz filmu „Chleb” i specjalne lekcje

muzealne. Muzeum wciąż rozszerza zakres działalności. Zaprasza więc do dawnej sali lekcyjnej,
a także na wystawę interesującej kolekcji starych komputerów. Muzeum Chleba, Szkoły i
Ciekawostek w Radzionkowie znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki. Kronika szlakowa
Rewolucja przemysłowa sprzed kilku wieków miała wpływ również na produkcję chleba.

Tempo pracy sprawiło, że nie było już czasu na tradycyjne nim dzielenie się. Blisko sto lat temu
Amerykanin Otto Frederick Rohwedder, uważany powszechnie za wynalazcę przemysłowego
chleba porcjowanego, opatentował maszynę do automatycznego krojenia chleba. Problemy z
utrzymaniem świeżości takiego pieczywa zniechęciły go jednak do uruchomienia produkcji na

większą skalę. Do pomysłu jednak powrócił i 82 lata temu zaprojektował linię produkcyjną,
która najpierw kroiła, a następnie natychmiast szczelnie pakowała  



MUZEUM DRUKARSTWA (CIESZYN)

Muzeum to kompletna stara drukarnia typograficzna, gdzie zachował się
charakterystyczny klimat dawnych czasów. To jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie
cały zgromadzony sprzęt jest w pełni sprawny. Można tu zobaczyć nie tylko różne
maszyny i urządzenia, ale też poznać ich zastosowanie w dawnych drukarniach. W
czasie zwiedzania śledzimy kolejne etapy powstawania druku dawną, archaiczną

metodą: od ręcznego układania tekstu z zastosowaniem pojedynczej litery,
późniejsze składanie i odlewanie na skomplikowanej maszynie, odbijanie na

papierze, do końcowego etapu łączenia w postać książki. 



RADIOSTACJA GLIWICE

Gliwicka Radiostacja rozpoczęła nadawanie w 1925 roku, w obiekcie odległym o 4 km od powstałej 10 lat
później stacji nadajnika. Gliwicka stacja radiowa służyła do retransmisji programu Radia Wrocław. W latach
1925-32 Radiostacja należała do spółki Schlesische Funkstunde AG, (Śląska Audycja Radiowa SA), a od 1932
była częścią państwowej rozgłośni – Reichssender Breslau. Stacja zasięgiem obejmowała wschodnie obszary

Śląska oraz przygraniczne ziemie polskie, co po podziale Górnego Śląska w 1922 r. nabrało szczególnego
znaczenia. W celu poprawy jakości nadawanych programów, w latach 30. na obszarze Niemiec wzniesiono

kilkanaście drewnianych wież radiowych, w których antena umieszona była wewnątrz konstrukcji. Do budowy
nie można było użyć metalu, ponieważ zakłócałby emisję fal radiowych. Najwyższa ówczesna wieża sięgnęła
190 m, jednak spośród zachowanych do dziś prymat dzierży ta w Gliwicach. Gliwicka wieża antenowa została

zbudowana w 1935 r. przez firmę Lorenz. Użyto drewna modrzewiowego. Belki połączono śrubami z mosiądzu
- jest ich w konstrukcji 16100. Na szczyt wiodą schody z 365 stopniami. Wieża w czterech miejscach

przymocowana została do betonowych fundamentów śrubami o długości 235 cm! W odległości ok. 250 m od
wieży stoi budynek stacji nadajnika oraz dwa budynki mieszkalne, zajmowane pierwotnie przez pracowników

obsługujących stację. Budynek nadajnika jest obecnie jednym z oddziałów Muzeum w Gliwicach. Można w nim
zobaczyć nie tylko wiele oryginalnych urządzeń historycznej stacji radiowej, ale także dobrze zachowane,

nietechniczne wyposażenie budynku. W przededniu ataku III Rzeszy na Polskę, 31 sierpnia 1939 roku udający
Polaków esesmani wdarli się do gliwickiej stacji nadawczej przy ul. Tarnogórskiej, aby nadać odezwę w języku

polskim, zapowiadającą rychłą polską ofensywę i wzywającą do powstania. Ze względów technicznych
komunikatu nie udało się nadać. W eter poszły jedynie następujące słowa: „Uwaga! Tu Gliwice. Rozgłośnia
znajduje się w rękach polskich.” W Radiostacji zastrzelony został Franciszek Honiok, były powstaniec śląski.
Jego śmierć była częścią akcji mającej uwiarygodnić rzekomy, polski napad. Atak na gliwicką Radiostację był

fragmentem planu, który obejmował szereg prowokacji granicznych - nie tylko na Górnym Śląsku, ale także na
Pomorzu i w Wielkopolsce. Prowokacje te wykorzystano w propagandowych komunikatach radiowych i
prasowych. Stały się uzasadnieniem agresji III Rzeszy wobec Polski, którą obarczono winą za rozpoczęcie

wojny. Obecnie wieża antenowa wraz z trzema budynkami, które razem tworzą zabytkowy kompleks
Radiostacji, stanowi własność miasta. Budynek nadajnika od 2005 roku jest oddziałem Muzeum w Gliwicach.

Można w nim zobaczyć oryginalne wyposażenie stacji, a także film o prowokacji gliwickiej. Radiostacja Gliwice
znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki.  



MUZEUM TYSKICH BROWARÓW KSIĄŻĘCYCH (TYCHY)

Tychy przez stulecia były jedną z osad na ziemi pszczyńskiej, na której piwowarstwo miało duże
znaczenie już w czasach średniowiecznych. Dobitnie o tym świadczą tradycje warzenia piwa w samej

Pszczynie, o czym przypomina położona w samym centrum miasta ulica Piwowarska. Pierwsza
wzmianka o istnieniu browaru, należącego do właścicieli Pszczyny, pochodzi z 1629 roku.

Funkcjonował on razem z gorzelnią. Produkowano wówczas trzy rodzaje piwa: wysyłkowe, drożdżowe
i stołowe. Raczej nie przypominały one ani w smaku ani w wyglądzie dzisiaj znanych nam trunków.
Rewolucja nastąpiła w XIX wieku - zmieniła się technologia produkcji piwa, browary z niewielkich

manufaktur stawały się dużymi zakładami przemysłowymi. W 1861 roku książę pszczyński Jan Henryk
XI Hochberg przekształcił browar w Tychach w nowoczesną fabrykę, budując m.in. młyn, słodownię,

warzelnię, suszarnię i lodownię. W ofercie pojawiły się jasne Piwa Książęce. Wkrótce książęcej
inicjatywie wyrosła konkurencja – Browar Obywatelski, który wpisał się w tradycje dzisiejszego

potentata. Po II wojnie światowej browary upaństwowiono. Obecnie 400-letnią historią warzenia
piwa w Tychach szczyci się Kompania Piwowarska SA. Muzeum Piwowarstwa w Tychach było pierwszą

tego typu instytucją w Polsce. Oficjalne otwarcie miało miejsce 22 listopada 2004 roku. Ekspozycję
umieszczono w dawnym kościele ewangelickim z początku XX wieku. Po powitaniu przez księcia Jana

Henryka XI, zwiedzający w ciekawy sposób poznaje wszystkie etapy warzenia, butelkowania i
degustacji złocistego napoju. Czeka tutaj wiele multimedialnych atrakcji, w tym projekcja

trójwymiarowego filmu. Zainteresowani mogą również wypić szklaneczkę piwa w stylowym pubie.
Warto się ponadto wybrać na zwiedzanie Tyskich Browarów Książęcych, w których tradycja dopełnia

się nowoczesnością. Na trasie wycieczki znajduje się współczesna linia produkcyjna oraz piękne
zabytki architektury przemysłowej, jak np. warzelnia z 1915 roku, bednarnia i smolarnia czy ciekawy

budynek dyrekcji. Tyskie Browarium jest jednym z punktów na Szlaku Zabytków Techniki. 



I wiele, wiele innych! 
Zapraszamy  do czytania  dalej: 

LINK: http://www.industriada.pl/

Dziękujemy za uwagę! Widzimy  się  w wrześniu. 
Udanych wakacji!!

Gazetkę wykonała Sandra Musioł, wraz z pomocą  nauczycielki Doroty Krężel. 


	OBIEKTY INDUSTRIADY
	STARA FABRYKA (BIELSKO-BIAŁA)
	GÓRNOŚLĄSKIE KOLEJE WĄSKOTOROWE (BYTOM)
	EC SZOMBIERKI
	SZYB PREZYDENT KOMPLEKS SZTYGARKA (CHORZÓW)
	CENTRALNE MUZEUM POŻARNICTWA (MYSŁOWICE)
	ZABYTKOWA KOPALNIA SREBRA (TARNOWSKIE GÓRY)
	MUZEUM CHLEBA, SZKOŁY I CIEKAWOSTEK (RADZIONKÓW)
	MUZEUM DRUKARSTWA (CIESZYN)
	RADIOSTACJA GLIWICE
	MUZEUM TYSKICH BROWARÓW KSIĄŻĘCYCH (TYCHY)

