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INDUSTRIADA 
w Bielsku-Białej i okolicach 
(Cieszyn, Ustroń)

Przemysłowych atrakcji nie zabraknie 

w obiektach ulokowanych w południowej czę-

ści województwa. W Bielsku-Białej będzie moż-

na tworzyć obrazy z nici, w Ustroniu zaglądnąć 

do wnętrza budynku dyrekcji huty, a w Cieszy-

nie spotkać Arcyksięcia Albrechta Fryderyka 

Habsburga! 

W  Bielsku-Białej na wspólne świętowanie 

zaprasza Stara Fabryka, czyli muzeum dzia-

łające w dawnej fabryce sukienniczej Karo-

la Büttnera. Po muzeum oprowadzać będą 

przewodnicy, którzy opowiedzą o technolo-

giach powstawania tkanin. Najmłodsi będą 

mogli wziąć udział w warsztatach string-art, 

podczas których powstaną obrazy wykona-

ne z kolorowych nici. Ponadto, w galerii na 

poddaszu będzie dostępna wystawa Texti-

le Art of Today 2015–2017 Międzynarodowe 

Triennale Tkaniny Artystycznej. Odbędą się 

także wycieczki po mieście – szlakiem mura-

li reklamowych i artystycznych oraz śladami 

bielskiej architektury przemysłowej. 

Odwiedzający Muzeum Ustrońskie zobaczą 

przygotowane specjalnie na INDUSTRIADĘ 

ekspozycje. Odkryją pierwotny wygląd wnę-

trza budynku dyrekcji dawnej ustrońskiej 

huty żelaza „Klemens“, poznają tajemniczą 

historię rzeźby „Hutnik”, dowiedzą się wię-

cej o miejscowych osiedlach robotniczych. 

Będzie też można tropić duchy ustrońskiej 

huty w czasie gry miejskiej, tworzyć biżu-

terię steampunkową ze zużytych mechani-

zmów zegarowych czy podziwiać paradę hi-

storycznych samochodów. 

O historii drukarstwa dowiemy się więcej 

w  Cieszynie. Tamtejsze Muzeum Drukar-

stwa przygotowało prezentację urządzeń, 

na których przez ponad 120 lat przepisy-

wano teksty tzw. metodą gorącego skła-

du. Ponadto będzie można poznać historię 

cieszyńskiego tramwaju w czasie gry miej-

skiej i  wymyślić własne przemysłowe le-

gendy podczas konkursu na alternatywne 

zakończenia. 

Industriadową podróż w  czasie szykuje 

dla zwiedzających także Browar Zamkowy 

w Cieszynie, gościnny uczestnik tegorocz-

nego Święta Szlaku Zabytków Techniki.  

Za sprawą pokazów rekonstrukcyjnych 

browar przeniesie się do XIX wieku. Uwa-

ga! Spodziewana jest wizyta Arcyksięcia 

Albrechta Fryderyka Habsburga i wojska 

cesarskiego.

W INDUSTRIADĘ w tym roku włącza się tak-

że Zamek Cieszyn. Za jego sprawą w czę-

ści obiektów Szlaku odbędą się warsztaty 

projektowe, muzyczne, plastyczne, a  na-

wet kulinarne. Na szczególną uwagę zasłu-

gują zajęcia, które Zamek zaplanował w po-

łudniowej części województwa. W  Starej 

Fabryce w Bielsku-Białej będzie można na-

uczyć się szycia maskotek, w Muzeum Dru-

karstwa i  Browarze Zamkowym Cieszyn 

wziąć udział w warsztatach tworzenia sper-

sonalizowanych kufli do piwa, a w Muzeum 

Ustrońskim stworzyć, wspomnianą już, up-

cyclingową biżuterię.

Pamiętajmy, że w tym roku podróże pomię-

dzy obiektami biorącymi udział w  INDU-

STRIADZIE ułatwiają kupony na bezpłatne 

przejazdy Kolejami Śląskimi. Można je 

odbierać od 28 maja w  44 obiektach 

biorących udział w  imprezie, oraz w  dniu 

imprezy w punktach INDUinfo. Ponadto po-

między Cieszynem, Bielsko-Białą i Ustroniem 

kursować będą 3 bezpłatne busy. Pierwszy 

wyruszy na trasę o  godzinie 10.00, ostat-

ni dojedzie na miejsce o 22.00. Warunkiem 

skorzystania z  bezpłatnego przejazdu jest 

zwiedzenie jednego z obiektów INDUSTRIA-

DY w  tych miastach (należy zachować bi-

let wstępu). Zapisy na bezpłatny transport 

od 19 maja przyjmuje Regionalny Ośrodek 

Kultury w Bielsku-Białej (od poniedziałku do 

piątku, w godzinach 8.00–15.00, pod nr. 33 

822 05 93). Bez większego trudu i  całko-

wicie bezpłatnie będzie więc można prze-

mieszczać się pomiędzy obiektami w czasie 

INDUSTRIADY. 

Aby porządnie rozgrzać maszyny w części 

obiektów INDUSTRIADA rozpoczyna się już 

10 czerwca, kiedy to wydarzenia specjalne 

przygotują uczestników na dzień następ-

ny. 11 czerwca podczas INDUSTRIADY trze-

ba będzie działać z pełną mocą i korzy-

stać z atrakcji, które oferują aż 44 obiekty 

w 27 miejscowościach regionu. Działania ich 

wszystkich koordynuje Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, pomysłodawca IN-

DUSTRIADY, a napędzać je będą przemysło-

we legendy – motyw przewodni tegorocz-

nego Święta Szlaku Zabytków Techniki. 

Tegoroczny festiwal zwieńczy koncert multi-

medialny „Rasa. Pieśni antracytu”, który od-

będzie się w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Więcej szczegółów znajdziemy na industriada.pl 


