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INDUSTRIADA  
i warsztaty  
z Zamkiem Cieszyn 
Tworzenie spersonalizowanych kufli do piwa dla dorosłych  

i maskotek-robotów dla dzieci. Warsztaty gry na instrumentach 

z warzyw dla całych rodzin oraz projektowanie biżuterii steam-

punkowej dla pasjonatów przemysłowych gadżetów. To wszystko 

czeka na uczestników INDUSTRIADY, którzy chętnie wezmą udział 

w zajęciach odbywających się sobotniego popołudnia pod dacha-

mi zabytków techniki. 

Oto lista interesujących rodzinnych warsztatów projektowych, 

podczas których nauczycie się tworzyć piękne ozdoby i zabawki 

za pomocą niezbyt trudnych metod i z wykorzystaniem łatwo  

dostępnych materiałów. 

Wszystkie wydarzenia współorganizowane są przez Zamek  

Cieszyn – jedno z wiodących w Polsce centrów promujących  

i pomagających wykorzystywać potencjał wzornictwa. 

„PRZYTUL ZOBOTA”

WARSZTAT SZYCIA MASKOTEK Z MAGDALENĄ PALUCH-PASZ / 

GODZ. 13–19

STARA FABRYKA W BIELSKU-BIAŁEJ 

W mieście o bogatych tradycjach włókienniczych industriadowe zobo-

ty, czyli zabytkowe roboty zamienią się w miękkie przytulanki. Uczest-

nicy stworzą własne wersje maskotek, które zabiorą ze sobą do domu. 

Umiejętność szycia nie jest niezbędna, albowiem zoboty stworzone 

zostaną z wykrojonych wcześniej form. Najmłodsi będą mieli też oka-

zję przyjrzeć się z bliska pracy krawca i poznać jego warsztat. 

„WEHIKUŁ CZASU” 

WARSZTAT WYKONYWANIA ZABAWEK MECHANICZNYCH  

Z MACIEJEM I TOMASZEM NIEMCAMI ORAZ EMILIĄ 

KRANKOWSKĄ 

GODZ. 12–18 

GÓRNOŚLĄSKIE KOLEJE WĄSKOTOROWE W BYTOMIU

W otoczeniu lokomotyw i wagonów dzieci zbudują swoje własne po-

jazdy wykorzystując tekturę, drewno, szpulki po niciach czy kartono-

we rolki. Warsztaty poprowadzą projektanci wzornictwa oraz ceramiki. 

„CO W MARCHEWCE PISZCZY?” 

WARSZTAT MUZYCZNY Z ASI MINĄ 

GODZ. 14–20, GALERIA SZYB WILSON W KATOWICACH

Uczestnicy warsztatu, niczym prawdziwi lutnicy, będą tworzyć instru-

menty, tyle że z warzyw. Na przykład gwizdki z marchewek, które po 

koncercie można zjeść. Nauczą się gry na plastikowych kubkach, spró-

bują też zagrać na bębnach, kalimbach, rurach tonalnych i innych cie-

kawych instrumentach. Zajęcia poprowadzi Asi Mina – muzyk, peda-

gog, animatorka kultury i ambasadorka Muzykoteki Szkolnej.

„ZRÓB SWÓJ WŁASNY KUFEL” 

WARSZTAT PROJEKTOWY Z TOMASZEM BIERKOWSKIM 

GODZ. 10–18 

MUZEUM DRUKARSTWA I BROWAR ZAMKOWY CIESZYN

Będzie to trzyetapowy warsztat dla pasjonatów, których interesują hi-

storyczne techniki drukarskie oraz historia browarnictwa. Rozpocznie 

się w Muzeum Drukarstwa, gdzie uczestnicy poznają dawne techni-

ki druku i samodzielnie odbiją swój certyfikat uczestnictwa w INDU-

STRIADZIE. Potem odwiedzą Browar Zamkowy Cieszyn, by zobaczyć 

na własne oczy, jak warzy się piwo, a także posłuchają o projektowa-

niu etykiet. Na koniec czeka ich tworzenie spersonalizowanych kufli 

do piwa. Będą mogli je ozdobić ręcznie lub komponując wzory z go-

towych elementów, które utrwalone zostaną na szkle specjalną tech-

niką grawerowania.
Szyb WIlson

fot. arch. Muzeum Historii Katowic
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„TECZKA PODRÓŻNIKA”

WARSZTAT PROJEKTOWO-PODRÓŻNICZY Z WZORRO DESIGN

GODZ. 11–17 

MUZEUM HISTORII KOLEI W CZĘSTOCHOWIE 

Bilet, mapa, przewodnik – każdy, kto wyrusza w drogę wie, że są to rze-

czy niezbędne w podróży. Niestety, lubią się one czasem gdzieś zawie-

ruszyć. Stąd pomysł, by uczestnicy warsztatu stworzyli, z przygotowa-

nych wcześniej wykrojów, swoje własne, oryginalne teczki podróżników. 

Nad procesem będzie czuwać Wzorro. Warsztat odbędzie się w... zabyt-

kowym autobusie przed budynkiem muzeum! 

„ELEKTRYFIKACJA” 

WARSZTAT CERAMICZNY Z BOGDANEM KOSAKIEM 

GODZ. 13–19 

MUZEUM ENERGETYKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Prawie sto lat temu koncern „Giesche” wsparł elektryfikację regionu, 

przebudowując mieszalnię pasz na fabrykę porcelany elektrotechnicz-

nej. Wydobyte ze składowiska resztki izolatorów staną się integralną 

częścią nowych przedmiotów, które uczestnicy warsztatów wykonają 

własnoręcznie. Stare formy, oprawione w uformowane z różnych ga-

tunków mas ceramicznych podstawy, zamienią się w świeczniki. Za-

interesowani zobaczą też proces produkcyjny szolki. Przewodnikiem 

po świecie porcelany będzie Bogdan Kosak – projektant i producent 

ceramiki szlachetnej, wieloletni kierownik modelarni w Porcelanie Ślą-

skiej, który prowadzi własną pracownię. 

„JAK ZACHOWAĆ ZAPACH PIEKARNI W DOMU?” 

WARSZTATY FOOD DESIGN Z PATRYCJĄ WALTER 

GODZ. 12–18 

MUZEUM CHLEBA, SZKOŁY I CIEKAWOSTEK W RADZIONKOWIE

Zajęcia dla tych, którzy lubią odkrywać tradycję poprzez kuchenne 

smaki i zapachy. Uczestnicy wykonają własny chlebak stołowy, który 

przyda się potem w każdym domu. Do jego stworzenia wykorzystane 

będą tylko naturalne elementy dostępne w najbliższym otoczeniu, na 

przykład ogrodzie. Będzie to więc chlebak ekologiczny, który pozwoli 

cieszyć się dłużej zapachem świeżego chleba w domu. 

„INDUSTRIALNE ŚWIATŁO” 

WARSZTAT  TWORZENIA LAMP Z ŁUKASZEM JAWORSKIM  

I JOANNĄ PASTUSIŃSKĄ 

GODZ. 12–18 

ZABYTKOWA KOPALNIA IGNACY W RYBNIKU 

Miłośnicy majsterkowania wykonają własne wersje lamp z dostępnych 

wykrojników. Przekonają się również, że zwykły słoik czy karton mogą 

zamienić się w oryginalne źródło światła. W efekcie każdy zabierze 

ze sobą do domu gotową lampę. Wystarczy tylko wkręcić ledową ża-

rówkę i zawiesić w wybranym miejscu. Warsztat poprowadzą: Łukasz  

Jaworski – autor nagradzanych projektów lamp, serii urządzeń na pla-

ce zabaw, a także elementów małej architektury oraz Joanna Pastusiń-

ska – projektantka wzornictwa przemysłowego. 

„MANUFAKTURA ETYKIET” 

WARSZTAT PROJEKTOWY Z WZORRO DESIGN

GODZ. 11–17 

BROWAR OBYWATELSKI W TYCHACH

Niby niewielka, czasem kolorowa, innym razem skromna. Mowa o na-

lepkach na butelki. Te archiwalne, wraz z logotypem, będą inspiracją 

do stworzenia własnych projektów na podstawie gotowych wzorów. 

Każdy uczestnik dodatkowo przygotuje własny napój z dodatkiem ziół, 

na bazie tutejszej wody, wykorzystywanej przed laty w procesie tech-

nologicznym powstawania piwa.

„OZDOBY Z DUSZĄ I CHARAKTEREM” 

WARSZTAT WYKONYWANIA BIŻUTERII STEAMPUNKOWEJ 

Z WIOLETTĄ KRAUZ 

GODZ. 12–18 

MUZEUM USTROŃSKIE

Tworzenie biżuterii steampunkowej to nadawanie nowego życia przed-

miotom, z którymi wiąże nas szczególny sentyment. Podczas warsz-

tatu będzie można poczuć się jak fabrykant z początków ery przemy-

słowej. Można przynieść ze sobą zepsute zegarki, budziki, aparaty 

telefoniczne czy układy scalone. Uczestnicy stworzą z nich kolczyki, 

pierścionki, bransoletki, czy spinki do mankietów. Przejdą fascynująca 

drogę od rozkręcania mechanizmów, wyboru interesujących elemen-

tów, przez stworzenie własnego wzoru aż do finalnego zalania go ży-

wicą i utwardzenia. 

warsztaty z Zamkiem Cieszyn


