Muzeum Górnictwa Węglowego
Operatorem Szlaku Zabytków
Techniki
Szlak Zabytków Techniki ma nowego operatora. Rolę tę będzie
pełnić Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 4 lutego, w Łaźni
Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza, porozumienie w tej sprawie
podpisali Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego
oraz Bartłomiej Szewczyk, dyrektor MGW. W spotkaniu udział
wzięła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu roli Operatora Szlaku Zabytków Techniki, a
także współpraca w ramach sieci obiektów dziedzictwa kultury
przemysłowej województwa śląskiego. Muzeum ma pełnić rolę
koordynatora produktu turystycznego, jakim jest Szlak Zabytków
Techniki, zarówno w kwestii informacji i promocji, jak też
komunikacji z przedstawicielami obiektów zlokalizowanych na
Szlaku, działań zwiększających jego potencjał turystyczny, czy
kwestiach związanych z organizacją święta Szlaku Zabytków
Techniki, czyli Industriady.

Wybór Zabrza i Muzeum Górnictwa Węglowego jest nieprzypadkowy.
Wśród zabrzańskich propozycji dla turystów znajduje się m.in.
wyjątkowy kompleks Sztolnia Królowa Luiza. Na zwiedzających
czeka tu ponad 5 km podziemnych tras turystycznych. Jedną z
największych atrakcji stanowi trasa wodna, którą pokonuje się
na pokładzie łodzi, płynąc 40 metrów pod ulicami Zabrza. To
najdłuższy w Polsce podziemny spływ łodziami.

Za stworzenie kompleksu turystycznego Sztolnia Królowa Luiza

Zabrze otrzymało nagrodę Europa Nostra. To ustanowione przez
Komisję Europejską najwyższe wyróżnienie przyznawane na Starym
Kontynencie w obszarze dziedzictwa kulturowego. Wcześniej
międzynarodowe uznanie zyskała Zabytkowa Kopalnia „Guido”.

– Wyrosłe wokół kopalń Zabrze było przez dziesięciolecia
jednym ze sztandarowych miast przemysłu ciężkiego na Śląsku.
Jeszcze kilka lat temu funkcjonowało tu aż osiem zakładów
wydobywczych, ale wszystkie wielkie przedsiębiorstwa zostały
zamknięte, a my stanęliśmy przed poważnymi wyzwaniami –
przypomniała
prezydent
Małgorzata
Mańka-Szulik.
– Wykorzystaliśmy obiekty poprzemysłowe do stworzenia Szlaku
Zabytków Techniki. Dzisiaj Zabrze postrzegane jest jako
stolica turystyki postindustrialnej.

O tym, że pomysł na zachowanie przemysłowego dziedzictwa
śląskich miast odniósł sukces, świadczy fakt, że dziesiąta,
jubileuszowa edycja Industriady przyciągnęła 103 tys.
uczestników, podczas 528 wydarzeń zlokalizowanych w 44
obiektach usytuowanych na terenie naszego regionu.

– Podczas tegorocznej Industriady, która w tym roku wypada 4 i
5 czerwca, można będzie kolejny raz zwiedzić wyjątkowe obiekty
skupione na Szlaku Zabytków Techniki, poznać ich walory
edukacyjne, a przede wszystkim miło i atrakcyjnie spędzić czas
w gronie rodziny lub przyjaciół – dodała prezydent Zabrza.

Uroczystości towarzyszył pokaz ponad 100-letniej maszyny
parowej, zabytku przygotowywanego obecnie do udostępnienia
turystom.

