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INDUSTRIADA 
w Rybniku i Rudach

W sobotę 11 czerwca pełną parą ruszy IN-

DUSTRIADA. W kilkudziesięciu obiektach 

Szlaku Zabytów Techniki czekają pasjo-

nujące, przemysłowe historie, wyjątkowe 

warsztaty i działania artystyczne. Swoją 

część industrialnej opowieści zaprezen-

tują też obiekty z Rud i Rybnika. 

Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej 

w Rudach, jak co roku zaprasza na przejaz-

dy wąskotorówką na trasach Rudy–Paproć 

oraz Rudy–Stanica. Zwiedzanie stacji będzie 

miało formę spektaklu z udziałem aktorów. 

Nie zabraknie także parady taboru, w czasie 

której zobaczymy najciekawsze i unikatowe 

eksponaty. Poza tym w trakcie INDUSTRIADY 

do hali lokomotywowni zawita legendarny 

Karol Godula, słynny górnośląski przemysło-

wiec, nazywany często Królem Cynku, który 

zaprosi do wspólnych chemicznych i fizycz-

nych eksperymentów. Miłośników majster-

kowania z pewnością zainteresują warszta-

ty modelarskie i rękodzielnicze oraz pokazy 

makiet kolejowych. Z kolei ci, którzy lubią 

mroczne historie i chcą poczuć dreszczyk 

emocji, będą mogli wziąć udział w grze typu 

escape room. Uczestnicy, zamknięci w wa-

gonie-więźniarce będą mieli tylko chwilę, 

aby rozwiązać zagadki, które pozwolą im 

wydostać się na wolność. 

W Rybniku na INDUSTRIADĘ zaprosi Za-

bytkowa Kopalnia Ignacy. Miłośnicy prze-

mysłowych opowieści powinni koniecznie 

wziąć udział w projekcji filmu Metropolis. 

Pokaz wybitnej filmowej produkcji Fritza 

Langa z 1927 roku urozmaici muzyka na 

żywo, w wykonaniu zespołu Czerwie. Młod-

si uczestnicy INDUSTRIADY będą mogli po-

znać lepiej śląskie baśnie i legendy w cza-

sie gry terenowej. Zadaniem jej uczestników 

będzie odszukanie, ukrytych na terenie ko-

palni beboków, takich jak utopki, meluzy-

ny czy heksy. Nie zabraknie też elementów 

edukacyjnych. Odwiedzający Kopalnię Igna-

cy zobaczą pokazy hutnictwa szkła, poznają 

różne przykłady wykorzystania węgla i ma-

szyny parowe, a na koniec wzbiją się na wy-

żyny oglądając okolicę z punktu widokowe-

go. Industrialnym eksploracjom towarzyszyć 

będą występy artystyczne, m.in. zespołu 

folklorystyczno-rozrywkowego Druga Mło-

dość i grupy Baca Dance. 

Na INDUSTRIADĘ bez trudu dostaniemy się 

pociągami Kolei Śląskich. Dzięki specjal-

nym kuponom za podróż pomiędzy obiekta-

mi Szlaku Zabytków Techniki nie zapłacimy 

ani złotówki. Warto zadbać o kupony z wy-

przedzeniem, bo ich ilość jest ograniczona. 

Można je odbierać od 28 maja w 44 obiek-

tach biorących udział w imprezie oraz 

w dniu INDUSTRIADY w punktach INDUinfo 

i u stewardów – osób udzielających pomocy 

przy korzystaniu z systemu transportowego. 

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 

(wstęp bezpłatny). 
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