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Po ubiegłorocznych, hucznych obchodach X edycji 
INDUSTRIADY, ten rok okazał się jeszcze bardziej wy-
jątkowy. XI edycja święta Szlaku Zabytków Techniki 
będzie zdecydowanie inna od poprzednich, jednak 
emocji również nie zabraknie. Przekonajcie się sami 

– bądźcie z nami 26 września!

Podczas XI edycji zapraszamy do 36 obiektów, w tym 
dwóch zaprzyjaźnionych: Stacji Biblioteka w Rudzie Ślą-
skiej oraz Przystani Marina Gliwice. W programie fani 
industrialnych zabytków znajdą atrakcje takie jak: wy-
stawy, gry miejskie, happening, artystyczne instalacje, 
wykłady i warsztaty – wszystko związane z wyjątkowym 
motywem przewodnim, który dla pasjonatów techniki 
może być sporym zaskoczeniem.

Tradycyjny rozruch maszyn i wielki finał w tym roku się 
nie odbędą. Wynika to z podjętych przez organizatorów 
działań, mających zapewnić uczestnikom najwyższy po-
ziom bezpieczeństwa podczas wydarzenia. Nie oznacza 
to jednak, że na otwarcie i zamknięcie XI edycji święta 
Szlaku Zabytków Techniki nie planujemy czegoś specjal-
nego. Huk, para i… kolorowy dym! Tak rozpocznie się 
tegoroczna edycja INDUSTRIADY. W Zabrzu, w Sztolni 
Królowa Luiza, zostanie uruchomiona zabytkowa paro-
wa maszyna wyciągowa, jedna z najstarszych w całej 
Europie. W ten symboliczny sposób wprawimy w ruch 
cały festiwal.

Święto Szlaku Zabytków Techniki zakończy się w tyskim 
Browarze Obywatelskim. Odbędzie się tam koncert 
Marcina Wyrostka & AUKSO oraz multimedialny pokaz 
mappingu. Podczas XI edycji w Tychach nastąpi również 
oficjalna inauguracja Galerii Stara Warzelnia. W tym 
zabytkowym obiekcie zostaną także zaprezentowane 
zbiory kolekcji Barwy Śląska.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest NATU-
RA W PRZEMYŚLE. Związek pomiędzy tymi dwoma 
światami sięga początków przemysłowej działalności 
człowieka. Natura i industrialny charakter naszego re-

gionu są nierozłączne: wszystkie cztery żywioły odgry-
wały przecież kluczową rolę w pracy i codziennym życiu 
górników, hutników oraz robotników. Era przemysłowej 
rewolucji to dla człowieka koniec pewnej epoki, kiedy 
życie toczyło się zgodnie z rytmem pór roku. Jednak 
w halach fabryk oraz w podziemnych korytarzach re-
lacja natury z przemysłem była bardzo bliska – oba te 
światy jednocześnie uzupełniały się i rywalizowały ze 
sobą.

Natura, ze swoimi bogatymi i niespotykanymi struktu-
rami od zawsze przyciąga uwagę człowieka, zwłaszcza 
we współczesnych miastach, gdzie beton bywa domi-
nującym elementem krajobrazu. Dzięki niej możemy się 
zregenerować i oderwać od spraw życia codziennego. 
Dlatego podczas tegorocznej INDUSTRIADY wspólnie 
zaangażujemy wszystkie zmysły, aby na nowo odkryć 
industrialne zabytki województwa śląskiego! 

Tegoroczne wydarzenie nastawione jest przede wszyst-
kim na bezpieczeństwo uczestników. Dlatego też obiek-
ty Szlaku Zabytków Techniki, biorące udział w INDU-
STRIADZIE, zastosują się do wszelkich obostrzeń, które 
aktualnie będą obowiązywały w danym mieście. Pro-
gram może się jednak zmieniać – na bieżąco śledzimy 
wszystkie rozporządzenia, dotyczące sytuacji epidemio-
logicznej, a o zmianach informować będziemy w social 
mediach oraz w zakładce „Aktualności” na stronie in-
ternetowej. 25 i 26 września zostanie również urucho-
miona specjalna infolinia. Numer 728 406 107 będzie 
dostępny w godzinach 9.00–21.00. 

Zapraszamy na wyjątkową, bo jesienną edycję IN-
DUSTRIADY. Być może podczas tegorocznego święta 
Szlaku Zabytków Techniki nie uda nam się spotkać 
w tak dużym gronie, jak to bywało w poprzednich 
latach. Jednak 26 września w naszych mediach spo-
łecznościowych oraz za pośrednictwem telewizji będą 
jednak emitowane również specjalne transmisje, aby 
umożliwić wszystkim miłośnikom industrialnych atrak-
cji wspólne celebrowanie tego wyjątkowego święta. 

INDUSTRIALNE SERCE 

BIJE NATURALNYM RYTMEM!
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Bielsko-Biała

Pszczyna

Tychy

Zabrze

Ruda Śl.

Łaziska Górne

Bytom

Radzionków

Tarnowskie Góry

Siemianowice Śl.

Chorzów

Świętochłowice
Dąbrowa Górnicza

Czeladź

Rudy

Częstochowa

Żarki

Ustroń

Gliwice

Czerwionka-Leszczyny

Rybnik

Cieszyn

Katowice

Bielsko-Biała

• Stara Fabryka

Bytom

• Górnośląskie Koleje Wąskotorowe

Chorzów

• Szyb Prezydent – Kompleks Sztygarka

Cieszyn

• Browar Zamkowy Cieszyn

Czeladź

• Galeria Sztuki Współczesnej  

Elektrownia

Czerwionka-Leszczyny

• Familoki

Częstochowa

• Muzeum Górnictwa Rud Żelaza

• Muzeum Historii Kolei

• Muzeum Produkcji Zapałek

Dąbrowa Górnicza

• Kopalnia Ćwiczebna Muzeum  

Miejskiego „Sztygarka”

INDUSTRIADA

PRZED NAMI!

Gliwice

• Oddział Odlewnictwa Artystycznego

• Radiostacja Gliwice

Katowice

• Fabryka Porcelany

• Galeria Szyb Wilson

• Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia

• Muzeum Śląskie

• Osiedle Giszowiec

• Osiedle Nikiszowiec

Łaziska Górne

• Muzeum Energetyki

Pszczyna

• Muzeum Prasy Śląskiej 

Radzionków

• Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek

Ruda Śląska

• Kolonia Robotnicza Ficinus

Rudy

• Kolej Wąskotorowa

Święto Szlaku Zabytków Techniki od jedenastu lat łą-
czy przeszłość i teraźniejszość, czego efektem są na 
nowo odkrywane historie o naszym regionie. Podczas 
tegorocznej edycji przewodnicy wprowadzą uczestni-
ków w świat NATURY I PRZEMYSŁU. Wspólnie odkry-
jemy, że te dwa światy tylko na pozór się wykluczają. 
Czekamy na Was w 23 miastach – spotkajmy się na 
Szlaku!

2 obiekty zaprzyjaźnione, 

biorące udział w tegorocznej edycji INDUSTRIADY

Rybnik

• Zabytkowa Kopalnia Ignacy

Siemianowice Śląskie

• Park Tradycji

Świętochłowice

• Wieże KWK Polska

Tarnowskie Góry

• Sztolnia Czarnego Pstrąga

• Zabytkowa Kopalnia Srebra

Tychy

• Browar Obywatelski

Ustroń

• Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego

Zabrze

• Kopalnia Guido

• Sztolnia Królowa Luiza – Park 12C

• Sztolnia Królowa Luiza – Strefa Carnall

• Szyb Maciej

Żarki

• Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiosł

34 obiekty Szlaku Zabytków Techniki, 

biorące udział w tegorocznej edycji INDUSTRIADY

Gliwice 

• Przystań Marina Gliwice

Ruda Śląska 

• Stacja Biblioteka
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11
edycja

36
obiektów świętujących

34
obiekty SZT

2
obiekty zaprzyjaźnione

20
tras fabularyzowanego 

zwiedzania

10
HITÓW INDUSTRIADY

56
wydarzeń 

dla rodzin z dziećmi

43
wydarzenia 

dla pasjonatów techniki

6
rejsów statkiem

301
wydarzeń

23
miejscowości

1
dzień świętowania

INDUSTRIADA

W LICZBACH
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Ten rok jest wyjątkowy z wielu względów – również 
i dla INDUSTRIADY. Czerwcowa data wydarzenia zo-
stała przesunięta na 26 września 2020 roku, a święto-
wać będziemy tylko jeden dzień. Przemysłowe serce 
będzie jednak bić tak samo mocno, jak w poprzed-
nich latach – to możemy Wam obiecać! Wydarzenia 
i atrakcje będą dostępne w 36 obiektach wojewódz-
twa śląskiego. 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną 
wszystkie obiekty biorące udział w tegorocznej IN-
DUSTRIADZIE, zastosują się do wszelkich obostrzeń, 

INDUSTRIADA

TO MOC ATRAKCJI!

które aktualnie będą obowiązywały w rejonie da-
nego miasta. Programy mogą się więc zmieniać 

– informacje należy sprawdzać w naszych mediach 
społecznościowych oraz w zakładce „Aktualności” 
na stronie INDUSTRIADY. Dla tych, którzy nie będą 
mogli z nami być lub chcą być z nami w wielu miej-
scach jednocześnie, przygotowaliśmy specjalną al-
ternatywę. 26 września za pośrednictwem telewizji 
oraz w naszych mediach społecznościowych będą 
emitowane specjalne transmisje z różnych wydarzeń, 
organizowanych w dniu INDUSTRIADY.

SzlakZabytkowTechnikizabytkitechniki SZTWSla

Więcej informacji:

industriada.pl

Patronat medialny:
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XI edycja może się różnić od poprzednich, ale cie-
kawych wydarzeń nie zabraknie. Każdy z obiektów, 
biorących udział w święcie Szlaku Zabytków Techniki, 
przygotował dla odwiedzających wyjątkowe atrakcje, 
które zaprezentują unikalne spojrzenie na tegoroczny 
temat. Dla tych, którzy nie potrafią wybrać najciekaw-
szych wydarzeń, przygotowaliśmy ściągę z krótkim 
przeglądem tegorocznego programu INDUSTRIADY!

Para BUCH! Czyli otwarcie festiwalu

Oficjalny początek tegorocznej INDUSTRIADY odbę-
dzie się w Zabrzu, w strefie Carnall Sztolni Królowa 
Luiza. Jednym z elementów wydarzenia będzie uru-
chomienie wyremontowanej maszyny parowej z 1915 
roku – ale to nie wszystko! W przestrzeni Szybu Carnall 
odbędzie się również spektakl plenerowy pt. „Od ro-
śliny do maszyny”.

Zorze – Boginie Losu

Uczestnicy INDUSTRIADY, którzy zdecydują się odwie-
dzić Familoki, spotkają się z Boginiami Losu. W Czer-
wionce-Leszczynach odbędzie się bowiem spektakl 
muzyczny, łączący taniec, pantomimę i elementy żywej 
rzeźby. Jego bohaterkami będą Zorze, które kiedyś na-
zywano boginiami pomyślności. Inspiracją dla opowie-
ści było średniowieczne dzieło „Summa de cofessionis 
deiscretiae”, autorstwa brata Rudolfa, mnicha z opac-
twa cysterskiego, które odwiedzić można w pobliskich 
Rudach. Spektakl plenerowy odbędzie się o zachodzie 
słońca!

Naukowo-rozrywkowe spojrzenie

W Muzeum Energetyki odbędzie się pokaz z żywym 
Ogniem, ujarzmioną Wodą, orkanowym Wiatrem oraz 
energią Ziemi. Wszystkie te żywioły łączą się z ener-
gią, co zostanie zaprezentowane uczestnikom święta. 
Kolejnym hitem INDUSTRIADY będą demonstracje 
i eksperymenty fizyczne, m.in. prezentacja zjawisk za-
chodzących w bardzo niskich temperaturach. Natura 
oraz przemysł po raz kolejny pokażą, że związek pomię-
dzy nimi jest nierozłączny!

Koncert w Muzeum Śląskim

Śląska Orkiestra Kameralna wykona koncert Antonio 
Vivaldiego – Cztery pory roku op. 8 nr 1–4 w pięknym 
otoczeniu Muzeum Śląskiego. Uczestników INDUSTRIA-
DY zapraszamy do Łaźni – start o godzinie 17.00!

INDUSTRIALNE

HITY INDUSTRIADY
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Węglem zapisane

Węgiel można wykorzystać na różne sposoby – także 
do pisania. Uczestnicy INDUSTRIADY poznają więc 
zapomniany przepis na atrament węglowy na specjal-
nych warsztatach, organizowanych przez Muzeum Pra-
sy Śląskiej. Zorganizowane zostaną również warsztaty 
kaligrafii „Cóż za piękny charakter!”, które poprowa-
dzą absolwenci Scuola Estiva di Calligrafia a Belle Arti 
z Perugii.

Teatr Ognia

W przygotowanym specjalnie na INDUSTRIADĘ wi-
dowisku „Naturalis”, artyści teatru ognia Nam-Tara 
opowiedzą o ruchu i prawie ruchu, które stało się pod-
waliną klasycznej mechaniki. Do obejrzenia w Parku 
Tradycji! A tym, którym marzą się podróże w czasie, po-
lecamy happening, który również odbędzie się w tym 
obiekcie. W alternatywnej przeszłości przemysłowe 
maszyny oraz legendy spotkają się ze starożytną filo-
zofią przyrody…

Przemysłowe Alpaki

Zwierzęta są nieodłączną częścią przemysłowej historii. 
Inne spojrzenie na industrialne dziedzictwo zapewnią 
Alpaki, które będzie można spotkać w Kompleksie Szty-
garka w Chorzowie. Uczestnicy będą mogli m.in. zrobić 
pamiątkowe zdjęcia i lepiej poznać te urocze zwierzęta!

Podróż do wnętrza ziemi

Dla tych, którzy chcieliby jeszcze lepiej poznać historię 
śląskiego regionu, w Zabytkowej Kopalni Srebra dostęp-
na będzie niezwykła podróż do wnętrza ziemi. Podczas 
niej uczestnicy dowiedzą się więcej o kształtowaniu 
bogactw mineralnych tutejszych ziem, a także zobaczą 
jak w ciemnościach rozwija się natura. 

Planeta Ziemia

Spektakl edukacyjno-rozrywkowy „Bajka Pana Kleksa: 
Ostatni Rezerwat Przyrody” przeniesie uczestników 
INDUSTRIADY do alternatywnej rzeczywistości, w któ-
rej każdy dba o naszą planetę. Profesor Kleks zdradzi 
największe wyzwania ekologiczne i pokaże, jak na co 
dzień można w łatwy sposób dbać o środowisko. 

Maszyna STOP!

Po koncercie Mery Spolsky uczestnicy święta Szlaku 
Zabytków Techniki będą mogli obejrzeć multimedialny 
pokaz Mappingu, a także wysłuchać koncertu kolejnego 
artysty: Marcina Wyrostka & AUKSO. Na fasadach bu-
dynków Browaru Obywatelskiego zostaną wyświetlone 
animacje – niezapomniane wrażenia gwarantowane. 
Po tym wydarzeniu kolejna INDUSTRIADA pozosta-
nie w pamięci uczestników – na szczęście Szlak można 
zwiedzać przez cały rok!

INDUSTRIALNE

HITY INDUSTRIADY
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Poznawanie przemysłowego dziedzictwa regionu 
może być fascynującą przygodą dla całej rodziny, 
a zwłaszcza dla dzieci. INDUSTRIADA to w końcu 
masa atrakcji dla młodszych i starszych! Sobota na 
Szlaku Zabytków Techniki, wypełniona angażującymi 
opowieściami i dobrą zabawą? Prezentujemy wybór 
punktów programu tegorocznego święta, które szcze-
gólnie polecamy rodzinom z dziećmi!

Kolej na bezpieczeństwo!

Jak co roku w Bytomiu na torach stacyjnych odwie-
dzający będą mieli możliwość sprawdzenia swoich 
sił w jeździe drezyną ręczną. Na najmłodszych gości 
wydarzenia, odwiedzających Górnośląskie Koleje Wą-
skotorowe, będzie również czekać industrialny plac 
zabaw, składający się z różnych stanowisk, które ćwiczą 
koordynację, rozwijają integrację sensoryczną, uczą 
cierpliwości oraz współpracy i w prosty sposób pokażą 
zasady rządzące przyrodą. 

Naturalne warsztaty

Stempelki z ziemniaka i liści wykonają najmłodsi uczest-
nicy INDUSTRIADY w Muzeum Prasy Śląskiej. Dzieci 
nauczą się również jak dać nowe życie starym gazetom, 
robiąc wianki z papieru. Tego dnia żaden papier się 
nie zmarnuje!

Wyplatanki i wyklejanki

W Sztolni Czarnego Pstrąga dzieci wraz z rodzicami 
mogą wziąć udział w plecionkarskich warsztatach. 
Wyplatanie to świetna zabawa, a godziny spędzone 
wspólnie na łonie natury, w poprzemysłowym obiekcie, 
z naturalną, pachnącą wikliną i słomą to niezapomnia-
na przygoda! Najmłodsi poznają proste techniki i wy-
konają symbol zabytkowej Sztolni. Druga propozycja to 
wyklejanie, malowanie i formowanie z tektury, tkanin 
oraz gazet pomysłowych stworków. Wspólnie rozbu-
dzimy wyobraźnię, aby połączyć ze sobą dwa światy: 
natury oraz przemysłu!

Węglem malowane

Warsztaty malowania węglem i kredą to prawdziwa 
gratka dla młodszych uczestników INDUSTRIADY. Oba 
te produkty, powstałe w czasach prehistorycznych, 
używane są do dzisiaj zarówno w sztuce, kosmetyce, 
farmacji, jak i w przemyśle! Kolejną propozycją są 
warsztaty wytwarzania naturalnego mydła ozdobne-
go – dodatkami będą rośliny i zioła rosnące w przydo-
mowych ogródkach. W ten symboliczny sposób natura 
znowu wkroczy do Browaru Obywatelskiego!

Naturalnie, że kulturalnie

Szyb Maciej zaprasza na BAJTELINDUSTRIADĘ, czyli 
specjalny blok zajęć dla dzieci! Najpierw najmłodsi 
przygotują geologiczny przekrój złoża w słoiku. W środ-
ku, na szczycie ozdoby, stanie model wieży szybowej 
otoczony roślinami. Następnie najmłodsi będą mogli 
wziąć udział w eko twisterze XXL, ucząc się segregacji 
odpadów na specjalnej macie. Dla małych artystów 
dostępne będą również warsztaty plastyczne. Na indu-
striadowe scenie wystąpią zespoły dziecięce i młodzie-
żowe. Ważnym punktem programu jest także specjalny 
wykład, dotyczący natury i przemysłu, który poprowa-
dzi pracownik Nadleśnictwa.

INDUSTRIADA

DLA RODZIN Z DZIEĆMI
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Ficinus pełen zabaw

Kolonia robotnicza Ficinus jak co roku przygotowała 
dla maluchów masę atrakcji! Dzieci będą mogły wziąć 
udział w kreatywnych warsztatach z naturą w tle, uszyć 
własne poduszki, a także stworzyć bibeloty z drewnia-
nych części. Zaplanowany jest również plener malarski.

Pasieka edukacyjna

Na zielonych terenach Galerii Szyb Wilson odbędą się 
warsztaty pszczelarskie. Prowadzący pokaże budowę 
ula, a także opowie o mało znanych i ciekawych faktach 
z życia pszczół. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się 
również więcej o tym, dlaczego życie pszczół jest tak 
ważne dla naszego.

Natura w rudzie

Uczestnicy INDUSTRIADY, którzy chcieliby poznać co 
kryje w sobie podczęstochowska ruda żelaza, koniecz-
nie niech odwiedzą Muzeum Górnictwa Rud Żelaza. 
Podczas warsztatów uczestnicy wykonają z „rudnej” 
gliny stworzenia żyjące w erze jurajskiej – na różnych 
powierzchniach odbiją amonity, małże, belemnity oraz 
paprocie, tworząc niezwykłe formy graficzne i unikalną 
biżuterię. 

Jak paproć trafiła do pieca?

Wśród wieży KWK Polska najmłodsi uczestnicy INDU-
STRIADY oraz ich rodzice będą mogli wysłuchać niesa-
mowitych wykładów – opowieści pełne zaskakujących 
informacji pozwolą uzyskać odpowiedzi na to, skąd 
wziął się węgiel oraz o tym, jak przyroda odzyskuje 
wydarte jej tereny…

Gra terenowa w Ustroniu

Odwiedzający Muzeum Ustrońskie mogą wziąć udział 
w pełnej przygód grze terenowej i wspólnie poszukać 
natury w przemysłowym mieście. Uczestnicy bliżej po-
znają prastare elementy świata przyrody, będące praw-
dziwymi świadkami industrialnej przeszłości Ustronia. 
Zadaniem graczy będzie odnalezienie tajemnego szy-
fru oraz jego rozszyfrowanie – reszta okaże się już na 
miejscu!

INDUSTRIADA

DLA RODZIN Z DZIEĆMI
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Fani przemysłowych historii mają na co czekać – świę-
to Szlaku Zabytków Techniki z pewnością dostarczy 
nowych industrialnych wrażeń. Począwszy od kolei, aż 
po zakamarki hut, kopalń i fabryk – do odkrycia pozo-
stają nieznane miejsca oraz atrakcje. Wiele z nich do-
stępnych jest jedynie podczas INDUSTRIADY – taka 
okazja zdarza się więc tylko raz do roku! 

Bytom

Atrakcji nie zabraknie dla miłośników pociągów! Gór-
nośląskie Koleje Wąskotorowe w Bytomiu zapraszają 
na przejazd trasą Bytom Karb – Tarnowskie Góry Ko-
palnia – Bytom Karb. To jedyna okazja w roku, aby na 
tej trasie podziwiać krajobrazy Górnego Śląska z okien 
zabytkowego taboru. Pociągi i kolejki nie mogą jednak 
spełniać swoich funkcji bez torów, dlatego w tym roku 
zostanie również udostępniona wystawa dotycząca 
historycznych i aktualnych maszyn oraz urządzeń do 
utrzymania torów.

Czeladź

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia przybli-
ży historię górnictwa węgla kamiennego w Cze-
ladzi, byłej kopalni „Saturn” oraz historię byłej 
elektrowni i jej parku maszynowego. Miłośników 
przemysłowych historii zachwycą jednak nie tylko 
industrialne walory, takie jak zachowane w do-
skonałym stanie oryginalne maszyny i urządze-
nia, ale również architektura obiektu. Ogromne 
wrażenie robi także generator „Wanda”, pełniący 
niegdyś rolę bloku energetycznego z silnikiem 
parowym dwustopniowym i dwucylindrowym.

Częstochowa

W częstochowskim Muzeum Historii Kolei uczestnicy 
INDUSTRIADY będą mieli możliwość przyjrzenia się 
pracy maszynisty parowozu TKt-48-151, który od około 
20 lat jest pomnikiem techniki przy stacji Częstochowa 
Osobowa. Emerytowany maszynista rozwieje wszelkie 
wątpliwości i objaśni działanie wszystkich urządzeń, 
składających się na lokomotywę parową. 

Dąbrowa Górnicza

Kopalnia Ćwiczebna Sztygarka to również ważny punkt 
na szlakowej mapie dla wszystkich pasjonatów techniki 

– powstała ona jako obiekt szkoleniowy Państwowej 
Szkoły Górniczej i Hutniczej im. Stanisława Staszica. 
W tym roku uczestnicy będą także mogli zobaczyć 
specjalną geologiczną ekspozycję muzealną, która 
nawiązuje do tegorocznego motywu przewodniego 
INDUSTRIADY!

Gliwice

Radiostacja gliwicka jest znana na całym świecie 
za sprawą sfingowanego napadu, tzw. prowokacji 
gliwickiej, która miała miejsce 31 sierpnia 1939 r. 
Szczególną atrakcją kompleksu jest 111-metrowa 
wieża antenowa zbudowana z drewna modrze-
wiowego – obecnie najwyższa drewniana kon-
strukcja w Europie. W budynku stacji radiowej 
znajduje się oddział Muzeum w Gliwicach, w któ-
rym można oglądać oryginalne urządzenia radio-
we, w tym średniofalowy nadajnik o mocy 8 kW. 

INDUSTRIADA

DLA PASJONATÓW TECHNIKI
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Katowice

W Muzeum Hutnictwa Cynku odbędzie się specjalny 
pokaz „Maszyny w Ruchu”, który podczas tegorocznej 
edycji zostanie znacznie urozmaicony. W jego trakcie 
zostaną uruchomione po kolei wszystkie działające 
urządzenia, wchodzące w skład katowickiego ciągu 
technologicznego Walcowni. Dodatkowo, tegorocz-
ne oprowadzanie zrealizują osoby niegdyś związane 
zawodowo z obiektem: pojawią się więc nestorzy hut-
nictwa, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Powstania 
Muzeum oraz ostatni nadmistrz Walcowni Cynku. Dla 
uczestników, którzy chcą spojrzeć na zabytek z zupeł-
nie nowej perspektywy, będzie to wyjątkowa okazja 
do tego, aby poznać nieznane wcześniej przemysłowe 
historie, które znacznie ubarwią zwiedzanie zabytko-
wego obiektu!

Łaziska Górne

Skąd się bierze prąd i dokąd on wędruje? I jak właściwie 
wyglądałby przemysł bez elektryczności? Na terenie 
Muzeum Energetyki na fanów INDUSTRIADY czekają 
odpowiedzi na te pytania! Tamtejsza wystawa przed-
stawi rozwój urządzeń elektrycznych i energetycznych 
od czasów żarówki Edisona po czasy współczesne. Do-
datkowo, uczestnicy mogą wziąć udział w ciekawych 
pokazach, m.in. programowalnych klocków LEGO. 

Rybnik

O górniczej tradycji naszego regionu przypominają mię-
dzy innymi Szyby Kościuszko i Głowacki Zabytkowej 
Kopalni Ignacy. W tym roku zostanie tam uruchomiona 
zabytkowa maszyna parowa z 1900 roku. Uczestnicy 
INDUSTRIADY będą również mogli obejrzeć specjalną 
wystawę, która nawiąże do historii tego miejsca i pary 
jako źródła energii wykorzystywanej w przemyśle. 

INDUSTRIADA

DLA PASJONATÓW TECHNIKI
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Tarnowskie Góry

Oprócz Zabytkowej Kopalni Srebra na uczestników 
święta Szlaku Zabytków Techniki w Tarnowskich Gó-
rach czekają i inne atrakcje! Obiektu wpisanego na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO nie można 
więc ominąć – zwłaszcza fani przemysłowych atrakcji 
nie mogą przegapić spotkania z samym Aleksandrem 
Humoldtem, najsłynniejszym na świecie badaczem, 
przyrodnikiem i odkrywcą. Ta historyczna postać będzie 
czekała na gości w podziemiach kopalni, na powierzch-
ni natomiast będą oni mogli obejrzeć wystawę doty-
czącą jego życia i okresu, który spędził w Tarnowskich 
Górach jako inspektor górniczy.

INDUSTRIADA

DLA PASJONATÓW TECHNIKI

Zabrze

Zjazd autentyczną górniczą szolą, aż na poziom 320 me-
trów pod ziemię, to niezapomniane przeżycie! W Ko-
palni Guido uczestnicy święta mogą odbyć wędrówkę 
w głąb zabrzańskich podziemi, poznając historię roz-
woju górniczej technologii – od końca XIX wieku aż do 
czasów współczesnych. Podczas podziemnej przygody 
zobaczą oni działanie dwóch kombajnów: chodniko-
wego i ścianowego. Na terenie obiektu uczestnicy IN-
DUSTRIADY będą mogli odwiedzić również mobilną 
ekspozycję wystawy Ex-Silesia Lux, powstałej z okazji 
jubileuszu 100-lecia Powstań Śląskich.
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XI edycja INDUSTRIADY potrwa tylko jeden dzień, 
ale spotkamy się także 19 września w Parku Śląskim 
w Chorzowie! Akcja promująca święto i sam Szlak Za-
bytków Techniki odbędzie na odcinku promenady mię-
dzy wejściem głównym do ZOO a stadionem, w godzi-
nach 12.00–20.00. Uczestnicy będą mogli wziąć udział 
w całodniowych warsztatach z recyclingu, zbudować 
wieżę szybową oraz posłuchać zespołu Recycling Band. 
To jednak nie wszystko – podczas happeningu obiekty 

HAPPENING

W PARKU ŚLĄSKIM

PODRÓŻUJ BEZPŁATNIE 

26 WRZEŚNIA

Również podczas XI edycji święta Szlaku Zabytków 
Techniki oficjalnymi organizatorami publicznego 
transportu zbiorowego będą Koleje Śląskie, Zarząd 
Transportu Metropolitalnego oraz Górnośląsko-Za-
głębiowska Metropolia. Po raz kolejny industrialne 
obiekty połączy sieć bezpłatnego transportu. Dzięki 
niej uczestnicy INDUSTRIADY z łatwością dotrą do 
zabytkowych obiektów, a jeszcze łatwiej zaplanują 
swoją szlakową trasę!

Szlaku będą również miały możliwość zaprezentowa-
nia atrakcji, przygotowanych przez nie na tegoroczną 
INDUSTRIADĘ.

Do wspólnej zabawy i odpoczynku zaproszeni są wszy-
scy chętni. To wydarzenie z pewnością pomoże zapla-
nować własną trasę INDUSTRIADY, aby w dniu święta 
spotkać się z nami na Szlaku! 

Jak korzystać z bezpłatnych przejazdów Kolei  
Śląskich?
Na stronie internetowej Kolei Śląskich zostanie uru-
chomiona specjalna zakładka, na której będzie można 
dokonać rezerwacji biletu. Stacją początkową może 
być każda stacja obsługiwana przez Koleje Śląskie, 
znajdująca się na terenie województwa śląskiego. Sta-
cją docelową może być natomiast każda stacja, która 
ulokowana jest w pobliżu obiektu, biorącego udział 
w tegorocznej edycji INDUSTRIADY.

Po dokonaniu rezerwacji, na jej podstawie, w kasach 
Kolei Śląskich lub u kierownika pociągu będzie można 
otrzymać bezpłatny bilet, uprawniający do przejazdu. 
W kasach KŚ taką możliwość uczestnicy INDUSTRIADY 
będą mieli w dniach 25 i 26 września 2020, natomiast 
u kierownika pociągu tylko w dniu 26 września. Co istot-
ne, decydując się na odbiór biletu u kierownika, należy 
zgłosić się do niego i poinformować o chęci otrzymania 
bezpłatnego biletu zaraz po wejściu do pociągu. Więcej 
informacji można uzyskać na specjalnej infolinii Kolei 
Śląskich, pod numerem telefonu: 32 428 88 88.

Jak korzystać z bezpłatnych transportów ZTM?
Przejazd będzie możliwy za okazaniem papierowego 
lub elektronicznego kuponu, pobranego ze strony Indu-
striady. Kupon upoważnia do bezpłatnych przejazdów 
jedną osobę, która może korzystać z komunikacji miej-
skiej ZTM. Promocja obowiązuje w dniu INDUSTRIADY 
26 września 2020. Przed skorzystaniem z oferty warto 
sprawdzić sobotni rozkład jazdy!
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Po raz jedenasty mamy okazję wspólnie świętować 
i poznawać industrialne dziedzictwo naszego regionu. 
Chociaż jak zawsze na uczestników będą czekać inte-
resujące atrakcje, w tym roku muszą oni pamiętać nie 
tylko o dobrej zabawie. Odwiedzający obiekty Szlaku 
Zabytków Techniki będą bowiem zobowiązani do za-
chowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. 
Wyjątkowa atmosfera INDUSTRIADY nie zostanie 
jednak zakłócona – o to zadbamy my!

Tegoroczne święto to okazja do tego, aby lepiej poznać 
zabytki techniki znajdujące się w naszym sąsiedztwie. 
Często bowiem lokalne obiekty są przez uczestników 
najmniej znane. INDUSTRIADA to najlepszy czas, aby 
odwiedzić miejsca i skorzystać z atrakcji, które na co 
dzień są niedostępne dla gości – bo i takich sporo jest 
w programie tegorocznego święta. Aby nasi goście mo-
gli jak najlepiej przygotować się do tegorocznej edycji, 
przygotowaliśmy kilka rad.

Nie zapomnij o maseczce!

Uczestnicy INDUSTRIADY będą zobowiązani do prze-
strzegania regulaminu, zachowania zasad higieny oraz 
wykonywania poleceń organizatora. Maseczki będą 
więc obowiązkowe! Dla zapominalskich mamy dobre 
wiadomości – unikalne, industriadowe maseczki będzie 
można kupić w sklepikach na terenie obiektów. Poma-
rańczowe akcenty jak co roku są bardzo mile widziane!

Sprawdzaj aktualne informacje

Fabularyzowane zwiedzania, spektakle, warsztaty, kon-
certy – miłośnicy industrialnych atrakcji jak co roku 
mogą wybierać pomiędzy ciekawymi wydarzeniami. 
Warto jednak zapoznać się dokładnie z programem 
i sprawdzić, czy w przypadku danego obiektu nie 
obowiązują ograniczenia związane z liczbą miejsc. Ze 
względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-

-COV-2 należy również pamiętać o podziale na strefy, 
w których zarządzone zostały specjalne obostrzenia. 

DOBRE RADY INDUSTRIADY

Program w danym obiekcie może się zmieniać – przed 
zaplanowaniem wycieczki należy więc sprawdzić, czy 
wymagana jest wcześniejsza rejestracja na warsztaty 
lub inne atrakcje, a w dniu wydarzenia upewnić się, 
że obiekt będzie otwarty. Aktualne informacje znaleźć 
można na stronie www.industriada.pl!

Halo? Tu INDUSTRIADA

Jak co roku organizatorzy INDUSTRIADY zadbali o to, 
aby dostępna była specjalna infolinia. Chcesz dopytać 
o szczegóły, masz wątpliwości gdzie się wybrać, chcesz 
sprawdzić transport do konkretnego zabytku – zadzwoń 
do nas, pod numer 728 406 107. Infolinia będzie aktyw-
na w dniach 25–26 września w godzinach 9.00–21.00. 
Ważna informacja: przez infolinię nie można dokony-
wać rezerwacji miejsc bądź też zakupić biletów wstępu.

Podróżuj bezpłatnie transportem publicznym

Uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z prze-
wozów Kolei Śląskich, a także z komunikacji miejskiej 
organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolital-
nego. Informacje dotyczące przejazdów oraz kuponów 
uprawniających do bezpłatnego transportu można zna-
leźć na stronie industriada.pl/transport.

Wyjątkowa edycja

Zwykle spotykamy się na początku lata, kiedy pogoda 
dopisuje – tegoroczna edycja święta Szlaku Zabytków 
Techniki została jednak przeniesiona na wrzesień. Oczy-
wiście ani deszcz, ani wiatr, nie przeszkodzą w zwie-
dzaniu obiektów i uczestniczeniu w ciekawych wy-
darzeniach. Warto jednak przygotować się na każdą 
możliwość, zwłaszcza jeśli wybieramy się pod ziemię 
lub do obiektów poprzemysłowych. Wygodne obuwie, 
ciepła kurtka i przeciwdeszczowy ekwipunek – warto 
o tym pamiętać!



SPOTKAJMY SIĘ NA SZLAKU!


