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INDUSTRIADA 
w Zabrzu 

W Zabrzu podczas INDUSTRIADY będzie można korzystać z atrakcji przygotowanych przez 

4 obiekty. W Kopalni Guido dowiecie się, skąd się wzięło powiedzenie „szychta-klocek”, 

Sztolnia Królowa Luiza – Park 12 C opowie o superbohaterach, dzięki którym powstaje 90% 

elektryczności w Polsce, a w Szybie Maciej spotkacie pewną zjawę… 

W Kopalni Guido możemy zjechać na po-

ziom 170 oraz 320, gdzie tematem prze-

wodnim będą eksperymenty i wynalazki. 

Na pewno niezapomnianą atrakcją będzie 

przejażdżka podwieszaną kolejką elek-

tryczną, a także wizyta w Komorze Ba-

dawczej, gdzie będą się odbywały ekspe-

rymenty muzyczne. Na tych, którzy lubią 

pracować czeka przygoda na poziomie 

355 – prawdziwa górnicza szychta, cze-

go pamiątką będzie własnoręcznie ucię-

ty drewniany klocek z logo INDUSTRIA-

DY. O godzinie 19 odbędzie się spotkanie 

z Markiem Stańczykiem, autorem albumu 

„INDUSTRIA.Początek i koniec”. Promo-

cji albumu towarzyszyć będzie podziemia 

wystawa jego prac pt. „Duchy Przemysłu”. 

W Sztolni Królowej Luizy będzie można zo-

baczyć i usłyszeć jedyną w Europie czynną, 

czyli będącą „pod parą” 100-letnią maszy-

nę parową. Aby podziwiać panoramę Gór-

nego Śląska, Sztolnia udostępni dla zwie-

dzających wieżę Szybu Carnall. Dowodem 

na to, że urządzenia elektryczne mogą być 

dziełem sztuki będzie wystawa „Kopalnia 

Edisona”, gdzie będzie można podziwiać 

kunszt rzemieślników wykonujących silniki 

elektryczne, amperomierze lub tzw. „szpa-

runki”. Na pasjonatów techniki czeka zabyt-

kowa stacja sprężarek z XX wieku, w której 

będzie można odbyć podróż przez 200 lat 

historii kopalni Luiza podczas wystawy „Nie-

zwykłe historie”. 

W Szybie Maciej koncert zespołu ERITH 

rozrusza maszyny już 10 czerwca, a tak-

że przeniesie w świat Utopca, bohatera IN-

DUSTRIADY w tym obiekcie. Zespół, dzięki 

niezwykłemu wokalowi i akompaniamencie 

gitary, na pewno wprowadzi w nastrój ko-

lejnych atrakcji – propozycji muzycznych 

DJa i industrialnych animacji. 11 czerwca 

przewodnicy będą oprowadzać po budyn-

ku nadszybia, prowadzić na wieżę szybo-

wą i do ujęcia wody pitnej, by na koniec  

zaprezentować pracę maszyny wycią- 

gowej. Najmłodsi natomiast, podczas  

BAJTELINDUSTRIADY zbudują rurociąg, po-

znają historię Utopca  –  Maćka, a w jego 

Zatoce, razem z rodzicami odpoczną na le-

żakach i pobawią się w wędkarzy. Na aktyw-

nych i żądnych przygód czeka gra tereno-

wa, która obejmuje także Szyb Prezydent 

przy chorzowskiej Sztygarce. Wieczorem 

Szyb Maciej zaprasza na koncert „Górnicze 

legendy Hadyny w tańcu i śpiewie”, przygo-

towany przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

Pełny skład zespołu gwarantuje najwyższy 

poziom artystyczny tego koncertu.

Sztolnia Królowa Luiza po rewitalizacji 

otwiera swoje podwoje – Podziemny Park 

Maszyn i Park 12 C to obiekty stworzo-

ne z myślą o rodzinach z dziećmi. Przy ich 

otwarciu asystować będą komiksowi super-

bohaterowie, którzy oprowadzą zwiedzają-

cych (nie tylko dzieci) po kopalni. Możliwy 

będzie zjazd Szybem Wilhelmina do chod-

nika węglowego w pokładzie 510, a także 

lot balonem na uwięzi. Wydarzeniom w tym 

obiekcie towarzyszyć będzie również muzy-

ka akordeonów, a to za sprawą serii koncer-

tów (m.in. Marcina Wyrostka), próbie bicia 

rekordu w największej ilości akordeonistów 

wykonujących ten sam utwór jednocześnie 

i wystawie tych instrumentów. Zajęcia spor-

towe, nauka rękodzieła czy mini-kopalnia 

to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych 

specjalnie dla dzieci w Parku 12C.

Pamiętajmy, że w tym roku podróże po-

między obiektami biorącymi udział  

w INDUSTRIADZIE ułatwiają kupony na bez-

płatne przejazdy Kolejami Śląskimi. Można 

je odbierać od 28 maja w 44 obiektach bio-

rących udział w imprezie oraz w dniu im-

prezy w punktach INDUinfo i u stewardów 

– osób udzielających pomocy przy korzy-

staniu z systemu transportowego. W tym 

roku na uczestników czeka także bezpłatny 

transport łączący dworce kolejowe i wybra-

ne przemysłowe zabytki. Przygotowano 16 

INDUbusów i 20 specjalnych przystanków 

(m.in. przy Szybie Maciej, Kopalni Guido 

i Sztolni Królowa Luzia), a także przy dworcu 

kolejowym w Zabrzu. Dzięki kuponom moż-

na skorzystać z darmowych przejazdów au-

tobusami i tramwajami KZK GOP. Szczegó-

ły można znaleźć na stronie industriada.pl 

w zakładce „transport”.

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  

INDUSTRIADY, a napędzać je będą przemy-

słowe legendy – motyw przewodni tego-

rocznego Święta Szlaku Zabytków Techniki.

 

Tegoroczny festiwal zwieńczy koncert multi-

medialny „Rasa. Pieśni antracytu”, który od-

będzie się w Muzeum Śląskim w Katowicach 

(wstęp bezpłatny). 

Więcej szczegółów znajdziemy na industriada.pl 


