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INDUSTRIADA 
w Gliwicach i Karchowicach

Podczas planowania INDUSTRIADY pa-

miętajmy o Gliwicach, które przygotowa-

ły niesamowitą ilość atrakcji. Wybierać 

będzie można z przedstawień teatralnych, 

pokazów filmowych, koncertów czy wy-

staw. Na tych bardziej aktywnych czeka-

ją warsztaty, gry terenowe i historyczne, 

a nawet zajęcia ze skimboardu. A wszystko 

to w przemysłowych przestrzeniach na te-

renie miasta i w pobliskich Karchowicach. 

August Wilhelm Hegenscheidt nie był typo-

wym właścicielem Fabryki Drutu. Jego po-

stać będzie można poznać bliżej podczas 

specjalnie przygotowanego przedstawie-

nia. O tym, co można zrobić z drutu dowie-

dzą się uczestnicy warsztatów kreatyw-

nych, w czasie których nauczą się tworzenia 

drzewka szczęścia i biżuterii. Atrakcji nie za-

braknie i dla najmłodszych ciekawskich. 

Wraz z aktorami-animatorami przeżyją Przy-

gody małego Beboka Papioka, czyli gwózd-

ka. Starsi, a szczególnie kinomani będą mo-

gli obejrzeć film „Autobus odjeżdża 6.20”, 

z którego dowiedzą się, jak wyglądała rze-

czywistość śląskich robotników 60 lat temu. 

Muzeum Techniki Sanitarnej swoim pro-

gramem na pewno przyciągnie pasjona-

tów techniki. Ciekawym wyzwaniem może 

okazać się na przykład drużynowa budo-

wa jednej maszyny. Intrygująco zapowia-

da się krótka prelekcja o historii rurocią-

gów i oprowadzenie po terenie obiektu.  

INDUSTRIADĘ w Muzeum umilą występy 

mażoretek „Werwa”, a także, na zakończe-

nie, po godzinie 16:30, pokaz wojskowych 

manewrów. Bez względu na wiek i spraw-

ność każdy będzie mógł spróbować swoich 

sił w pięcioboju wodnym lub skimboardzie 

(rodzaj sportu wywodzący się z surfin-

gu). Wystarczy odrobina chęci i poczucia 

humoru. Dla małych i dużych przygotowa-

ne zostaną warsztaty ceramiczne, zabawy 

żeglarskie (przeciąganie liny, tor przeszkód), 

a dla regeneracji Muzeum zapewni wodę 

z sokiem serwowaną z urządzenia przeszło-

ści  –  PRLowskiego saturatora. 

Radiostacja w Gliwicach pozwoli się poznać 

dzięki grze terenowej „Radiostacja w Szcze-

gółach”. W magiczny świat radioodbiorni-

ków zabierze odwiedzających Eugeniusz 

Szczygieł, który oprowadzać będzie po wy-

stawie złożonej z własnej kolekcji przedwo-

jennych odbiorników radiowych. O innej 

pasji, ale pokrewnej, podczas warsztatów 

i pokazów opowiedzą członkowie SP9PDF 

Akademickiego Klubu Krótkofalowców. 

Dla tych, którzy zafascynowani są historią, 

Radiostacja wyświetli film Teresy Kudyby 

„Uwaga! Tu Gliwice”, rekonstruujący wyda-

rzenia Prowokacji Gliwickiej z 31 sierpnia 

1939 roku. Na dzieci będą czekały warsztaty 

konstruktorskie, a także kolorowanki i quizy. 

W scenerii dawnej KWK„Gliwice” odżyje hi-

storia. Dzięki warsztatom, wystawom i poka-

zom będzie można przenieść się do małe-

go miasta z przełomu XIX i XX wieku, czyli… 

Gliwic. Oprócz tego, w Nowych Gliwicach 

w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego 

na zwiedzających czeka wystawa komiksu 

„Człowiek z żeliwa”, interaktywna wystawa 

Zakłady Huldschynskyego w Gliwicach – wielka prasa
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ukazująca historię odlewnictwa artystycz-

nego, a także pokazy formowania ręcznego 

i odlewania. Jeśli ktoś będzie chciał spróbo-

wać własnych sił w tym fachu nie zabrak-

nie warsztatów, na których stworzy własną 

formę odlewniczą, pomaluje żeliwne repli-

ki i nauczy się tworzyć kompozycje żeliwnej 

biżuterii. Popołudniem, wraz z przewodni-

kiem będzie można zwiedzać tereny dawnej 

Kopalni „Gliwice“ i poznać dzisiejsze „Nowe 

Gliwice“. Zwieńczeniem wszystkich wyda-

rzeń będzie koncert Krzysztofa Kobylińskie-

go i przyjaciół: Hanny Banaszak, Orkiestry 

AUKSO Marka Mosia i J.S. Drzewieckich. 

W niedalekiej odległości od Gliwic znajdu-

ją się Karchowice. To tu, od XIX wieku dzia-

ła Stacja Wodociągowa ZAWADA, która 

niegdyś była pierwszym państwowym uję-

ciem wody pitnej (u swoich początków jesz-

cze pruskim). Wszystkich, którzy rozpoczną 

swoją INDUSTRIADĘ w tym miejscu czeka 

wystrzałowe powitanie z armaty. Przez cały 

dzień będzie można zwiedzać Stację wraz 

z przewodnikiem, a także zajrzeć w zaka-

marki zawadzkiej kotłowni. Dla tych, którzy 

czekają na atrakcje muzyczne Karchowice 

przygotowały występ zespołu instrumental-

nego Blaskapelle oraz na zakończenie kon-

cert zespołu DR.MIK. Nie zabraknie także 

nauki – zwiedzanie uświetnią pokazy zwią-

zane z prądem elektrycznym oraz ekspery-

menty fizyko-chemiczne. Dla najmłodszych 

przygotowano gry i zabawy z wykorzysta-

niem wody. Na aktywnych czeka siatków-

ka, w której piłkę zastąpi balon napełniony 

wodą. Gra typu „escape tour” na pewno za-

dowoli wszystkich miłośników zagadek lo-

gicznych i technicznych. 

Przemieszczanie się pomiędzy obiekta-

mi biorącymi udział w INDUSTRIADZIE uła-

twiają Koleje Śląskie. Warto wyposażyć się 

w kupony na bezpłatne przejazdy. Można je 

odbierać od 28 maja w 44 obiektach biorą-

cych udział w imprezie oraz w dniu festiwalu 

w punktach INDUinfo i u stewardów – osób 

udzielających pomocy przy korzystaniu 

z systemu transportowego. Dzięki darmo-

wemu transportowi z łatwością dostaniemy 

się do Tychów i Pszczyny.

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). 

Szczegółowe informacje o festiwalu na stronie industriada.pl


