INDUSTRIADA
w Gliwicach i Karchowicach

Podczas planowania INDUSTRIADY pamiętajmy o Gliwicach, które przygotowały niesamowitą ilość atrakcji. Wybierać
będzie można z przedstawień teatralnych,
pokazów filmowych, koncertów czy wystaw. Na tych bardziej aktywnych czekają warsztaty, gry terenowe i historyczne,
a nawet zajęcia ze skimboardu. A wszystko
to w przemysłowych przestrzeniach na terenie miasta i w pobliskich Karchowicach.
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Radiostacja w Gliwicach pozwoli się poznać
dzięki grze terenowej „Radiostacja w Szczegółach”. W magiczny świat radioodbiorników zabierze odwiedzających Eugeniusz
Szczygieł, który oprowadzać będzie po wyZakłady Huldschynskyego w Gliwicach – wielka prasa
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