
Przewodnik po Kolejkowie dla szkół i przedszkoli

Cudowny świat w miniaturze!

Gliwice
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Witajcie 
w Kolejkowie!

00
3Cudowny świat w miniaturze powstał z miłości i pasji. Te uczucia rodzą się we wczesnym 

dzieciństwie. Każdy miał przecież domek dla lalek, tor z wyścigówkami lub resorowane sa-
mochodziki. Z wypiekami na twarzy obserwowaliśmy pierwszy przejazd minikolejki, po 
torach ułożonych na pokojowym dywanie. Uwielbiamy te zabawki, bo towarzyszą naszym 
najmilszym wspomnieniom. 

Twórcy Kolejkowa przywracają wszystkim tę dziecięcą radość. Realizują swe zaintereso-
wania i zarażają nimi innych.

Zbudowana w Centrum Handlowym „Europa Centralna” ogromna makieta tętni życiem. 
Podpatrujemy rolników, hodowców gołębi, wypoczywających działkowców, artystów z gru-
py Janowskiej i wielu innych mieszkańców metropolii śląskiej. Bierzemy udział w festynie na 
Nikiszu. Jedziemy tramwajem przez Gliwice.   

Na ogromnej makiecie widać pracę m.in.: kolejarzy, leśników, budowlańców, sprzedaw-
ców, mechaników, ratowników i wielu innych zawodów. Łącznie jest na niej ponad 3500 
figurek ludzi i zwierząt. W Kolejkowie zapada zmierzch i wstaje dzień, zaś nad makietą Rudy 
Śląskiej rozpętuje się burza i pada deszcz. Nie ma takiej drugiej na świecie! 

W Kolejkowie z precyzją odtworzyliśmy architektoniczne perełki Śląska: Nikiszowiec i ko-
ściół św. Anny,  kamienice przy ulicach: 3 Maja i Stawowej w Katowicach, stację Chebzie w Ru-
dzie Śląskiej, Górnośląski park etnograficzny w Chorzowie, stację w Gliwicach, tamtejszy ratusz 
oraz maszt gliwickiej radiostacji – to najwyższa budowla na świecie na makiecie kolejowej!

Specjalną cześć poświęciliśmy „dzikiemu zachodowi”, który w Kolejkowie nazwaliśmy „Dzi-
kie Gliwice”. Zobaczyć tu można ulicę westernowego miasteczka z: saloonem, bankiem, ho-
telami i pobliską kopalnią złota. Wśród postaci jest: szeryf, Indianie i kowboje, a nawet słynni 
bracia Wright, którzy konstruują pierwszy na świecie samolot. Na szczególną uwagę zasługuje 
unikatowa, jedyna w Polsce miniatura kołowca „Western River”, który pływa po rzece Missisipi.
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Kolejkowo bawi i uczy. Zwiedzanie makiety 
to doskonała lekcja: wiedzy o społeczeństwie, 
historii i plastyki.

• Usłyszycie masę ciekawostek związanych z przeszłością prezentowanych 
budynków. Dzieci poznają historię Śląska i Gliwic. 

• Dbamy, by inscenizacje na makiecie były bardzo realistyczne. Dlatego budowa 
powstawała pod okiem inspektora budowlanego. Scenkę przedstawiająca ekipę 
energetyków, uzgadnialiśmy z ekspertami z firmy Tauron. Przebieg wypadku 
drogowego był konsultowany z policjantami. Akcja ratunkowa, przy uszkodzonej 
przez szkody górnicze kamienicy, też powstała po uzgodnieniach ze strażakami.  

• Szczegółowość odwzorowana elementów układu drogowego, pozwala na wyjaśnianie 
uczniom i przedszkolakom zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach. 

• Przedstawiamy specyfikę pracy w różnych zawodach, także tych rzadszych,  
np. drwala, kolejarza i fotoreportera. Podglądamy pracę warsztatu 
samochodowego i gospodarstwa rolnego.  

• Podczas gry polegającej na odnajdowaniu szczegółów makiety uczymy 
spostrzegawczości. Dzieci zyskują inne spojrzenie na świat.   

Edukacja



Warsztaty modelarskie
• Uczestnicy warsztatów wykonują modele śląskich 

kamienic, ucząc się technik: malowania, wycinania 
i klejenia. 

• Każde dziecko ma w pracowni dostęp do: farb, klei, 
pędzli i innych niezbędnych materiałów. Zapewniamy 
też fartuchy ochronne. 

• Warsztaty kończą się wręczeniem Dyplomu Młodego 
Modelarza. Wykonany model można oczywiście 
zabrać do domu. 

Wizyta w Kolejkowie to także 
nauka: wyobraźni, cierpliwości 
i inteligencji przestrzennej.  
Te cechy kształtują warsztaty 
modelarskie. 

• Możecie nas odwiedzić codziennie, w niedziele 
i święta w godzinach od 10 do 18 (inne godziny są 
możliwe po uzgodnieniu). 

• Wcześniej musicie zarezerwować termin wizyty 
(numer tel. do recepcji: 880 006 001, lub e-mail: 
gliwice@kolejkowo.pl).

• Jeśli jesteście dużą grupą, to bardzo nam miło. 
Pomieścimy wycieczki nawet 150-osobowe. 

• W Kolejkowie dobrze czują się nawet 3-letnie maluchy. 
• Mamy podwyższające podesty. Tak, by szczegóły 

makiet mogły obejrzeć nawet mniejsze dzieci.  
• Grupy przez cały czas będą pod opieką przewodnika 

lub instruktora.
• Zwiedzanie makiety potrwa 60 minut. 
• Warsztaty modelarskie zajmą 40-60 minut.  
• Namawiamy do robienia zdjęć i filmów.  
• Mamy dla Was do dyspozycji szatnię i toalety. 
• Zapłacicie kartą płatniczą.
• Wystawimy Wam fakturę.

Zwiedzanie Kolejkowa
bilet grupowy (grupa od 15 osób)

Warsztaty modelarskie

Pakiet grupowy 
(zwiedzanie + warsztaty)

Opiekunowie grup (1 osoba na 10 dzieci)  
są zwolnieni z opłaty za wstęp.

Rezerwacja i szczegółowe 
informacje:
Gliwice, CH Europa Centralna
ul. Pszczyńska 315, 44-100
tel. 880 006 001
e-mail: gliwice@kolejkowo.pl

Ważne informacje: Ceny:
12 zł/os.

10 zł/os.

22 zł/os.
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Lokomotywy  
w Kolejkowie poru szają 

się ze średnią prędkością 
1,5 km/h. Dziennie każda 

pokonuje 12 km, miesięcz-
nie od 336 do 372 km, 

rocznie 4380 km!



Kolejkowo 
w liczbach

metrów torowiska

pociągów

wagonów

samochodów

budynków, w tym miniatur auten-
tycznych budowli ze Śląska

figurek ludzi i zwierząt

     + mosty, tunele, akweny, zjawisko 
dnia i nocy
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W miniaturowym  
świecie dzień trwa  

9 minut, a noc 4 minuty.  
Po zachodzie słońca zapalają 

się latarnie na ulicach i skwerach 
oraz światła w mieszkaniach 

Kolejkowiczan, którzy 
odpoczywają po trudach 

całego dnia.
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W pracy modelarskiej, poczynając od wymyślania scenografii poprzez dobór materiałów 
do stworzenia makiety, liczy się pomysłowość. Każda ze scenek rodzajowych może być in-
terpretowana na wiele sposobów. Dzięki temu ilość wymyślanych dla figurek dialogów nie 
ma końca. W skład modelarzy tworzących miniaturowy świat wchodzą zarówno mężczyźni, 
jak i kobiety. Każdy z nich jest doskonałym obserwatorem otaczającej rzeczywistości oraz 
wspaniałym artystą. To właśnie oni są kreatorami cudownego świata makiet kolejowych. 
Zjawisko dnia i nocy, jeżdżące samochody, pociągi, tramwaj, perfekcyjnie odwzorowana 
przyroda: drzewa, kwiaty, akweny, przedmioty życia codziennego, to wszystko ich zasługa.  

…czas potrzebny na stworzenie 
jednej figurki wynosi 6 godzin. 

Zaczynamy od wyrzeźbienia w wosku 
poszczególnych elementów ciała, 
przygotowania silikonowej formy 

i odlania ich z żywicy. Powstałe części 
sklejamy ze sobą oraz wykonujemy 

z glinki modelarskiej elementy odzieży, 
które następnie ręcznie malujemy.

Czy wiesz, że…

Za kulisami
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Czynne 365 dni w roku, również w niedziele 
i święta w godzinach 10:00-18:00

Grupy zorganizowane: 
(w przypadku grup prosimy o dokonanie wcześniejszej rezerwacji)

normalny 
ulgowy 17 zł

normalny 21 zł
ulgowy 15 zł

(dzieci 3-18 lat, studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne)
Dzieci w wieku do 3 lat zwiedzają makietę bezpłatnie.

• Z Dworca Kolejowego i Autobusowego dojedziesz do nas linią KZK GOP 232 z przystanku Plac Piastów stanowisko nr 5

Ceny biletów:

19 zł

15 zł

15 zł

12 zł

Kolejkowo to realny świat pomniejszony 25-krotnie. Poru szają 
się po nim pociągi, samochody, pływa statek. Po trwa jącym 
9 minut dniu zapada zmrok i następują 4 minuty nocy. W tym 
czasie oświetlenie delikatnie przygasa, ukazując nocne życie 
kolejkowa; miniaturowi mieszkańcy zapalą oświetlenie w do-
mach, na ulicach świecą latarnie. Świat w nocy wygląda zu-
pełnie inaczej. 

Dzięki ogromnej ilości scenek sytuacyjnych miniaturowy 
świat czasami śmieszy, a czasami skłania do zadumy. Przedsta-
wione zostały zarówno sytuacje życia codziennego, jak i  wyjąt-
kowe wydarzenia. 

W Kolejkowie powstały miniatury autentycznych budowli 
z regionu, m.in. dworzec PKP w Gliwicach czy gliwicki ratusz. 
Oprócz przedstawienia Śląska, na makietach pojawiły się „Dzikie 
Gliwice” zainspirowane tematyką dzikiego zachodu i westernów.  

Gliwice
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Gliwice 
CH Europa Centralna, ul. Pszczyńska 315

tel. 880 006 001  |  www.kolejkowo.pl

Znajdź nas:


