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Znajdujące się we Wrocławiu centrum
wiedzy o wodzie Hydropolis to wyjątkowy
przykład udanej rewitalizacji obiektu poprze-
mysłowego, który powstał w 1893 r. i jest jed-
nym z zabytków wrocławskiej architektury
wodociągowej. Dzisiaj neogotycka architek-
tura łączy się tam z najnowocześniejszymi
technologiami. Z punktu widzenia przedsta-
wicieli branży MICE bardzo istotny jest fakt,
że Hydropolis to także niecodzienna lokali-
zacja na event. Wystawa poświęcona wodzie
mieści się w historycznym podziemnym
zbiorniku wody czystej – przed wejściem
do obiektu goście muszą więc przejść przez

jedyną w swoim rodzaju drukarkę wodną.
To najdłuższa tego typu instalacja w Euro-
pie, która mierzy aż 46,5 m długości! Dru-
karka działa niczym kurtyna, rozchylając się
przed zwiedzającymi, co samo w sobie sta-
nowi wielką atrakcję. Na ścianie wody kre-
owane mogą być jednak różnorodne wzory
i napisy, dzięki czemu z powodzeniem da się
ją wykorzystać także podczas wydarzeń,
wyświetlając w ten sposób np. logo organi-
zatora czy tytuł wydarzenia. W godzinach
wieczornych drukarka dodatkowo podświe-
tlana jest światłami LED. Jedynym ograni-
czeniem, jest niska temperatura (poniżej

4 stopni Celsjusza), przez co drukarka zwykle
nie działa w okresie zimowym.

CENTRUM WIEDZY O WODZIE WE WROCŁAWIU TO UNIKATOWY OBIEKT, W KTÓRYM NAUKA
I PRZYGODA SPOTYKAJĄ SIĘ W JEDNYM MIEJSCU. HYDROPOLIS TO TAKŻE WYJĄTKOWA LOKALIZACJA

NA EVENT. ODBYWAJĄ SIĘ TAM WYDARZENIA NIEPRZYPADKOWE, ŚCIŚLE ZWIĄZANE
Z EKOLOGICZNYM PRZESŁANIEM TEGO VENUE, W KTÓRYM „WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD WODY”.

HYDROPOLIS –
TU WSZYSTKO ZACZYNA

SIĘ OD WODY

NIESPOTYKANE
PRZESTRZENIE

Hydropolis to miejsce, w którym techno-
logie służą ukazaniu wody z różnych, często
nieoczywistych perspektyw. Podstawowa
działalność placówki to oczywiście wystawa
z takim atrakcjami, jak np. wierna replika
batyskafu Trieste I, w którym dwóch śmiał-
ków zeszło na dno Rowu Mariańskiego,
projekcja 360º na 65-metrowym ekranie,
opowiadająca o powstaniu wody na Ziemi
czy wierne repliki przerażających stworów
głębinowych. Ale Hydropolis to także uni-
katowe venue, gdzie oprócz warsztatów,
szkoleń czy uroczystych bankietów, da się
zorganizować koncerty, tematyczne escape
roomy czy uroczyste kolacje. Do każdego
wydarzenia można też dopasować tematycz-
ny spacer z przewodnikiem.

Centrum wiedzy o wodzie składa się
z dziewięciu stref wystawowych, z których
cztery przeznaczone są do organizacji wyda-
rzeń. Pierwsza z nich to Strefa Wejścia – ob-
szerne lobby, którego niespotykaną atrakcję
stanowi wir wodny o wysokości 3,5 metra.
Bez problemu można tam zorganizować
koktajl na stojąco dla 200 osób. Strefa Re-
laksu to klimatyczna sala, w której jedna ze
ścian pokryta jest „mchem” – ta swoista ży-
wa instalacja stanowi wizualizację lasów
deszczowych dorzecza Amazonki. Z kolei
w Strefie Stany Wody w układzie teatralnym
podczas szkolenia czy kameralnej konferen-
cji zmieści się 70 osób. W tej sali uczestnicy
wydarzeń mogą poznać wyjątkowe właści-
wości wody i zrozumieć dlaczego jest ona
tak istotna w niemal każdym aspekcie na-

szego życia. Mogą przyjrzeć się jej obiegowi
w przyrodzie czy nauczyć się rozróżniać
rodzaje chmur, by prawidłowo prognozować
pogodę.

Ostatnia z dostępnych dla organizatorów
eventów sal to Strefa Ocean Życia. Jej tema-
tem przewodnim jest ewolucja wodnego
życia, które pojawiło się już ok. 3,3 mld
lat temu. Przedstawione są tam bogate
ekosystemy raf koralowych, techniki kamu-
flażu zamieszkujących głębiny istot oraz
ich różnorodność – od mikroorganizmów
ukrytych w kropli wody po olbrzymie ssa-
ki morskie.

PROMOCJA ZIELONYCH
WYDARZEŃ

Hydropolis szczególną uwagę zwraca
na ekologię i promocję postaw proekolo-
gicznych oraz tych związanych ze zdro-
wym trybem życia. Osobom zarządzającym
obiektem zależy na tym, żeby wydarzenia
odbywające się w centrum wiedzy o wodzie
były jak najbardziej ekologiczne. Właśnie
dlatego zachęcają organizatorów eventów
m.in. do korzystania z lokalnych, sezono-
wych produktów, rezygnacji z plastiku
na stołach, ograniczania produktów mię-
snych na rzecz roślinnych oraz do dystrybu-
owania gadżetów ekologicznych – bez
zbędnych opakowań, zgodnie z zasadą 4R –
rethink, reduce, reuse, recycling. Zielone wyda-
rzenia są priorytetem obiektu – ich dalszy
rozwój jest fundamentem działań planowa-
nych na najbliższe lata.

� Agnieszka Jurewicz

HYDROPOLIS
�� PRZESTRZENIE DLA MICE

Hydropolis składa się z 9 sal tematycznych, 
z czego 4 są przeznaczone do organizacji
wydarzeń.  

��  STREFA WEJŚCIA – powierzchnia:
160+195 mkw., pojemność: 200 osób 
(na stojąco), 100 osób (na siedząco), 120 osób
(układ teatralny) 

��  STREFA RELAKSU – powierzchnia: 
350 mkw., pojemność: 150 osób (na stojąco),
100 osób (na siedząco), 150 osób (układ
teatralny) 

��  STREFA STANY WODY – powierzchnia:
270 mkw., pojemność: 70 osób (na stojąco), 
50 osób (na siedząco), 70 osób 
(układ teatralny) 

��  STREFA OCEAN ŻYCIA – powierzchnia:
220 mkw., pojemność: 70 osób (na stojąco), 
50 osób (na siedząco), 70 osób 
(układ teatralny) 

�� KONTAKT
ul. Na Grobli 17, 50-421 Wrocław, 
e-mail: eventy@hydropolis.pl, 
tel.: 691 900 342

�� PARKING
40 pojazdów

�� LOKALIZACJA
2 km od wrocławskiego Rynku oraz dworca
PKP, dwa przystanki tramwajowe (ok. 1 km)
od Galerii Dominikańskiej. 
Kilka minut spaceru dzieli Hydropolis 
od ZOO (przejście przez kładkę, tylko 
w sezonie letnim).

��  THINK VENUE – PROMOCJA
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��  THINK VENUE – PROMOCJA

Co wy róż nia Hy dro po lis na ma pie prze strze ni
even to wych? Dla cze go or ga ni za to rzy wy da rzeń
po win ni, Pa ni zda niem, zwró cić szcze gól ną uwa -
gę na ofer tę te go obiek tu?

Wszyst ko za czy na się od wo dy… Od wo dy we 
Wro cła wiu, mie ście nad Od rą, w któ rym znaj du je się 
Hy dro po lis, wy jąt ko we miej sce nie tyl ko na ska lę kra -
jo wą, ale i eu ro pej ską. Bu dy nek po wstał w XIX wie ku
i przez po nad 100 lat peł nił swo ją pier wot ną funk cję
– był zbior ni kiem czy stej wo dy dla miesz kań ców Wro -
cła wia. W 2015 r. zbior nik wo dy czy stej zmie nił się
w zbior nik wie dzy o wo dzie w czy stej po sta ci. Neo -
go tyc kie wie że i czer wo na ce gła zo sta ły przez nas wy -
koń czo ne mie dzia ny mi ele men ta mi, co za uwa żo no
w eu ro pej skim kon kur sie „Miedź w ar chi tek tu rze”,
gdzie sta nę li śmy na naj wyż szym stop niu po dium. 

Hy dro po lis, cen trum wie dzy o wo dzie, któ re rocz nie
od wie dza po nad 300 tys. osób, to miej sce, w któ rym
róż no rod ne tech no lo gie mul ti me dial ne, in te rak tyw ne
in sta la cje, wier ne re pli ki i mo de le oraz bo ga te w in for -
ma cje ekra ny do ty ko we słu żą jed ne mu ce lo wi: uka za -
niu wo dy z róż nych, fa scy nu ją cych per spek tyw.
Pod sta wo wa dzia łal ność Hy dro po lis to oczy wi ście 
wy sta wa z ta kim atrak cja mi, jak: 46,5 me tro wa, jed -
na z nie licz nych w Eu ro pie, dru kar ka wod na, umoż li -
wia ją ca rów nież per so na li za cję even tu, głos Kry sty ny
Czu bów ny, wy ja śnia ją cy skąd się wzię ła wo da na Zie mi,
czy wier na re pli ka ba ty ska fu Trie ste I, w któ rym dwóch
śmiał ków ze szło na dno Ro wu Ma riań skie go. Po ka zu je -
my na szym go ściom to, jak fa scy nu ją ca po tra fi być wo -
da, ale rów nież pro mu je my po sta wy pro eko lo gicz ne.
Ten ostat ni te mat jest nam bli ski rów nież w cza sie or ga -
ni za cji wy da rzeń. Even ty w Hy dro po lis po win ny być
eko, bran ża zde cy do wa nie po trze bu je ta kie go miej sca.
Ko rzy sta nie z lo kal nych pro duk tów, re zy gna cja z pla sti -
ku na sto łach, ale rów nież ogra ni cze nie pro duk tów mię -
snych na rzecz ro ślin nych, to tyl ko nie któ re z na szych
po my słów. Na le ży pa mię tać, że zie lo ne wy da rze nie nie
ozna cza, że event bę dzie gor szy. Wręcz prze ciw nie. 

Hy dro po lis jest bez wąt pie nia bar dzo ory gi nal nym
obiek tem. W ja ki spo sób or ga ni za to rzy even tów
mo gą jesz cze sko rzy stać z tej wy jąt ko wo ści? 
Ja kie atrak cje war to włą czyć w or ga ni zo wa ne tu
wy da rze nia? 

Nasz ze spół do ło ży wszel kich sta rań, by po móc 
w or ga ni za cji even tu na naj wyż szym po zio mie. Do każ -

de go wy da rze nia pro po nu je my klien tom spe cjal ny spa -
cer – opro wa dza nie z prze wod ni kiem, czę sto te ma -
tycz ne i bar dzo ory gi nal ne. Do pa so wu jąc się do gru py
nie mó wi my tyl ko o na uce i eko lo gii. Sta ra my się, że -
by by ła to dla go ści za ba wa, czas re lak su, ale i oka zja
do na my słu. Oczy wi ście to tyl ko kro pla w mo rzu ofe -
ro wa nych moż li wo ści. W swo jej hi sto rii, prócz ty po -
wych warsz ta tów, ban kie tów i ga li, or ga ni zo wa li śmy
też – we współ pra cy z pod wy ko naw ca mi – kon cer ty,
te ma tycz ne esca pe ro omy czy ro man tycz ne ko la cje.
„Sky is the li mit” – w Hy dro po lis więk szość po mysłów
po tra fi my bar dzo sku tecz nie prze ło żyć na nie za po -
mnia ne wy da rze nie.

Wspo mnia ła Pa ni o ze spo le... Na ja ką kon kret -
nie po moc mo gą li czyć Pań stwa klien ci? 

W na szym ze spo le ma my m.in. spe cja li stów z sze -
ro kim wa chla rzem do świad czeń w or ga ni za cji wy da -
rzeń róż ne go ty pu. Dzię ki te mu je ste śmy w sta nie
przy go to wać im pre zę od po cząt ku do koń ca, nie
obar cza jąc klien ta spra wa mi or ga ni za cyj ny mi. To bar -
dzo wy god ne roz wią za nie. Oczy wi ście, je śli ktoś ma
wła sną wi zję i po mysł na wy da rze nie w Hy dro po lis –
nie ma pro ble mu, mo że dzia łać sa mo dziel nie 
ko rzy sta jąc z na szych prze strze ni. To na czym nam
za le ży, to do star cze nie na szym go ściom nie sa mo wi -
tych wra żeń. 

Ja kie szcze gól nie cie ka we wy da rze nia od by ły się
do tej po ry w Hy dro po lis? 

W hi sto rii Hy dro po lis za pi sa ły się już du że kon fe -
ren cje, jak np. dwie edy cje Fo rum Pro mo cji Tu ry -
stycz nej (w tym ro ku Fo rum by ło pierw szym
spo tka niem bran ży po lock dow nie), jak i bal syl we -
stro wy z po ka zem kuch ni mo le ku lar nej i kon cer tem
smycz ko wym. War to wspo mnieć o na szej ak tyw no -
ści even to wej w cza sie mi nio nych wa ka cji, kie dy 
zor ga ni zo wa li śmy… si lent di sco. Go ście naj pierw
zwie dzi li wy sta wę – pod czas spa ce ru prze wod nik
po ru szał bie żą ce te ma ty zwią za ne z eko lo gią. Po wy -
ciecz ce każ dy mógł ode brać świe cą ce słu chaw ki,
a dwóch DJ -ów i na sza ulu bio na DJ -ka Ewe li na
za grze wa li wszyst kich do tań ca. Dru gie go ta kie go
par kie tu nie znaj dzie my w ca łym Wro cła wiu! Oprócz
te go udo stęp nia li śmy prze strzeń Hy dro po lis do na -
gry wa nia te le dy sków, na da chu obiek tu or ga ni zo wa -
li śmy też warsz ta ty ku li nar ne i lek cje go to wa nia. 

Pro szę przy bli żyć pla ny roz wo ju obiek tu na naj -
bliż sze la ta. Na ja kie war to ści chce cie Pań stwo
zwró cić szcze gól ną uwa gę? Wie le z nich zwią za -
nych bę dzie za pew ne z eko lo gią… 

To praw da. Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej Hy dro -
po lis sku pia swo ją dzia łal ność wo kół eko lo gii i pro mo -
cji po staw pro eko lo gicz nych oraz zdro we go try bu ży cia.
Szcze gól ny na cisk kła dzie my na eko lo gicz ne aspek ty
każ de go wy da rze nia i to tę dział kę przede wszyst kim
chce my roz wi jać. Zie lo ne wy da rze nia to te mat ca ły czas
mło dy w bran ży i war to nad nim pra co wać. Je śli mo że -
my zro bić coś dla pla ne ty, naj zwy czaj niej po win ni śmy
po dą żać w tym kie run ku. Ta kie dzia ła nia wy ma ga ją
świa do mo ści, na my słu nad ro lą czło wie ka i je go wpły -
wu na zmia ny kli ma tycz ne na świe cie. 

Ko lej nym bar dzo waż nym aspek tem, któ ry na na szej
li ście sta wia my ja ko prio ry tet, jest peł ne do sto so wa nie
usług do osób z nie peł no spraw no ścia mi, ze spe cjal ny mi
po trze ba mi. Sa ma wy sta wa, po dob nie jak stro na in ter -
ne to wa i apli ka cja mo bil na są oczy wi ście stwo rzo ne
w ta ki spo sób, aby by ły w peł ni do stęp ne dla każ de go.
Jest to jed nak ob szar, któ ry ca ły czas się roz wi ja – wcho -
dzą w ży cie no we, cie ka we roz wią za nia, a my po dą ża -
my za ty mi tren da mi.

W związ ku z pan de mią CO VID -19 zo sta li Pań -
stwo zmu sze ni – po dob nie jak sze reg in nych
obiek tów – do wpro wa dze nia do dat ko wych za -
bez pie czeń ma ją cych zwięk szyć bez pie czeń stwo
sa ni tar ne. Ja kie roz wią za nia, je śli cho dzi o bran żę
even to wą, zna la zły się na li ście? 

Or ga ni za cja wy da rzeń w cza sie pan de mii jest spo rym
wy zwa niem. Mi mo wszyst ko, jak już wspo mnia łam, ja -
ko pierw si w Pol sce od wa ży li śmy się zor ga ni zo wać sta -
cjo nar ne spo tka nie bran ży po lock dow nie, prze cie ra jąc
tym sa mym szla ki, po ka zu jąc moż li wo ści i wy zna cza jąc
tren dy 2.0. Do sto so wa li śmy licz bę osób zwie dza ją cych
na szą wy sta wę do re żi mu sa ni tar ne go, układ miejsc sie -
dzą cych zmie ni li śmy tak, by za cho wać wy ma ga ne od -
stę py. Wszyst kie in sta la cje są re gu lar nie de zyn fe ko wa ne,
a go ście zwie dza ją w re żi mie sa ni tar nym – ma secz ki,
przy łbi ce czy rę ka wicz ki. Przy go to wa li śmy też spe cjal -
ne oświad cze nia i ogra ni czy li śmy wy da wa nie we lco me
pac ków, co po mo że nie tyl ko zwie dza ją cym, ale i na -
szej pla ne cie. Bez pie czeń stwo jest naj waż niej sze, sta ra -
my się jed nak, że by szło w pa rze z kom for tem.  

Agnieszka Jurewicz

Szczególny nacisk kładziemy na ekologiczne aspekty każdego wydarzenia i to tę działkę przede
wszystkim chcemy rozwijać. Zielone wydarzenia to temat cały czas młody w branży i warto nad
nim pracować – przekonuje Wiola Samborska, menedżerka CEE Hydropolis i Działu Marketingu.

EVENTY
POWINNY BYĆ EKO
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