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10 sierpnia, godz. 16:00 

Sesja filmowa i zdjęciowa wraz ze wspo-

mnieniami pracowników Elektrowni

„Żywa historia energetyków we wspo-

mnieniach pracowników Elektrowni Ła-

ziska.” Zapraszamy do podzielenia się 

swoimi wspomnieniami, dotyczy to wszyst-

kich zainteresowanych, nie tylko byłych 

pracowników.

12 sierpnia, godz. 20.00

Noc w Muzeum Energetyki – organizowa-

na z okazji Dnia Energetyka.

W czasie nocnego zwiedzania Muzeum 

Energetyki uczestnikom będzie przybliżana 

praca energetyków i elektrowni, także po-

przez pokazy, edukacyjną zabawę i rozwią-

zywanie zagadek związanych z wytwarza-

niem energii elektrycznej. 

13 sierpnia, godz. 10.00

Neodymowy Konstruktor 

Celem warsztatu jest skonstruowanie silnicz-

ka elektrycznego na prąd stały lub elektro-

magnesu i zrozumienie natury jego działania.

24 sierpnia, godz. 16.00

Nauka i zabawa w krainie RoboKids

Bez fizyki nie byłoby zjawisk elektrycznych, 

a ciekawość i wyobraźnia to najlepszy na-

uczyciel w towarzystwie ożywionych Robo-

Kids. Dowiemy się, że nawet roboty posiada-

ją swoją wewnętrzną energię. 

10 września, godz. 10:00 

Zabawny pstryczek elektryczek

Prezentacja i omówienie zasady działania 

wybranych zabawek i eksponatów ze zbio-

rów Muzeum Energetyki oraz indywidual-

ne zabawy pod okiem Instruktorów. Wśród 

zabawek będzie: elektryczne winogrono, 

magnetyczna piramida z refleksem, elek-

tryczne autko, elektrostatyczny ping pong, 

pstryczek elektryczek i wiele innych…

FIZYCZNE FASCYNACJE

2 lipca, godz. 10.00—14.00

Energiczne Otwarcie Energicznych 

Wakacji z Muzeum Energetyki

Przez całe wakacje Muzeum Energetyki za-

prasza na cykliczne imprezy pod wspól-

ną nazwą „Energiczne Wakacje z Muzeum 

Energetyki”. W czasie planowanych warsz-

tatów i pokazów przewodnim tematem bę-

dzie energia elektryczna, elektryczność oraz 

historia energetyki.

Zajęcia w formie pokazów i warsztatów, 

a także zabaw edukacyjnych będą kiero-

wane dla dzieci i młodzieży szkolnej (także 

grup zorganizowanych) oraz ich rodziców 

i opiekunów. Nie zapominamy także o tury-

stach z terenu naszego regionu oraz całej 

południowej Polski. 

Uczestnikom wydarzenia zaprezentowana 

zostanie historia elektryczności, sposoby 

wytwarzania energii elektrycznej i jej rola 

we współczesnym świecie.

9 lipca, godz. 10:00

Hydro i aero doświadczanie – wody 

i powietrza ujarzmianie 

Przybliżenie poprzez edukacyjną zabawę 

podstawowych praw fizyki. Tym razem te-

mat wakacyjny, choć jak zwykle naukowy, 

oparty o liczne eksperymenty od Archime-

desa, poprzez Pascala do zasad dynamiki 

Newtona. Te wszystkie zagadnienia zmie-

rzają do zrozumienia istoty elektryczności 

i praw z nią zawiązanych. 

10 lipca, godz. 12:00 

Wodne warsztaty

Uczestnicy będą mogli zrobić swoje „tor-

nado” oraz zrozumieć wybrane prawa fizyki 

związane z ciśnieniem, atmosferą oraz zja-

wiskami powiązanymi z energią. Nie zabrak-

nie wieży ciśnień i naczyń połączonych. A to 

wszystko w celu wprawienia w ruch turbiny 

Peltona i wykonania pracy z bliżej nieokre-

śloną mocą. 

20 lipca, godz. 16:00 

Nauka i zabawa w krainie RoboKids

Bez fizyki nie byłoby zjawisk elektrycznych, 

a ciekawość i wyobraźnia to najlepszy na-

uczyciel w towarzystwie ożywionych Robo-

Kids. Dowiemy się, że nawet roboty posiada-

ją swoją wewnętrzną energię. 

Szlak Zabytków
Techniki w wakacje
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GÓRNICZE MIASTO DZIECI

4—8 lipca, godzina 9.00—15.00

Muzeum Górnictwa Węglowego 

w Zabrzu

Dzieci będą każdego dnia uczestniczyć 

w warsztatach przybliżających poszcze-

gólne zawody związane z górnictwem oraz 

działalnością Muzeum Górnictwa Węglowe-

go w Zabrzu. Za wykonaną pracę uczest-

nicy otrzymają wynagrodzenie wypłaca-

ne w specjalnej walucie, które będą mogli 

zdeponować na koncie w banku lub wydać 

w sklepiku. Dzięki temu najmłodsi poznają 

podstawy przedsiębiorczości.

W drugiej części dnia uczestnicy wezmą 

udział w zajęciach animacyjno-artystycz-

nych (rekreacyjnych), w trakcie których po-

znają różne możliwości spędzania czasu 

wolnego, charakterystyczne dla środowiska 

górniczego. Kształtowanie postaw obywa-

telskich oraz poznanie zasad funkcjonowa-

nia miasta będzie możliwe dzięki powołaniu 

w Górniczym Mieście Dzieci Rady Miasta. 

Sześciogodzinny dzień Górniczego 

Miasta Dzieci podzielony jest na:

– trzygodzinne warsztaty 

(5 grup 10-osobowych),

– czas na posiłek,

– zajęcia animacyjno-artystyczne. 

Rejestracja chętnych: 

www.muzeumgornictwa.pl

MUZEUM TYSKICH BROWARÓW 

KSIĄŻĘCYCH

Jeszcze w czerwcu ruszy nowa odsłona Ksią-

żęcej Szkoły Degustacji, czyli zwiedzania bro-

waru poszerzonego o warsztaty degustacyj-

ne z cervesario – piwnym znawcą i kiperem. 

Do rodziny piw Książęcych dołącza Anglik 

– British Golden Ale, poszerzając wachlarz 

doznań, które czekają na uczestników Ksią-

żęcej Szkoły Degustacji.

Zwiedź browar i wygrywaj! – w lipcu Muzeum 

Tyskich Browarów Książęcych rozda 1000 

paczek z prezentami. W każdej znajdzie się 

piękna, unikatowa szklanka Muzeum oraz 

piwo Tyskie. Wystarczy wziąć udział w zwie-

dzaniu Tyskich Browarów Książęcych i odpo-

wiedzieć na pytanie zadane przez przewod-

nika. Konkurs trwa do wyczerpania zapasów.

Browar nocą! – nocne zwiedzanie browaru 

z duchami. Wśród słynnych postaci zwią-

zanych z browarem znajdą się książę psz-

czyński, księżna Daisy, Julius Müller oraz 

pracownicy browaru. Opowiedzą o swoich 

tajemnicach i powiodą śmiałków przez za-

kamarki browaru, które nocną porą zysku-

ją całkiem inne oblicze. Niezwykłej atmos-

ferze letnich nocy atrakcja ta zawdzięcza 

swoją niesłabnącą popularność.

Nocne zwiedzanie browaru w każdy sierp-

niowy piątek i sobotę. 

KOMPLEKS SZTYGARKA I SZYB 

PREZYDENT W CHORZOWIE

Lauba pełno bluesa

22 lipca, godzina 19.00, wstęp bezpłatny

Joanna Kaniewska Akustycznie, 

Pilarska & Gąszewski, Bena & Radvanyi

23 lipca, godzina 21.00, bilet 30 zł

Makar & Children Of The Corn,

Antoni Krupa & Workaholic

Chorzowski Teatr Ogrodowy

29 lipca, godz. 19.00

Joanna Szczepkowska

Goła baba – monodram mistrzowski

5 sierpnia, godz. 19.00

Teatr Ludowy

Mending fences. Wszystko o związkach.

12 sierpnia, godz. 19.00

Teatr Montownia i Teatr Łaźnia Nowa

Trzej Muszkieterowie

19 sierpnia, godz. 19.00

Nowy Teatr im. Witkacego

Bóg mordu

26 sierpnia, godz. 19.00

Teatr Ludowy im. Ludwika Solskiego

Jakobi i Leidental

26 sierpnia, godz. 21.00

Finał dziesiątego sezonu 

pod wieżą Prezydent

Dwugłowy smok– też ma 10 lat

(toast jubileuszowy i projekcja filmu)

Ponadto:

BROWAR OBYWATELSKI

W TYCHACH

17 września – Festiwal mappingu

SZYB MACIEJ W ZABRZU

w każdy wakacyjny piątek 

Strefa Chillout (muzyka i kuchnia)

PARK TRADYCJI 

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

piątki: dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci, 

wtorki: kino dla dzieci, 

1 lipca Akademia Aktywnej Rodziny – plener 

rodzinny i Kozie Górki Project – LARP,

20 i 27 lipca Park Tradycji kiedyś i dziś 

–  warsztaty ze zwiedzaniem

OSIEDLE ROBOTNICZE NIKISZOWIEC

10 lipca ArtJarmark

23–24 lipca Odpust u Babci Anny


