
EVENTY TOWARZYSZĄCE PWG 2018 

 
Data 
 

 
Dzień 

 
Godz./ Czas trwania 

 
Nazwa eventu – krótki opis 

 
Grupy wiekowe 

4.10 czwartek godz. 11.00   „Dzieje złotego” - prezentacja poświęcona historii 
polskiego złotego, od czasów jego pojawienia się na arenie 
dziejów na przełomie XV i XVI wieku do lat 20. XX wieku, 
kiedy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości złoty znów 
stał się oficjalną walutą naszego kraju. Prezentacja 
połączona ze zwiedzaniem wystawy „Dzieje złotego”. 

Rejestracja na warsztaty:  
tel. 22 185 25 25 
uczniowie klas 8 SP  
oraz uczniowie  
szkół ponadpodstawowych 
 

  g. 12.30   „Władysław Grabski – człowiek na miarę swoich czasów” 
- prezentacja poświęcona życiu oraz działalności politycznej 
Władysława Grabskiego – najsłynniejszego ekonomisty 
okresu międzywojennego. Przybliża ona historię 
odrodzenia naszej waluty narodowej po I wojnie światowej 
ukazując losy gospodarcze II RP w pierwszych latach po 
odzyskaniu niepodległości. 

Rejestracja na warsztaty:  
tel. 22 185 25 25 
uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 
 

  g. 16.00  oprowadzanie po wystawie  spotkanie otwarte 

  g. 17.00 oprowadzanie po wystawie  spotkanie otwarte 

5.10 piątek godz. 11.00   „Dzieje złotego” - prezentacja poświęcona historii 
polskiego złotego, od czasów jego pojawienia się na arenie 
dziejów na przełomie XV i XVI wieku do lat 20. XX wieku, 
kiedy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości złoty znów 
stał się oficjalną walutą naszego kraju. Prezentacja 
połączona ze zwiedzaniem wystawy „Dzieje złotego”. 

Rejestracja na warsztaty:  
tel. 22 185 25 25 
uczniowie klas 8 SP oraz uczniowie  
szkół ponadpodstawowych 

  g. 12.30   „Władysław Grabski – człowiek na miarę swoich czasów” 
- prezentacja poświęcona życiu oraz działalności politycznej 
Władysława Grabskiego – najsłynniejszego ekonomisty 
okresu międzywojennego. Przybliża ona historię 
odrodzenia naszej waluty narodowej po I wojnie światowej 
ukazując losy gospodarcze II RP w pierwszych latach po 
odzyskaniu niepodległości. 
 

Rejestracja na warsztaty:  
tel. 22 185 25 25 
uczniowie szkół ponadpodstawowych 
 

  g. 16.00  oprowadzanie po wystawie spotkanie otwarte 

  g. 17.00 oprowadzanie po wystawie  spotkanie otwarte 

 



TYDZIEŃ Z INNOWACJAMI 8-14.10 
 

8.10 poniedziałek godz.  11:00-19:00 
 
 
do godz. 15:45 dla 
grup 
zorganizowanych: 
 
11:00 – 11:45 
 
12:00 - 12:45  
 
14:00 - 14:45  
 
15:00 – 15:45 
 
Po godz. 15:45 
warsztaty dostępne 
dla wszystkich 
chętnych 
zwiedzających 

Warsztaty z firmą ZORTRAX - „Zastosowanie druku 3D”.  
 
Zortrax w pawilonie PWG zaprezentuje różnorodne 
zastosowania druku 3D w podziale na sekcje: 
1. Druk 3D w medycynie 
2. Druk 3D w architekturze 
3. Druk 3D w przemyśle 
4. Druk 3D w edukacji 
Ponadto w pawilonie prezentowane będą wszystkie 
urządzenia firmy Zortrax. 
 
Druk 3D znajduje zastosowanie w niemal wszystkich 
branżach. Od medycyny, przez architekturę po 
motoryzację, robotykę i przemysł kosmiczny. Coraz 
powszechniejsze zastosowanie sprawia, że rośnie 
zapotrzebowanie na pracowników potrafiących 
wykorzystać druk 3D w codziennej pracy.  
Zapraszamy do udziału w prezentacji tej nowoczesnej 
technologii. Podczas 45 minutowego spotkania, specjaliści 
z Zortrax zaprezentują technologię druku 3D, opowiedzą o 
dostępnych technikach druku 3D oraz ich zastosowaniu w 
dzisiejszym świecie. Uczestnicy będą mogli zobaczyć 
pracujące drukarki 3D Zortrax oraz obejrzeć modele 
wydrukowane na drukarce 3D przez specjalistów 
pracujących na co dzień w różnorakich branżach: lekarzy, 
architektów, inżynierów.  
Specjaliści Zortrax opowiedzą również o możliwości 
włączenia nowych technologii do programów nauczania.  

Rejestracja na warsztaty: 
pwg@prezydent.pl  
tel. 22 695 13 20 
 
Grupy: 15 osób 
 
15-19 lat 
 
 

9.10 wtorek godz. 13:00 – 14:00 
 

Warsztaty z WOW School 
 
Warsztaty podczas których można nauczyć się jak 
zaprojektować i zbudować własną grę 3D, podobną do 
tych,  które znamy z konsol Xbox czy Sony Playstation.  
 
 

Rejestracja na warsztaty: 
pwg@prezydent.pl  
tel. 22 695 13 20 
 
8-12 lat 
(grupa 10 osób) 
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  godz. 14:15 – 15:15 Warsztaty z WOW School 
 
Warsztaty podczas których można nauczyć się, jak 
zaprojektować i zbudować własną wieloplatformową grę 
z wykorzystaniem popularnego silnika do tworzenia gier – 
Unity.  
 

Rejestracja na warsztaty: 
pwg@prezydent.pl  
tel. 22 695 13 20 
 
13-16 lat 
(grupa 10 osób) 
 

  godz. 15:30 – 16:30 Warsztaty z WOW School 
 
Warsztaty podczas których można nauczyć się, jak 
zaprojektować i zbudować własną grę 3D, podobną do 
tych, które znamy z konsol Xbox czy Sony Playstation. 

Rejestracja na warsztaty: 
pwg@prezydent.pl  
tel. 22 695 13 20 
 
8-12 lat 
(grupa 10 osób) 
 

10.10 środa godz. 11:00-19:00 
 
 
godz. 11:00 -13.00 
 
 
 
 

Warsztaty z firmą ACR (gimbale) 
 
pogadanka filmowa prowadzona przez profesjonalnego 
operatora filmowego nt. pracy na planie zdjęciowym (m.in. 
w aspekcie pracy z urządzeniami firmy)  
zajęcia interaktywne - plan zdjęciowy. Omówienie pracy 
na planie i wykorzystywanych w jego trakcie sprzętów. 3-5 
propozycji krótkich scenek (15 sekund) do odegrania przez 
chętne osoby w dwóch próbach - ujęcie pierwsze oraz 
ujęcie po omówieniu wskazówek od profesjonalnego 
reżysera planu.   
pogadanka biznesowa prowadzona przez Prezesa firmy 
Maxa Salamonowicza nt. prowadzenia startupu, 
produkowanych urządzeń etc. 

Rejestracja na warsztaty: 
pwg@prezydent.pl  
tel. 22 695 13 20 
 
dla grup zorganizowanych 
 
uczniowie szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 

  godz. 13:30-15:30 
 

pogadanka biznesowa prowadzona przez Prezesa firmy 
Maxa Salamonowicza nt. prowadzenia startupu, 
produkowanych urządzeń etc. 
pogadanka filmowa prowadzona przez profesjonalnego 
operatora filmowego nt. pracy na planie zdjęciowym (m.in. 
w aspekcie pracy z urządzeniami firmy)  
zajęcia interaktywne - plan zdjęciowy. Omówienie pracy 
na planie i wykorzystywanych w jego trakcie sprzętów. 3-5 
propozycji krótkich scenek (15 sekund) do odegrania przez 

Rejestracja na warsztaty: 
pwg@prezydent.pl  
tel. 22 695 13 20 
 
dla grup zorganizowanych  
 
uczniowie szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 
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chętne osoby w dwóch próbach - ujęcie pierwsze oraz 
ujęcie po omówieniu wskazówek  

  godz. 15:00-19:00 zajęcia interaktywne - plan zdjęciowy. Omówienie pracy 
na planie i wykorzystywanych w jego trakcie sprzętów. 3-5 
propozycji krótkich scenek (15 sekund) do odegrania przez 
chętne osoby w dwóch próbach - ujęcie pierwsze oraz 
ujęcie po omówieniu wskazówek od profesjonalnego 
reżysera planu.   

warsztaty otwarte – dla wszystkich 
chętnych zwiedzających pawilon 

 
TYDZIEŃ Z 100-LETNIMI FIRMAMI 15-20.10. 

 

15.10 poniedziałek godz. 11:00-19:00 
 
do godz. 15:00 dla 
grup 
zorganizowanych: 
 
11:00-11:45 
 
12:00-12:45 
 
13:00-13:45 
 
14:00-14:45 
 
Po godz. 15:00 
warsztaty dostępne 
dla wszystkich 
chętnych 
zwiedzających 
 

Warsztaty ze Spółdzielczą Mleczarnią JANA 

 Wstawa eksponatów związanych z produkcją 
mleczarską - Muzeum Narodowe Rolnictwa 
w Szreniawie 

 Pokaz wytwarzania masła ze śmietany 
JANA  na masielnicach drewnianych  - możliwość 
uczestnictwa zwiedzających 

 Pokaz wyciskania prasowania twarogu na prasach 
w chustach z gęstwy twarogowej z JANA 

 Degustacja wyrobów mlecznych z ŚSM JANA 
 

Rejestracja na warsztaty: 
pwg@prezydent.pl  
tel. 22 695 13 20 
 
7-14 lat 

16.10 wtorek godz. 11:00-19:00 
 
do godz. 15:00 dla 
grup 
zorganizowanych: 
 

warsztaty z Fabryką Porcelany ĆMIELÓW 
 
warsztaty zdobienia porcelany prowadzone przez 
pracowników Fabryki Porcelany. Gotowe filiżanki zostaną 
zabrane do Fabryki i po wypaleniu będą do odebrania w 
firmowym sklepie Ćmielowa w Warszawie. W trakcie 

Rejestracja na warsztaty: 
pwg@prezydent.pl  
tel. 22 695 13 20 
 
7-14 lat 
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11:00-11:45 
 
12:00-12:45 
 
13:00-13:45 
 
14:00-14:45 
 
 
Po godz. 15:00 
warsztaty dostępne 
dla wszystkich 
chętnych 
zwiedzających 
 

warsztatów uczestnicy zapoznają się również z historią 
firmy oraz z historią powstawania ręcznie malowanej  
porcelany w Polsce. 
 
 

17.10 środa godz. 11:00-19:00 
 
do godz. 15:00 tylko 
grupy zorganizowane: 
 
11:00-11:30 
11:30-12:00 
 
12:30-13:00 
13:00-13:30 
 
14:00-14:30 
14:30-15:00 
 
Po godz. 15:00 
warsztaty otwarte - 
dostępne dla 
wszystkich 
zwiedzających. 

warsztaty z Kopalnią Soli w Wieliczce 
 
• Pokazy rzeźbienia w soli prowadzone przez górników-
rzeźbiarzy z wielickiej kopalni. Uczestnicy będą też mieli 
okazję spróbować własnych sił w rzeźbieniu w solnym 
tworzywie  
 
• Emisja filmu o wielickiej kopalni „Solne Królestwo” –  
4 emisje po 30 minut  
 

 W trakcie pokazów prowadzący przybliżą 
uczestnikom historię Kopalni Wieliczka oraz 
tradycję wydobywania soli w Polsce 

 

Rejestracja na warsztaty: 
pwg@prezydent.pl  
tel. 22 695 13 20 
 
 
7-14 lat 
(grupy max 15 osób) 
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18.10 czwartek godz. 11:00-19:00 
 
do godz. 15:00 –  
 tylko grupy 
zorganizowane: 
 
11:00-11:30 
11:30-12:00 
 
12:30-13:00 
13:00-13:30 
 
14:00-14:30 
14:30-15:00 
 
Po godz. 15:00 
warsztaty otwarte -  
dostępne dla 
wszystkich 
zwiedzających. 

warsztaty z Zakładem FOTO-BUZEK 
 
uczestnicy warsztatów zapoznają się z historią fotografii z 
naciskiem na zmiany, które zachodziły w fotografii 
portretowej na przestrzeni lat. Foto-Buzek pokaże jak w 
sposób kreatywny dobierać czas naświetlania i głębię 
ostrości. Zwrócą szczególną uwagę na to, w jaki sposób za 
pomocą oświetlenia studyjnego można budować nastrój 
portretu oraz modelować twarz oraz sylwetkę 
portretowanej osoby. Poruszą też  ważne kwestie 
kompozycji obrazu fotograficznego oraz kadrowania 
 

Rejestracja na warsztaty: 
pwg@prezydent.pl  
tel. 22 695 13 20 
 
7-14 lat 
(grupy max 15 osób) 
 

19.10 piątek godz. 11:00-19:00 
 
do godz. 15:00 –  
 tylko grupy 
zorganizowane: 
 
11:00-11:45 
12:05-12:50 
13:10-14:00 
14:20-15:05 
 
Po godz. 15:00 
warsztaty otwarte -  
dostępne dla 
wszystkich 
zwiedzających. 

warsztaty z Pracownią Ludwisarską Felczyńskiego 
 
warsztaty będą  polegały na ubieraniu formy dzwonu 
fałszywego za pomocą wosku odlewniczego. (Na dokładnie 
osuszoną i pokrytą warstwą łoju zwierzęcego formę, 
odzwierciedlającą docelową krzywiznę dzwonu, nakłada się 
woskowe napisy i ornamenty. Proces ten nazywa się 
"ubieraniem" formy). 

Rejestracja na warsztaty: 
pwg@prezydent.pl  
tel. 22 695 13 20 
 
 
7-14 lat 
(grupy max 15 osób) 
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