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Weekend pełen atrakcji
  Ceramiczne    
  święto
Warsztaty ceramiczne, pokazy 
formowania, wypały w piecach 
polowych do ceramiki, wykła-
dy, pokazy multimedialne, wy-
stawa prac, a wszystko wraz z 
elementami festynu takimi jak 
koncerty muzyczne, biesiada i 
zawody sportowe - to niektó-
re z atrakcji zbliżającego się 
święta ceramików. 

„Św. Michał - Patron Cerami-
ków 2012” to X edycja arty-
stycznego happeningu, który 
odwołuje się do tradycji i folk-
loru związanego z rzemiosłem 
ceramicznym. 

Impreza odbędzie się 
29 września  w gliwic-
kiej Pracowni Rzeźby  

i Ceramiki przy  
ul. Ziemowita 1.

- Podczas happeningu, który 
jest plenerową otwartą impre-
zą, spotykają się mistrzowie 
rzemiosła, artyści, hobbyści 
oraz zwykli ludzie, by wspólnie 
świętować zakończenie let-
niego sezonu ceramicznego. 
Spotkanie daje okazję podsu-
mować dokonania i wymienić 
doświadczenia. Jednocześnie 
mistrzowie w trakcie pokazów 
oraz wykładów – w bezpośred-
nim kontakcie - mogą przy-
bliżyć uczestnikom zawiłości 
rzemiosła i sztuki, jaką się zaj-

mują - informują organizatorzy. 

Wstęp na imprezę jest wol-
ny. W ramach prowadzonych 
warsztatów, uczestnicy otrzy-
mują niezbędne materiały, na-
rzędzia. 

  Tramwajowa    
   impreza
Również w sobotę, 29 wrze-
śnia odbędzie się Dzień 
Otwarty Zajezdni Tramwajowej 
w Gliwicach. Na ten dzień za-
planowano naprawdę wiele 
ciekawych atrakcji, m.in. para-
dę tramwajów, naukę jazdy na 
symulatorze tramwaju, prze-
jazdy wagonami nauki jazdy 
pod opieką instruktora, pokaz 
pojazdów zabytkowych i współ-
czesnych, które kursować 
będą z zajezdni w Gliwicach do 
różnych części Zabrza, m.in. 
pod Skansen Guido. 

- Wszyscy odwiedzający będą 
mieli możliwość zwiedzenia 
zaplecza technicznego, zapo-
znania się z taborem liniowym 
i technicznym, wziąć udział w 
crash teście  – zderzeniu tram-
waju z samochodem osobo-
wym, a także zobaczyć akcję 
wykolejania wagonu  - informu-
ją organizatorzy.

Ponadto na zwiedza-
jących czekać będzie 
jeszcze wiele innych 
atrakcji m.in. Teatr 

Iluzji, koncert Tarno-
górskiego Big Bandu 
oraz występ Kabaretu 

„RAK”. 

Dla dzieci przewidziano: malo-
wanie twarzy, zjeżdżalnię dmu-
chaną, trampolinę oraz gry  
i zabawy.

przy ul. Dubiela, piknik rodzin-
ny, konkursy z nagrodami
• godz. 20.45 koncert zespołu 
Varius Manx
• godz. 22.00 pokaz sztucz-
nych ogni

   Śląska Noc   
   Naukowców
Już po raz siódmy, w siedmiu 
miastach w Polsce, naukow-
cy i żądni wiedzy mieszkańcy 
będą mieli swoje święto. W 
piątek, 28 września, w Gliwi-
cach, Bielsku-Białej, Cieszy-
nie, Katowicach, Rybniku, So-
snowcu i Zabrzu odbędą się 
pokazy, wykłady, prezentacje 
multimedialne, warsztaty, wy-
stawy, konkursy i gry interak-
tywne. 

- Niezależnie od wieku każ-
dy powinien znaleźć coś dla 
siebie – w programie liczne 
pokazy dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych z przeróżnych dzie-
dzin, m.in. architektury, bio-
logii, chemii, ekologii, fizyki, 
fotografii, historii, informatyki, 
języków obcych, kryminalisty-
ki, kultury, literatury i sztuki, 
matematyki, medycyny, nauk 
przyrodniczych, podróży, po-
lityki, nawet przepisów ruchu 
drogowego, public relations, 
robotyki, sztuki, techniki, za-
rządzania i życia codziennego 
- zachęcają organizatorzy.
 
Jednym ze współorganizato-
rów Śląskiej Nocy Naukow-
ców 2012 jest Politechnika 
Śląska w Gliwicach. Szcze-
góły dotyczące imprezy na  
www.nocnaukowcow.com.pl

Tramwajowa impreza organizo-
wana jest z okazji 40-lecia ist-
nienia nowej zajezdni w Gliwi-
cach. Początek o godz. 12.00. 
Kwadrans wcześniej parada 
tramwajów wyruszy z Placu 
Wolności w Zabrzu do Zajezdni 
w Gliwicach. Zakończenie Dnia 
Otwartego przewidziano na 
godz. 18.00.

   Ekologicznie    
   na Politech-
   nice
Natura, zdrowie, kultu-
ra - pod takim hasłem 

przebiegać będzie XVII 
edycja Gliwickiego 

Kiermaszu Żywności 
Ekologicznej i Trady-

cyjnej. 
- Na kiermaszu, jak co roku, 
będzie można kupić produkty 
ekologiczne prosto od rolnika, 
dowiedzieć się więcej na temat 
korzyści z zakupów produktów 
wytworzonych w sposób zrów-
noważony i lokalny oraz wziąć 
udział w warsztatach. Każdy 
znajdzie coś dla siebie - prze-
konują organizatorzy.

Dla rodziców przygotowano 
warsztaty na temat prawidło-
wego odżywiania dzieci, dla 
najmłodszych warsztaty kuli-
narne, na których będą mogli 
odkryć w sobie prawdziwego 
mistrza kuchni, a trochę star-
szym, eksperci podpowiedzą 
jak zadbać o dobrą kondycję 
swojego organizmu i zachować 
witalność w każdym wieku. 
Ponadto zaplanowano pokazy 
sztuki kulinarnej. 

- Celem kiermaszu, oprócz 
sprzedaży produktów ekolo-
gicznych przez rolników,  jest 
zwrócenie uwagi konsumen-
tów na to, w jaki sposób pro-
dukowana jest żywność i jak 
sposób wytworzenia i prze-
tworzenia jedzenia wpływa na 
zdrowie i kondycję, a także na 
otaczający nas świat - tłuma-
czą organizatorzy. 

XVII Gliwicki Kiermasz Żywno-
ści Ekologicznej i Tradycyjnej – 
Natura, zdrowie, kultura
Sobota, 29 września, Hala 
Ośrodka Sportu Politechniki 
Śląskiej ul. Kaszubska 28 w 
godzinach 9-18. 

   Huczne 
   urodziny 
   Zabrza
Kolejna z sobotnich atrakcji to 
Skarbnikowe Gody, czyli 90. 
urodziny miasta Zabrze. Gwiaz-
dą wieczoru będzie zespół Va-
rius Manx. 

W programie ponadto: 

• godz. 11.00, plac Wolności 
- barwna parada śląska w stro-
jach śląskich
• godz. 12.00-22.00, park 
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