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Pokazy, eksperymenty, quizy 
 
Temat: Być jak Ignacy: Laboratorium Łukasiewicza 
Pracownicy  Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A zapraszają wszystkich na podróż w 
czasie do Laboratorium Ignacego Łukasiewicza. Przybliżą postać wielkiego polskiego uczonego. 
Podczas MNN 2017 będzie możliwość dowiedzenia się ̨ kim był i czego dokonał, a także 
poznanie jego tajemnic i zamiłowań. Pracownicy PGNiG pokażą, jak poszukuje się ̨ ropy naftowej, 
jak się ja ̨ wydobywa i przetwarza. Eksperymentując, 
zbadane zostaną właściwości ciekłego skarbu 
ukrytego w skałach pod naszymi stopami. W 
mobilnym laboratorium Ignacego uczestnicy zobaczą 
ponad 100-letnie sprzęty i odczynniki chemiczne. 
Będzie okazja poznania  budowy lampy naftowej „od 
środka”. Każdy dowie się ̨ w jakich skałach skrywają̨ 
się ̨ gaz i ropa naftowa. Jak się ̨ je wydobywa i poddaje 
dalszej obróbce? Na czym polega destylacja? I co z 
tym wszystkim wspólnego miały żyjące miliony lat 
temu morskie organizmy? Dodatkowo każdy zobaczy, 
jak samodzielnie otrzymać́ metan, jak zbudowana 
jest skała zbiornikowa i dzięki jakim prawom fizyki 
możemy eksploatować́ podziemne złoża. 
 
Temat:  Być jak Ignacy: Gazy pełne energii 
Podczas MNN 2017 pracownicy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. będą starali się 
odpowiedzieć na pytania: Jak spala się ̨ gaz ziemny? Jakie sa ̨ produkty powstające w tej reakcji? 
Skąd się ̨ bierze ciepło? Ponadto będzie można zobaczyć ognisko Prometeusza, obrotowe tornado, 
niepalne banknoty, iście magiczną różdżkę czy wystrzałową armatę. To wszystko dzięki gazom i 
procesowi spalania, który jest na wyciagnięcie ręki podczas pokazów w mobilnym laboratorium 
Ignacego!  
 
Temat:  Być jak Ignacy: wszędobylskie cząsteczki i torby pana Bernoulliego 
Podczas warsztatów edukacyjnych przygotowanych przez pracowników Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa S.A. uczestnicy MNN będą  mieli możliwość  zmierzenia się z siła ̨ 
związaną ̨ z ruchem gazów. Goście spróbują ̨ napełnić́ jednym dmuchnięciem gigantyczne kolorowe 



torby Bernoulliego! Dodajmy jeszcze, że widzowie będą ̨ mogli nadmuchać́ torby o długości nawet 2 
metrów i sprawdzić́ na jaka ̨ wysokość́ mogą̨ się ̨ one wznieć́ po wyrzuceniu w powietrze. 
Uczestnicy będą ̨ mogli zabrać́ je ze sobą ̨, albo wykorzystać́ do budowy gigantycznych kolorowych 
konstrukcji! Zobaczcie gazy w akcji! 
 
 
Temat:  Być jak Ignacy: Młody Inżynier 
Czym zajmują się inżynierowie? Jak to się dzieje, że 
żółta gumowa kaczuszka może pływać w naszej 
wannie? Jak pozyskiwane są surowce naturalne? Jak 
się je transportuje i przetwarza? Skąd właściwie  biorą 
się materiały w naszym otoczeniu? Odpowiedzi na te 
pytania poznacie, biorąc udział w zabawie 
przygotowanej przez pracowników Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Wspólnie 
odkryjemy złoża na naszej makiecie i zaplanujemy 
najbardziej opłacalną metodę ich transportu do 
zakładu przetwórczego. W czasie warsztatów dowiecie 
się o roli przemysłów wydobywczego, przetwórczego 
oraz chemicznego. Świetna zabawa dla każdego od 2 
do 102 roku życia! 
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