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NOCTURN, czyli wieczorne spotkanie integracyjne. To poczęstunek i atrakcje, które mają na celu 

prezentację miejsca tegorocznej konferencji - Centrum Nauki i Techniki EC1 - a specjalnie 

zaprojektowane wydarzenia pomogą nawiązać relacje oraz spędzić wieczór przyjemnie i mądrze. W 

tym roku przygotowaliśmy bardzo bogaty program wieczorny i wierzymy, że każda osoba uczestnicząca 

może w nim znaleźć coś dla siebie. Każda uczestniczka i każdy uczestnik może samodzielnie 

zdecydować, w ilu i jakich atrakcjach zdecyduje się wziąć udział.  

 

Uwaga: część atrakcji wymaga wcześniejszego zapisu, a liczba miejsc jest ograniczona.  

 

Dodatkowo w czasie całego NOKTURNU (aż do 23:59) istnieje możliwość samodzielnego zwiedzania 

Centrum Nauki i Techniki EC1.  

Przygotowaliśmy również strefę relaksu dla wszystkich poszukujących chwili wytchnienia.  

  

20:00 - rozpoczęcie NOKTURNU: kolacja (II piętro Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź) oraz koncert 

zespołu Mrs Robinson (I piętro Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź)  

  

Mrs Robinson to projekt, który czerpie inspirację ze stylu największych gwiazd estrady. Tworzy przy 

tym zaskakującą, akustyczną aranżację mniej lub bardziej znanych piosenek soulowych, bluesowych 

oraz funky. W swoich koncertach chętnie sięga również po przeboje współczesne. Zespół  

z sukcesem odświeża zapomniane utwory, które w jego wykonaniu intrygują, zaczepiają i prowokują 

do ruszenia biodrem, nadając im nowe życie i własną formę.  

Głęboki, niski głos wokalistki uzupełniany jest przez aksamitny dźwięk pianina, wyrazistą gitarę basową 

oraz delikatną perkusję. Z połączenia tej energii na scenie powstaje niezapomniany spektakl muzyczny, 

na który mamy przyjemność Was zaprosić.  

  

21:00 – start atrakcji do wyboru, miejsce zbiórki na poszczególne atrakcje – II piętro Centrum Nauki i 

Techniki EC1 Łódź  

  

“Nowa energia dla Łodzi” - spotkanie autorskie – czas trwania: około 45 minut, start 21:00.   

145 miejsc  

W jaki sposób opowiadać o historii i teraźniejszości łódzkich obiektów przemysłowych? Jak 

wykorzystać siłę opowieści w popularyzacji wiedzy? W losach EC1 jak w soczewce skupiały się dzieje 

całego przemysłowego miasta. “Nowa energia dla Łodzi” to 100 lat Elektrowni Łódzkiej zamknięte w 

miniserialowej pigułce. Autorami i wykonawcami tego fabularyzowanego dokumentu są pracownicy 

Centrum Nauki i Techniki EC1 zaś jego partnerem głównym jest firma Veolia Energia S.A. 

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną obszerne fragmenty materiału filmowego, a twórcy 

zamierzają zdradzić kulisy powstawania projektu.  

  

“Oprowadzanie PRL” – czas trwania: około 60 minut, start 21:00  

25 miejsc  

Nie będzie to powszechnie znana forma wycieczki z przewodnikiem. Zapraszamy do wehikułu czasu, 

który przeniesie nas wprost do siermiężnych lat 80. XX wieku. Przed naszymi gościniami i gośćmi moc 

pracy w erze niedoborów, brakoróbstwa i gospodarki centralnie planowanej… 



Podczas wycieczki staniecie się uczestnikami kursu szkoleniowego na stanowiska w Elektrociepłowni 

EC1. Waszymi, niezbyt spolegliwymi, opiekunami będą: inżynier Walczak oraz kadrowa Helena… 

  

Pokaz w kinie 3D: “Jesteśmy Kosmitami" – czas trwania: około 45 minut, start 21:00  

44 miejsca  

"Jesteśmy Kosmitami" to wspaniała opowieść o tym, w jaki sposób ludzie poszukują życia na innych 

planetach. Jak badać dalekie światy, na które współczesna technologia nie pozwala nam dolecieć? I 

jak będziemy w stanie potwierdzić istnienie tam żywych organizmów? A może nigdy tak się nie 

stanie, bo w całym Wszechświecie tylko na Ziemi znajdziemy życie?  

  

Niepodległa.com – czas trwania: około 20 minut, start 21:00  (II piętro Centrum Nauki i Techniki 

EC1, za Kinem Sferycznym) 

Możliwość udziału w trybie ciągłym w godzinach 21:00 – 23:00  

Niepodlegla.com to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie wirtualnej rzeczywistości, które pozwala 

na zanurzenie się w świecie komiksów. Zwiedzaj nieznane planety, cofnij się w przeszłość lub zawitaj 

do pracowni Papcia Chmiela!  

Doświadczenie powstało, aby uczcić rocznicę 100 lat polskiej niepodległości i jednocześnie 100. 

urodziny polskiego komiksu.  

  

Taras widokowy na Chłodni Kominowej – czas trwania: około 20 minut, grupy zbierają się o 21:00, 

21:30, 22:00 i 22:30  

29 miejsc na każdą turę  

Podczas wizyty na naszej Chłodni Kominowej przekonacie się, że Łódź potrafi zachwycić nie tylko 

podczas spacerów jej ulicami, woonerfami i parkami. Oszałamiające wrażenie robi także oglądnie 

panoramy miasta z ulokowanego w jego sercu tarasu widokowego. Spojrzenie z Chłodni Kominowej 

EC1 to wspaniała okazja do odkrycia mniej znanego i oczywistego oblicza Łodzi. 

  

Strefa „Człowiek w  kosmosie” – czas trwania: około 25 minut, grupy zbierają się o 21:00, 21:30, 

22:00 i 22:30  

8 miejsc na każdą turę  

Podczas zwiedzania strefy „Człowiek w kosmosie” poznacie Państwo ciekawe fakty dotyczące 

Międzynarodowej Stacji Kosmicznej - najnowocześniejszego laboratorium naukowego w dziejach 

oraz jego znaczenia w odkrywaniu kosmosu. Co trzeba zrobić, by zostać astronautą? Na czym polega 

jego praca i jakie wyzwania stawia pobyt na stacji orbitalnej? Tego dowiecie się korzystając m.in. z 

bieżni dla astronautów czy żyroskopu. Zyskacie także unikalną możliwość skorzystania z naszego 

stanowiska zmniejszającego siłę przyciągania ziemskiego.  

  

„Galanta sznytka angielki z leberką. Kilka słów o gwarze łódzkiej” – czas trwania: około 45 minut, 

start 21:00.   

145 miejsc  

Łodzianie nie gęsi i swój żargon mają! O słowach, których tylko mieszkańcy Łodzi (i okolic) używają; o 

zwrotach, które niezrozumiałe są dla turystów oraz o tym, dlaczego na ślupie pojawia się lajpo… o tym 

wszystkim usłyszcie podczas spotkania z łódzkim przewodnikiem, Krzysztofem Olkuszem.  

  

 



“Cztery życia elektrowni” - nocna wędrówka po osi czasu – oprowadzanie – czas trwania: około 45 

minut, start 22:00  

20 miejsc  

UWAGA: częścią wędrówki jest wyjście na zewnątrz  

Wystarczy wziąć latarki w dłoń i ruszamy. A po drodze:  

 

 pomożemy uruchomić turbozespół w 1918 roku;  

 zaopatrzymy elektrownię w węgiel w 1945 roku;  

 usuniemy awarię w rozdzielni w 1965 roku;  

 w szatni pracowniczej przystąpimy (albo nie) do Niezależnych Samorządnych Związków 

Zawodowych w 1980 roku;  

 ruszymy na spacer wokół elektrowni.  

  

  

Pokaz w kinie 3D "Jesteśmy Gwiazdami"– czas trwania: około 45 minut, start 22:00  

44 miejsca  

Carl Sagan powiedział kiedyś "Jesteśmy gwiezdnym pyłem". I jest w tym więcej prawdy, niż można 

przypuszczać. Każdy atom wokół nas, a nawet w nas, był kiedyś we wnętrzu gwiazdy! Ale w jaki 

sposób gęsta zupa materii w ciągu miliardów lat pozwoliła na ukształtowanie Wszechświata, który 

znamy? Pokaz "Jesteśmy gwiazdami" odpowie na to pytanie.  

  

23:00 Stage Horizon - pokaz światła/ognia - II piętro Centrum Nauki i Techniki EC1 

Stage Horizon to projekt artystyczny oferujący wysokiej jakości dynamiczne pokazy ognia, nowoczesne 

pokazy światła i interaktywne pokazy żonglerskie. Powstał w wyniku współpracy dwóch artystów w ich 

próbie dążenia do jak najbardziej widowiskowych spektakli kuglarskich. Ma na swoim koncie setki 

występów w Polsce i za granicą, udział w dziesiątkach festiwali cyrkowych oraz laury w kilkunastu 

konkursach branżowych. Jego wizytówką stała się scena oświetlana za pomocą światła dynamicznie 

zmieniającego się wraz z muzyką. W swych pokazach wykorzystuje rekwizyty nieznane w Polsce, jak 

chakkar, chain staff, czy rękawica laserowa, zaś tym klasycznym nadają drugie życie wykorzystując je 

w kreatywny sposób. Występ Stage Horizon, to coś, co długo będziecie pamiętać!  

  

  

 


