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ZAJĘCIA W SZKOŁACH
20.10.2021 R.

XL LO IM. S. ŻEROMSKIEGO W WARSZAWIE
 

GODZINA 10.00 - 10.30, ŁĄCZENIE NA ŻYWO ZE SZKOŁĄ

GODZINA 11.00 - 12.00
WYKŁAD: JAK POWSTAŁ WSZECHŚWIAT?
Jak powstał Wszechświat? Dokąd zmierza miejsce, w którym wszyscy żyjemy? Co działo się w pierwszych chwilach po Wielkim Wybuchu 
i dlaczego nie jesteśmy w stanie zaobserwować tego teleskopami? Czy wszechświat może umrzeć, a jeśli tak to w jaki sposób? Na te i inne 
pytania w swoim wykładzie Początek i Śmierć Wszechświata odpowie Piotr Kosek, twórca i prowadzący kanału Astrofaza. 

Prowadzący: Piotr Kosek, twórca i prowadzący kanału Astrofaza

 

GODZINA 12.00 - 13.00
WYKŁAD: POSZUKIWANIE ŻYCIA W KOSMOSIE
Poszukiwanie życia w kosmosie to jedno z najbardziej ambitnych wyzwań człowieka inspirujące do działania pokolenia naukowców 
i inżynierów. Chociaż w dalszym ciągu nie potrafimy jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie, 
odkrywamy na różnych planetach związki chemiczne związane z obecnością życia w ziemskich warunkach. Jakie technologie 
są wykorzystywane do tak wzniosłych celów? O tym postara się opowiedzieć naukowiec - dr inż. Łukasz Sterczewski, który prowadził 
badania w NASA nad laserami do wykrywania śladowych ilości gazów. Obecnie, na Politechnice Wrocławskiej pracuje nad technologiami 
optycznymi możliwymi do zastosowania dla takich celów.  

Prowadzący: dr Łukasz Sterczewski



ZAJĘCIA W SZKOŁACH
21.10.2021 R.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCICINIE 
 

GODZINA 10.00-10.30, ŁĄCZENIE NA ŻYWO ZE SZKOŁĄ

GODZINA 11.00-12.00
WYKŁAD/POKAZ: POCZUJ CHEMIĘ DO NAUKI, CZYLI GAZY PEŁNE ENERGII
Gazy pełne energii to eksperymenty podczas których zbadacie właściwości suchego lodu, poznacie balon który nie pęka 
i co to właściwie jest ta ciecz nienewtonowska. 

Centrum Edukacji smartLAB

 

GODZINA 12.00-13.30
WARSZTAT: ELEKTROLIZA – TO PROSTE!
Elektrochemia nie musi być trudna, poznasz procesy w których wykorzystywana jest elektroliza, a po praktycznym 
warsztacie już nigdy nie pomylisz katody z anodą.

Centrum Edukacji smartLAB
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ZAJĘCIA W SZKOŁACH
22.10.2021 R.

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO
 

GODZINA 10.00-10.30, ŁĄCZENIE NA ŻYWO ZE SZKOŁĄ

GODZINA 11.00-12.00
DYSKUSJA SPORTOWIEC – NAUKOWIEC, 
w której udział biorą: Kacper Majchrzak, trzykrotny Olimpijczyk (Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokio 2020), brązowy medalista 
Mistrzostw Europy (Glasgow 2018), 6-krotny Mistrz Świata Wojskowych, aktualny Rekordzista Polski na 5 dystansach, Mistrz 
Polski nieprzerwanie od 6 lat, finalista Mistrzostw Świata i Europy, Medalista Pucharu Świata i Uniwersjady (Taipei 2017) oraz 
zdobywca ponad 70 medali Mistrzostw Polski. dr hab. inż. Adam Sieradzki, prof. ucz. - fizyk, eksperymentator, profesor Politechniki 
Wrocławskiej zatrudniony w Katedrze Fizyki Doświadczalnej. Współautor ponad 70 publikacji naukowych z listy filadelfijskiej  
oraz 1 patentu. Popularyzator nauki - od wielu lat bierze udział w wielu projektach promujących naukę m.in. Fizyka Sportu oraz 
był jurorem w ogólnopolskich konkursach dla młodych naukowców m. in. Konkurs Naukowy E(x)plory. Dwukrotnie wybrany przez 
studentów ulubionym wykładowcą uczelni Wrocławia w plebiscycie Akademickiego Radia Luz.

Stream on-line

GODZINA 12.00-13.30
WARSZTATY zaprojektowane w ramach Programu „Mistrzowie w drodze”, który promuje mistrzowską jazdę. Mistrzowska to jazda 
- przede wszystkim bezpieczna - zgodna z przepisami, kulturalna, pokazująca szacunek dla innych uczestników ruchu drogowego. Celem 
programu jest wspieranie młodych kierowców, by od początku wkroczenia na drogę mieli dużą świadomość odpowiedzialności, jaka 
na nich spoczywa oraz pogłębione umiejętności prowadzenia pojazdu. Ambasadorem programu jest Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny 
rajdowy mistrz Europy, czterokrotny rajdowy mistrz Polski. Patronat nad programem objęli Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy 
Instytut Motoryzacji. Podczas Gdynia E(x)plory Week 2021 nasi eksperci zaprezentują uczestnikom, jak łatwo być „Mistrzem w drodze”. 
Pokażą, jak niewiele trzeba, by młodzi kierowcy nie zajmowali niechlubnych miejsc w statystykach policyjnych. Uczestnicy będą mogli 
sprawdzić swój refleks i na własnej skórze przekonać się, jak alkohol i środki działające podobnie wpływa na kierowanie pojazdem. 
Wszystko po to, by być świadomym i bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego.

Prowadzący: Jacek Zalewski i Maciej Bednik
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ZAJĘCIA W SZKOŁACH
20.10.2021 R.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU
 

GODZINA 11.00-12.00
WYKŁAD: WIELKIE ŻARCIE
Wokół nas trwa nieustanna „uczta” – wieczne pożeranie. Pożerana jest stal, tworzywa – to wszechobecna korozja zabiera nam nasze 
produkty, przemienia je w rdzę, powoduje rozpad i degradację. O korozji, nie tylko elektrochemicznej, o sposobach jej zatrzymania lub 
unikania. Czy można zatrzymać starzenie, ograniczyć niszczenie i pożeranie?

Prowadzący: Adam Zahler

GODZINA: 12.00-13.30
WARSZTAT I: KULE I SZEŚCIANY
Czy obierając ziemniaki lub jabłka można poznać zależności miedzy powierzchnią a objętością brył? Czy potrafimy praktycznie 
wyznaczać gęstość materiałów i obliczać ich powierzchnię, zwłaszcza tych o nieregularnych kształtach? Co do zajęć z geometrii 
i nauki o środowisku mogą wnieść warzywno-owocowe obierki? Spróbujemy sprawdzić, jakie znaczenie praktyczne w technice 
i technologii ma wielkość i kształt materiałów, poznamy uwarunkowania „rozwijania powierzchni”.

Prowadzący: Adam Zahler

GODZINA: 12.00-13.30
WARSZTAT II: ZMYSŁY ZWIERZĄT I ICH ZASTOSOWANIE W TECHNOLOGII
Świat dzisiejszej technologii opiera się nie tylko na przedmiotach ścisłych, ale także na naukach przyrodniczych, które nierzadko 
dostarczają odkrywcom wielkich inspiracji! Wiele pomysłów opartych jest o świat zwierząt w tym także o ich niezwykłe zmysły. 
Na naszych zajęciach przedstawimy działanie tych fascynujących mechanizmów i pokażemy próby naśladownictwa natury w technice.

Prowadzący: Karolina Gocyk (laureatka konkursu Explory), Zbigniew Skok
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ZAJĘCIA W SZKOŁACH
21.10.2021 R.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W TARNOWIE
 

GODZINA 11.00-12.00
WYKŁAD: WIELKIE ŻARCIE
Wokół nas trwa nieustanna „uczta” – wieczne pożeranie. Pożerana jest stal, tworzywa – to wszechobecna korozja zabiera nam nasze 
produkty, przemienia je w rdzę, powoduje rozpad i degradację. O korozji, nie tylko elektrochemicznej, o sposobach jej zatrzymania lub 
unikania. Czy można zatrzymać starzenie, ograniczyć niszczenie i pożeranie?

Prowadzący: Adam Zahler

GODZINA: 12.00-13.30
WARSZTAT I: KULE I SZEŚCIANY
Czy obierając ziemniaki lub jabłka można poznać zależności miedzy powierzchnią a objętością brył? Czy potrafimy praktycznie 
wyznaczać gęstość materiałów i obliczać ich powierzchnię, zwłaszcza tych o nieregularnych kształtach? Co do zajęć z geometrii 
i nauki o środowisku mogą wnieść warzywno-owocowe obierki? Spróbujemy sprawdzić, jakie znaczenie praktyczne w technice 
i technologii ma wielkość i kształt materiałów, poznamy uwarunkowania „rozwijania powierzchni”.

Prowadzący: Adam Zahler

GODZINA: 12.00-13.30
WARSZTAT II: ZMYSŁY ZWIERZĄT I ICH ZASTOSOWANIE W TECHNOLOGII
Świat dzisiejszej technologii opiera się nie tylko na przedmiotach ścisłych, ale także na naukach przyrodniczych, które nierzadko 
dostarczają odkrywcom wielkich inspiracji! Wiele pomysłów opartych jest o świat zwierząt w tym także o ich niezwykłe zmysły. 
Na naszych zajęciach przedstawimy działanie tych fascynujących mechanizmów i pokażemy próby naśladownictwa natury w technice.

Prowadzący: Karolina Gocyk (laureatka konkursu Explory), Zbigniew Skok
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ZAJĘCIA W SZKOŁACH
22.10.2021 R.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W DĘBICY
 

GODZINA 11.00-12.00
WYKŁAD: WIELKIE ŻARCIE
Wokół nas trwa nieustanna „uczta” – wieczne pożeranie. Pożerana jest stal, tworzywa – to wszechobecna korozja zabiera nam nasze 
produkty, przemienia je w rdzę, powoduje rozpad i degradację. O korozji, nie tylko elektrochemicznej, o sposobach jej zatrzymania lub 
unikania. Czy można zatrzymać starzenie, ograniczyć niszczenie i pożeranie?

Prowadzący: Adam Zahler

GODZINA: 12.00-13.30
WARSZTAT: KULE I SZEŚCIANY
Czy obierając ziemniaki lub jabłka można poznać zależności miedzy powierzchnią a objętością brył? Czy potrafimy praktycznie 
wyznaczać gęstość materiałów i obliczać ich powierzchnię, zwłaszcza tych o nieregularnych kształtach? Co do zajęć z geometrii 
i nauki o środowisku mogą wnieść warzywno-owocowe obierki? Spróbujemy sprawdzić, jakie znaczenie praktyczne w technice 
i technologii ma wielkość i kształt materiałów, poznamy uwarunkowania „rozwijania powierzchni”.

Prowadzący: Adam Zahler
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ZAJĘCIA W SZKOŁACH
20.10.2021 R.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
 

GODZINA 11.00-12.00
WYKŁAD: PRZYRODA BYŁA PIERWSZA
Przedstawienie aspektów prawnych dotyczących wynalazków i patentów zilustrowane wieloma ich przykładami zaczerpniętych 
z otaczającej nas przyrody. Podczas wykładu zostanie przybliżona nauka zwana biomimeryką lub krócej bioniką zajmująca się 
zastosowaniem obserwacji natury lub inspiracji z niej w różnych gałęziach przemysłu, produktach czy w życiu codziennym.

Prowadzący: dr Katarzyna Kołacz

GODZINA: 12.00-13.00
WARSZTAT: DŹWIĘKI
Warsztat będzie związany z wytwarzaniem oraz przenoszeniem dźwięków. W ich trakcie uczestnicy odkryją co może wydawać 
dźwięki, jak możemy opisać dźwięk i od czego on zależy. Uczestnicy poznają w jaki sposób dźwięki się rozchodzą, od czego 
zależy rozchodzenie się dźwięku w ośrodku oraz dlaczego my je słyszymy. Pokazane zostanie zjawisko rezonansu akustycznego. 
Zademonstrowane zostanie przewodzenie kostne, czyli dlaczego często nie rozpoznajemy siebie na nagraniach. W trakcie 
warsztatów uczestnicy zbudują własne instrumenty muzyczne. 

Prowadzący: dr Katarzyna Kołacz
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ZAJĘCIA W SZKOŁACH
21.10.2021 R.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W TUSZYNIE
 

GODZINA 11.00-12.00
WYKŁAD: ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM 
Czy tylko zanieczyszczenie powietrza i środowiska niebezpiecznymi związkami chemicznymi jest zagrożeniem? Czy można 
zanieczyszczać światłem? Rozświetlone ulice i miasta na satelitarnych zdjęcia to niesamowity widok. Jednak wszystko co jest 
w nadmiarze może zaszkodzić. Podobnie jest ze światłem. Nasza cywilizacja się rozwiją a z nią również rozświetla się nasze 
otoczenie, gdy światła jest w nadmiarze zaczyna cierpieć nasz ekosystem. Zjawiskiem nadmiernego oświetlenia nocnego nazywamy 
zanieczyszczenie światłem.

Prowadzący: Michał Ratajczak

GODZINA: 12.00-13.30
WARSZTAT: TELEGRAF
Jak zaczęła się nasza przygoda z siecią komunikacji? Podczas warsztatu zbudujemy protoplastę sieci telefonicznej i internetu - telegraf. 
Wykorzystując ogólnodostępne narzędzie i przyrządu stworzymy działający model telegrafu. Poznamy jego zasada działania oraz historię.

Prowadzący: Michał Ratajczak
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ZAJĘCIA W SZKOŁACH
22.10.2021 R.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU
 

GODZINA 11.00-12.00
WYKŁAD: ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM 
Czy tylko zanieczyszczenie powietrza i środowiska niebezpiecznymi związkami chemicznymi jest zagrożeniem? Czy można 
zanieczyszczać światłem? Rozświetlone ulice i miasta na satelitarnych zdjęcia to niesamowity widok. Jednak wszystko co jest 
w nadmiarze może zaszkodzić. Podobnie jest ze światłem. Nasza cywilizacja się rozwiją a z nią również rozświetla się nasze 
otoczenie, gdy światła jest w nadmiarze zaczyna cierpieć nasz ekosystem. Zjawiskiem nadmiernego oświetlenia nocnego nazywamy 
zanieczyszczenie światłem.

Prowadzący: Michał Ratajczak

GODZINA: 12.00-13.30
WARSZTAT: TELEGRAF
Jak zaczęła się nasza przygoda z siecią komunikacji? Podczas warsztatu zbudujemy protoplastę sieci telefonicznej i internetu - telegraf. 
Wykorzystując ogólnodostępne narzędzie i przyrządu stworzymy działający model telegrafu. Poznamy jego zasada działania oraz historię.

Prowadzący: Michał Ratajczak
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ZAJĘCIA W SZKOŁACH
22.10.2021 R.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KWIDZYNIE
 

GODZINA 11.00-12.00
WYKŁAD: TRYB MANULANY W APARACIE
Wykonując zdjęcia najczęściej korzystamy z trybu automatycznego, w którym to aparat wybiera optymalne jego zdaniem ustawienia 
kluczowych parametrów. Podobnie działa np. autopilot w samolocie. Są jednak sytuacje, kiedy to pilot, czy autor zdjęć musi przejąć 
stery. Jednak aby to zrobić w sposób świadomy trzeba znać podstawy działania poszczególnych podzespołów systemu oraz 
konsekwencje zmian ich ustawień. W trakcie wykładu przedstawione zostaną fizyczne podstawy robienia zdjęć.

Prowadzący: dr Adam Czyżewski

GODZINA: 12.00-13.00
WARSZTAT I: CIŚNIENIE
W trakcie warsztatów uczestnicy przeprowadzą serię doświadczeń związanych z ciśnieniem wywieranym przez powietrze (gaz). 
Zapoznają się również z podstawowymi prawami opisującymi zachowanie gazów oraz ciał w obecności przepływającego powietrza. 
Uczestnicy przekonają się jak silne może być powietrze oraz jak nieintuicyjne zjawiska może powodować.

Prowadzący: dr Adam Czyżewski

GODZINA: 12.00-13.30
WARSZTAT II: INTERNET, ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI: O SPOSOBACH WYKRYWANIA  
I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W SIECI
Samurai Labs to laboratorium sztucznej inteligencji, w którym zajmujemy się wykrywaniem i przeciwdziałaniem przemocy 
internetowej, a konkretnie zachowaniom takim jak hejt czy cybernękanie. Na warsztatach porozmawiamy o tych zjawiskach o ich 
przyczynach i dynamice oraz jak reagować skutecznie, w sytuacji, gdy sami doświadczamy przemocy online. Ponadto opowiemy 
o firmowej kulturze innowacji, inspirowanej Doliną Krzemową oraz nakreślimy potencjalne ścieżki kariery w obszarze sztucznej 
inteligencji projektowanej w celach prospołecznych.

Prowadzące: Patrycja Tempska i Maria Dowgiałło, Samurai Labs
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