
1 
 

AKTUALIZACJA_20.02.2023 

 
PROGRAM DNIA OTWARTEGO  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
24 marca 2023 r. 

 

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 

al. Armii Krajowej 13/15 

KIERUNKI: BIOTECHNOLOGIA,  CHEMIA, CHEMISTRY, COMPUTER SCIENCE, DIETETYKA, FARMACJA *, FIZYKA, INFORMATYKA, INNOWACYJNE 

TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY – STUDIA DUALNE, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA MEDYCZNA, INŻYNIERIA MULTIMEDIÓW, 

KRYMINALISTYKA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA), MATEMATYKA, PHYSICS, PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA  

 
LP TYTUŁ OPIS MIEJSCE GODZINY 

  

1. 

Fascynujący świat DNA 
-pokaz  
 
 
 
dr Marcin Sysa 

Pokazy dotyczące budowy oraz funkcji DNA prezentujące w sposób praktyczny 
podstawowe techniki pracy biologa molekularnego. Pozwolą zapoznać się z takimi 
technikami jak izolacja DNA, elektroforeza żelowa, wizualizacja DNA. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 12 

osób 

10:00-10:30, 

11:30-12:00, 

12:15-12:45 

  

2. Mikroskopijny świat bakterii 
- warsztat 
 
 
 mgr Agnieszka Godela 

Zajęcia praktyczne pozwalające „zobaczyć” to, co gołym okiem zobaczyć nie można, 
wprowadzające uczestników w mikroskopijny świat bakterii wokół nas tak, aby choć 
przez chwilę mogli poczuć się jak prawdziwi mikrobiolodzy. Podczas zajęć 
uczestnicy zapoznają się z metodami pośrednimi (hodowlanymi) oraz bezpośrednimi 
(barwienie metodą Grama) określania obecności mikroorganizmów w środowisku. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

10:45-11:15, 

11:30-12:00, 

12:15-12:45 
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Samodzielnie będą mogli wykonać posiew powierzchniowy oraz spróbować swoich 
sił w mikroskopowaniu 

liczba 

uczestników 

max: 12 

osób 

  

3. Szybciej, lepiej i dokładniej – komputery 

kwantowe i informatyka kwantowa  

- wykład 

 
dr Dominik Szczęśniak, prof. UJD 

Jaki związek mają koty z komputerami? Kim są Alice i Bob? Czy komputery 
kwantowe pozwolą na granie w najnowsze gry? Zapraszamy na wykład, który jest 
wprowadzeniem do trwającej obecnie rewolucji kwantowej w dziedzinie 
przetwarzania informacji. Podczas niego, oprócz uzyskania odpowiedzi na powyższe 
pytania, dowiemy się czym są komputery kwantowe i jak bardzo różnią się one od 
naszych domowych maszyn. Dlaczego są one tak pożądane i w jakich dziedzinach 
naszego życia mogą być szczególnie pomocne? Ostatecznie, spróbujemy zrozumieć 
na czym polega informatyka kwantowa. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 22 

osoby 

9:00-9:45 

4. 

Nieosobliwe osobliwości – fizyka 
czarnych dziur 
- wykład  
 
 
mgr inż. Adam Kaczmarek 

W niniejszym wykładzie postaram się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania 
dotyczące czarnych dziur. Jako kolosalne obiekty astronomiczne, czarne dziury 
zawsze budziły fascynację ogółu ludzi. Czarna dziura na dobre zagościła w naszej 
mowie. Jak powstaje? Co czyni ją wyjątkową? Co ma wspólnego łysina z czarną 
dziurą? Czy jest może biała dziura? Po odpowiedzi na te i inne pytania, zapraszamy 
na wykład. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 22 

osób 

10:00-10:45 

5. 

Dieta - nieodzowne wsparcie leczenia 
- warsztaty 
 
 
mgr Anita Szczechowicz,  
mgr Marta Posak 

Prezentacja wybranego zagadnienia z zakresu dietetyki klinicznej, np. cukrzycy typu 
2, miażdżycy, Hashimoto (do wyboru). Opis przypadku, wypracowanie zaleceń. 
Scenka pacjent – dietetyk w wykonaniu uczestników dnia otwartego. 
Quiz, podsumowujący (do 10 pytań) z nagrodą  dla zdobywcy największej ilości 
punktów (materiały edukacyjne, materiały promocyjne UJD lub przepis na np. kulki 
mocy lub shake) 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 22 

osób 

 

11:00-12:00, 

12:00-13:00 
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6. 

Wady piwa  
- wykład  
 
dr Dominika Olszewska 

W trakcie wykładu przedstawione zostaną wady piwa i wina powstające podczas 
procesu produkcji leżakowania poszczególnych napojów. Omówione zostaną 
zarówno wady i choroby spowodowane przez mikroorganizmy, jak i te, które 
powstały na skutek wpływu czynników fizycznych i chemicznych. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 71 

osób 

9:00-9:45 

7. 

Trust me, I'm an Engineer! – Dlaczego 
warto zostać inżynierem? 
- debata –  
 
 
 
dr inż. Karolina Grabowska 

Zapraszamy do udziału w debacie z udziałem przedstawicieli pracodawców oraz 
absolwentów studiów inżynierskich, skierowanej do nauczycieli, wychowawców i 
uczniów szkół ponadpodstawowych nie tylko o profilu technicznym! 
Jak pracuje współczesny inżynier?  
Inżynier procesu, Inżynier konstruktor, Inżynier projektant, Lean Manufacturing 
Engineer – jak wybrać stanowisko dla siebie? 
Jak zdobywać doświadczenie zawodowe już podczas studiów i co to są studia 
dualne? 
Na te wszystkie pytania odpowiedzą przedstawiciele pracodawców, poszukujących 
wśród studentów studiów inżynierskich najpierw praktykantów, stażystów a w 
konsekwencji wartościowych pracowników! Ponadto porozmawiamy z absolwentami 
studiów inżynierskich o ich drodze do sukcesu. 
Nie lubisz się przepracowywać? Zawsze szukasz najprostszego rozwiązania?  
Brawo! Masz solidne podstawy żeby zostać inżynierem przyszłości. 
 
Co jeszcze chciałbyś wiedzieć przed wyborem najlepszych studiów dla siebie? – 
Przyjdź i zapytaj zanim podejmiesz decyzję o swojej przyszłości: 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 71 

osób 

 

 

10:00-11:30 

 

 

 

 

 

 

8. 

Narkotyki i dopalacze – fakty i mity 
- wykład  
 
 
insp. w st. spocz. dr Waldemar Krawczyk 

Dotychczas zidentyfikowano kilka tysięcy substancji o działaniu odurzającym lub 
psychotropowym. Wśród nich znajduje się kilkaset substancji, które zostały 
zakwalifikowane jako narkotyki lub dopalacze. Najważniejszą różnicą pomiędzy nimi 
jest kwalifikacja prawna. Z punktu widzenia użytkownika, działanie obu tych grup 
substancji jest podobne, ale zażywanie dopalaczy wiąże się z dużo większym 
ryzykiem dla zdrowia. Dzieje się tak z kilku powodów, które zostaną omówione w 
trakcie prezentacji.   

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 71 

osób 

12:00-13:30 
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9. 

Zjawisko cyberprzestępczości, 
cyberzagrożeń, cyberprzemocy wśród 

dzieci i młodzieży  
Wykład  

dr inż. Tomasz Pączkowski 

Celem zajęć jest promowanie bezpiecznych zachowań w sieci, zwrócenie uwagi 
uczniów na zjawisko cyberprzemocy, cyberzagrożeń czy cyberprzestępczość 
uwrażliwienie uczniów na zagrożenia czyhające w cyberprzestrzeni takie jak: 
(cyberprzemoc, grooming, heating, trolling, seksting czy stalking), wrażliwienie ich na 
specyfikę problemu, jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u ofiar, jakie może 
nieść dla ofiar konsekwencje, jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla 
sprawców tego typu działań (czynów). W dzisiejszych czasach komputer, Internet 
jest bardzo ważny dla nas, gdyż dzięki niemu możemy porozumieć się z całym 
światem, przyjaciółmi nie wychodząc z domu. Ale czy komputer, portale 
społecznościowe, Internet służą tylko w dobrym celu? Do czego służy komputer? 
Pamiętaj możesz stać się ofiarą cyberzagrożeń, cyberprzemocy czy 
cyberprzestępczości. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

sala AB-1023 

 

liczba 

uczestników 

max: 96 

osób 

 

 

9:00-10:00, 

10:00-11:00 

10 

Każdy zmieści się w mundurze 
- wykład  
płk SOP w st. spocz. mgr Robert 
Nowakowski 

Policja, Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a może 
kontrywiad? Służby mundurowe mają różne zadania i potrzebują bardzo różnych 
kandydatów. Sportowiec, mol książkowy, pasjonatka biologii, chemii, matematyki, a 
może języków obcych? Każdy może znaleźć miejsce dla siebie w służbach 
mundurowych, miejsce idealne do realizowania swoich pasji. Nie wierzysz? Przyjdź 
posłuchaj. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 96 

osób 

11:00-12:00 

11 Fizyka nie jest trudna! 

- pokaz 

 

dr Dominik Szczęśniak, prof. UJD 
mgr Rafał Kieszkowski 
mgr inż. Adam Kaczmarek 

Zapraszamy na pokazy z fizyki, które udowodnią nie tylko, że fizyka nie jest trudna 
ale może być niezwykle ciekawą przygodą! W trakcie pokazów przeprowadzimy 
proste eksperymenty z wykorzystaniem materiałów codziennego użytku, ale i trudne 
lub wręcz niemożliwe do wykonania w warunkach domowych. Uczestnikom pokazów 
pozwoli to na lepsze zrozumienie zasad i praw fizyki poznawanych dotychczas na 
lekcjach w szkole oraz ich zastosowanie do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w 
najbliższym otoczeniu i przyrodzie. Możliwym będzie też dostrzec głębokie związki 
fizyki z innymi naukami w tym z techniką XXI w. i medycyną współczesną.    

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 96 

osób 

12:30-13:15 

13:30-14:15 

  

12 Jak przygotować sprzęt i pomieszczenie 
do odsłuchu stereofonicznego  
 - pokaz/wykład  
 
dr Rafał Miedziński 

dr inż. Marcin Zastawnik, 

Najczęściej ulubioną muzykę słuchamy w pośpiechu poprzez słuchawki podłączone 
do telefonu komórkowego. Dla większości z nas jest to wystarczające. A może warto 
zadać sobie nieco trudu i przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej? Wystarczy 
odpowiednio przygotować pomieszczenie i dobrać do niego odpowiedni sprzęt a 
jakość odbieranej muzyki osiągnie znacząco wyższy poziom. 
 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

9.00-9.45 

11.00-11.45 
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max: 10 

osób 

13. Multimedialne Studio Nagrań 

- pokaz  

 

dr inż. Marcin Zastawnik, 
dr Rafał Miedziński 

160" ekran, 12 głośników kinowych i prawie 5000 W mocy we wzmacniaczach! A to 
tylko początek. Jak wygląda nasze Multimedialne Studio Nagrań, co możemy w nim 
robić? Ile jest tam pomieszczeń i do czego służą? Zapraszamy na krótkie zwiedzanie 
połączone z pokazem części możliwości. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 10 

osób 

09:45-10:15 

10:15-10:45 

11:45-12:15 

12:15-12:45 

12:45-13:15 

  

14. 

Analiza składu ciała  
-warsztat  
 
 
 
 
mgr Anna-Maria Sapała 

1. Wstęp: krótka rozmowa czym jest analiza składu ciała i po co się ją wykonuje.  
2. Przeprowadzenie analizy składu ciała uczniom.  
3. Omówienie wyników i zakres norm. Zalecenia dotyczące stylu życia, by wyniki 
były jak najlepsze. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 12 

osób 

9:00-9:30,  

9:30-10:00, 

10:00-10:30 

10:30-11:00 

11:00-11:30 

11:30-12:00 

  

15 

Webbesigner, webbedeveloper czy 
webmaster? Kim chciałbyś być? 
- wykład 
mgr inż. Jacek Małek 

Planujesz studia informatyczne lub rozpoczęcie kariery w obszarze IT? Z tego 
wykładu dowiesz się, kto to webmaster i na czym polega jego praca oraz poznasz 
inne ciekawe specjalizacje w obszarze IT związane z wytwarzaniem 
oprogramowania i aplikacji webowych. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 48 

osób 

9:00 - 9:30  

9:45 -10:15 

16. 
Jak założyć bloga i na nim zarabiać?  
 
 
- wykład  
mgr Damian Ślimak 

Podczas prezentacji pokazuje, że każdy może w łatwy sposób zarabiać w Internecie. 
Omówione zostaną podstawowe sposoby zarabiania na bloga i pomysły o czym go 
prowadzić. A wszystko to na case study bloga ewrozba.pl 
 
 
 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

liczba 

uczestników 

10:30 - 11:00  

11:15 - 11:45 
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max: 48 

osób 

17. 

Narzędzia wspierające efektywność 
pracy w Internecie 
- wykład  
 
mgr Damian Ślimak 

Prezentacja darmowych/płatnych narzędzi, dzięki którym zwiększymy swoją 
efektywność pracy i nauki. Przedstawione zostaną programy do organizacji czasu, 
planowania zadań, robienia notatek, tworzenia grafik i treści. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

liczba 

uczestników 

max: 48 

osób 

12:00 - 12:30  

12:45 - 13:15 

  

18. 
Liczby Fibonacciego 

- wykład 

 

prof. dr hab. Jurij Povstenko 

Włoski matematyk Leonardo Fibonacci (1175-1250) w roku 1202 omówił ciąg liczb, 
który zaczynał się od zera i jedynki, a każdy następny wyraz był sumą dwóch 
poprzednich. Wyglądało to na zabawę, ale okazało się, że z ciągiem Fibonacciego 
spotykamy się w przyrodzie, biologii, malarstwie, architekturze, muzyce, literaturze, a 
jednocześnie jest to bardzo ważne narzędzie do rozwiązywania wielu problemów 
matematycznych. Ciąg Fibonacciego wykorzystuje się w zagadnieniach 
optymalizacyjnych, w programowaniu dynamicznym, a nawet na giełdzie i rynkach 
finansowych. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 45 

osób 

09.00-9.30 

09.45-10.15 

19. 

(Nie)Równouprawnienie trójmianów 
kwadratowych  
- wykład 
 
 
dr Katarzyna Domańska 

Rozstrzygające wiele kwestii, również tych w praktycznym kontekście 
umieszczonych, tzw. równanie charakterystyczne jest po prostu równaniem 
wielomianowym dowolnego stopnia. Wyznaczenie jego rozwiązań często sprowadza 
się do wyznaczenia miejsc zerowych trójmianu kwadratowego. Przy użyciu 
elementarnych treści matematyki wyższej możliwym jest ulokowanie trójmianów w 
takiej rzeczywistości, w której ujemny znak wyróżnika (tzw. delty) nie będzie 
przeszkodą dla oznaczenia takim trójmianom pierwiastków.   Treści te mają szanse 
rozwinąć zainteresowania uczniów i to nie tylko te ściśle matematyczne.                                                                 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 45 

osób 

10:30 - 11:00  

11:15 - 11:45 

20. 

VCBIURZDQLH MHVW IDMQH 
- warsztat  
 
dr Renata Kawa 

Warsztaty będą polegały na nauczeniu podstaw szyfrowania i deszyfrowania. Grupą 
docelową są uczniowie szkół średnich, dlatego tematem będą szyfry 
nieskomplikowane, na przykład szyfr Cezara. W pierwszej kolejności będzie 
wytłumaczone na czym polega dany szyfr, następnie uczniowie będą poproszeni, 
aby na kartkach zaszyfrowali lub odszyfrowali pewne słowo. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 15 

osób  

12:00 - 13:00 

13:00 - 14:00 
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21 

Praca nad problemem matematycznym z 
GeoGebrą 
- wykład  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr Jarosław Kowalski 

W uczeniu się matematyki istotne jest, żeby podstawowe pojęcia i własności zostały 
przez nas odkryte przy użyciu działań manualnych czy też rozważań abstrakcyjnych. 
Zamieniając się w odkrywców poszukujących odpowiedzi na niebanalne problemy 
matematyczne wykorzystując program GeoGebra spróbujemy zanurzyć się w świat 
matematyki i znaleźć na nie odpowiedź, dowód, rozwiązanie. Utarło się stwierdzenie, 
że matematyka jest trudna, zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela, studenta czy 
nawet wykładowcy. Czy znasz to uczucie, kiedy brak Ci motywacji i wytrwałości, 
kiedy szybko się zniechęcasz, nie widzisz drogi rozwiązania? - To jest nas dwoje! Co 
zrobić, aby było inaczej, z czego skorzystać aby wspomóc się w poszukiwaniu 
rozwiązania? Sukces zależy od motywacji, zaciekawienia i samodzielnej próby 
poszukiwania odpowiedzi często prowadzącej do eksperymentowania - tak jak na 
fizyce czy chemii. Do eksperymentowania matematycznego najlepiej nadaje się 
komputer, smartfon, kalkulator z dobrym matematycznym oprogramowaniem. 
Matematyczne myślenie – pozwala uzmysłowić jakie zjawiska zachodzą podczas 
odkrywania prawd matematycznych, zauważonych, zaobserwowanych, 
symulowanych wieloma próbami i udowadnianych. Podczas zajęć przedstawię kilka 
przykładów odkrywania fascynującej matematyki z programem GeoGebra, które 
mnie zachwyciły. Eksperymentowanie matematyczne to mimowolna nauka 
matematyki, wykorzystująca wrodzoną ciekawość poznawczą, która nie tylko 
pozwala zrozumieć, odkryć, zobaczyć ale przede wszystkim polubić a nawet 
pokochać matematykę. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 45 

osób 

 

 

9:00 - 9:30 

22 

Tajniki statystyki z pakietem R 
- wykład 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr Jarosław Kowalski 

Ucząc się statystyki – nauki, która zajmuje się danymi liczbowymi dotyczącymi 
zjawisk masowych stawiamy pytania: jakie informacje można uzyskać na podstawie 
tych danych statycznych i w jakim stopniu są one miarodajne. Statystyka jest obecna 
w wielu dziedzinach i istnieje wiele dziedzin w których odgrywa kluczową 
fundamentalną rolę w postępie wiedzy. Praca z danymi to „przesłuchiwanie, 
torturowanie liczb w celu wymuszenia od nich zeznań”, to podejrzliwość, która ma 
dać absolutną pewność i jak największą ilość informacji tak aby rzut oka na kilka 
wyliczonych wartości umożliwił uzyskanie rzetelnego poglądu na ogólne zachowanie 
danych. Czy można się nią zainteresować? Czy można ją polubić? Niebagatelną, 
ważną a wręcz wiodąca rolę może tutaj odegrać komputer, jego zastosowanie a w 
szczególności oprogramowanie statystyczne. Gromadzi, porządkuje, klasyfikuje, 
ilustruje graficznie zgromadzone podczas obserwacji wyniki. Robi to w porównaniu z 
człowiekiem o wiele szybciej. Może być punktem wyjścia do poznania nowych pojęć, 
opanowania nowych treści. Zwiększa aktywność i samodzielność, rozbudza 
zainteresowanie i rozwija odpowiednie sprawności umysłowe i zdolności twórcze. 
Przedstawię przykłady analiz statystycznych. Podstawowe operacje wykonywania 
obliczeń statystycznych, wizualizacji zebranych danych, ich implementacje w języku 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 45 

osób 

 

 

9:45 - 10:15 

10:30 - 11:00 



8 
 

R - wymagające tylko elementarnej znajomości tego pakietu, co może przyczynić się 
do lepszego zrozumienia podstaw statystyki. Skupimy się na modnej ostatnio 
analizie danych i zaproponuje rekreacyjne wprowadzenie do wnioskowania 
statystycznego. 

23 

Programować każdy może 
- wykład  
 
 
 
dr hab. Andrzej Zbrzezny 

Na wykładzie zostanie zaprezentowany język Python, jeden z najpopularniejszych 
języków programowania współczesnej informatyki. Ze względu na swoją prostą 
składnię jest uważany za jeden z najlepszych języków do nauki programowania. 
Python pozwala tworzyć serwisy internetowe, aplikacje desktopowe, sieciowe, 
skrypty, a nawet gry. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 45 

osób 

11:00 - 11:45  

12:00 - 12:45 

  

24 

Żółwim tempem? Wprowadzenie do 
grafiki żółwia w Pythonie  
 
 
 
dr Lidia Stępień 

Moduł turtle udostępnia podstawowe operacje grafiki żółwia, dzięki którym na płótnie 
używając pióra można tworzyć kształty, obrazki, a nawet gry. Dzięki pozostawianiu 
śladu przez żółwia, efekt działania programu jest widoczny od razu na ekranie i daje 
satysfakcję z poprawności napisanego kodu każdemu, niezależnie od stopnia 
programistycznego zaawansowania. Przekonaj się, czy tworzona grafika powstaje 
rzeczywiście w „żółwim” tempie. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 24 

osób 

9:00-10:00 10:00-

11:00 

25 

Tworzenie światów gier 3D jak z 
klocków Lego bez kodowania 
- warsztat 
 
 
mgr Marcin Puchalski 

W ramach warsztatów przedstawione zostaną podstawy tworzenia gier 3D w Unity 
od projektowania poziomów z gotowych elementów, poprzez projektowanie 
sterowania obiektami i postaciami, kończąc na dodawaniu dźwięków i projektowaniu 
interfejsu użytkownika. Wszystko bez pisania nawet jednej linijki kodu. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

liczba 

uczestników 

max: 24 

osoby 

11:00 - 12:30 

  

26 Tworzenie wirtualnej rzeczywistości z 
użyciem grafiki komputerowej  
- warsztat  
 
 

Filmy VR (Virtual Reality) to kolejny krok rozwoju sztuki filmowej. Tworzy się je z 
użyciem wieloobiektywowej kamery sferycznej, która rejestruje obraz pod kątem 360 
stopni. Filmy VR umożliwiają widzowi samodzielną zmianę perspektywy i 
obserwowania wszystko co znajduje się dookoła, również nad i pod nim. Użycie gogli 
VR przenosi go do świata wirtualnej rzeczywistości, gdyż ruch głowy powoduje 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

 

9:00 - 10:00 

10:00 - 11:00 
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dr Artur Gola 

automatyczne dostosowanie wyświetlanego w goglach obrazu do kierunku patrzenia 
i tym samym użytkownik zyskuje poczucie znajdowania się w miejscach 
pokazywanych w filmie.  
Przygodę z wirtualną rzeczywistością można rozpocząć bez konieczności posiadania 
specjalnej kamery. Do tworzenia animowanych filmów VR wystarczy średniej klasy 
komputer i odpowiednie oprogramowanie.  
W ramach warsztatów zostanie przedstawiony sposób tworzenia prostego filmu VR, 
w którym do scen przedstawiających rzeczywisty świat zostaną dodane wirtualne 
obiekty 3D. To wszystko zastanie zrealizowane przy pomocy bezpłatnego programu 
Blender. 

liczba 

uczestników 

max: 24 

osoby 

 

  

27 

Cuda Wszechświata 
Film w planetarium 
 
 
Marek Nowak 

Krótka podróż w czasie i przestrzeni. Zaczynamy od Wielkiego Wybuchu a podróż 

kończymy zwiedzając Układ Słoneczny. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 50 

osoby 

9:30-10:30 

28 

Explore 
Film w planetarium 
 
 
Marek Nowak 

Wyruszamy w podróż na Marsa i poznajemy prawa Kepllera rządzące ruchem 

wszelkich ciał kosmicznych. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 50 

osoby 

10:30-11:30 

  

29 Ratuj się kto może – Pierwsza pomoc 
dla każdego  
- warsztat 
 
 
Marta Michalik, Karolina Leszczyk, opiekun 
dr Joanna Fik 

Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzone są przez studentów 
Inżynierii Bezpieczeństwa, którzy ukończyli kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 
Każdy uczestnik warsztatów samodzielnie przeprowadzi zabiegi resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej na profesjonalnych fantomach, które posiadają wskaźniki 
świetlne monitorujące prawidłowość wykonywanych ćwiczeń. Wykonując masaż 
serca i sztuczne oddychanie, możemy od razu skorygować ewentualne błędy, dzięki 
temu nauka tych czynności jest bardziej efektywna. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

9:00-10:00, 

10:00-11:00, 

11:00-12:00 
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max: 20 

osób 

  

30 

Nanomateriały i nanotechnologia 
przyszłością techniki   
- wykład     
  
 
 
 dr inż. Joanna Świątek-Prokop 

Prezentacja najnowszych osiągnięć z dziedziny inżynierii materiałowej- 
nanomateriałów, które w coraz szerszym zakresie wkraczają do naszego życia 
codziennego. Nanomateriały zawdzięczają swoje niezwykłe właściwości rozmiarom 
cząstek wchodzącym w ich skład - nie przekraczającym 100 nanometrów. 
Nanotechnologia budzi ogromne nadzieje na zastosowanie przede wszystkim w 
medycynie i elektronice- są już pierwsze urządzenia wykorzystujące te niezwykłe 
właściwości, np. tranzystory, które do zmiany stanu (włączony/wyłączony) potrzebują 
zaledwie jednego elektronu! Wszystkie te wiadomości zostaną zaprezentowane w 
ramach wykładu. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 30 

osób  

11:00-12:00 

  

31 

Przystosowania organizmów do 
środowiska  
- pokaz 
 
dr Barbara Majchrzak 

Morfologiczne przystosowania kręgowców do różnych typów biotopów oraz sposobu 
zdobywania pokarmu na przykładzie ptaków i ssaków. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 15 

osób 

8:15-8:55, 

9:00-9:40, 

9:45-10:25 

  

32 

Fascynujący świat pasożytów 
pokaz  
dr Dariusz Świerczewski 

Uczestnicy zapoznają się z różnorodnością pierwotniaków, robaków i stawonogów 
pasożytniczych poprzez obserwację utrwalonych i barwionych preparatów 
mikroskopowych oraz preparatów makroskopowych. Szczególna uwaga zostanie 
skupiona na tych parazytach, które stanowią wciąż zagrożenie dla naszego zdrowia. 
Omówione zostaną także sposoby zapobiegania najczęstszym inwazjom 
pasożytniczym. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 15 

osób 

10:00-10:45, 

11:00-11:45, 

12:00-12:45 
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33 

Od prostych pomysłów do lotów w 
kosmos  
- wykład 
 
dr inż. Anna Kułakowska 

Podczas wykładu prowadząca przedstawi praktyczne zastosowania programów 
wspomagających projektowanie techniczne. Przedstawiona zostanie  ścieżka 
inżyniera – od rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z 
wykorzystaniem programu Ansys do zaawansowanych rozwiązań opartych na 
metodach numerycznych. Wykład ma charakter popularno-naukowy, pokazujący jak 
proste rozwiązania znajdują zastosowania w  skomplikowanych układach 
technicznych. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 65 

osób 

10:00-11:00 

34 

Samoocena a wygląd  
- warsztat/wykład 
 
 
 
mgr Karolina Górnik-Horn 

Warsztat będzie dotyczył poczucia swojej wartości uwzględniając aspekt wyglądu. 
Omówione zostaną zaburzenia odżywiania u nastolatków takie jak: anoreksja, 
bulimia, napadowe objadanie się, ortoreksja i bigoreksja. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 65 

osób 

11.00-12.30 

  

35 

Straszne a może sympatyczne, na 
pewno nieznane nietoperze  
- wykład 
 
dr Dominika Olszewska 

W trakcie wykładu przedstawione będą fakty i mity na temat życia nietoperzy. W 
sposób ciekawy i przystępny omówiona zostanie ich biologia, zwyczaje i miejsce w 
ekosystemach, a także sposoby ochrony i postępowania w razie kontaktu ze 
zwierzęciem 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 38 

osób 

10:15-11:00 

36 

Bakterie chorobotwórcze wód 
powierzchniowych  
Wykład 
 
dr Dominika Olszewska 

Tematem wykładu są bakterie mogące wywoływać choroby człowieka, bytujące w 
wodach powierzchniowych (zarówno stojących jak i płynących). Omówione zostaną 
zarówno same bakterie, ich rezerwuary i drogi zakażeń jak i objawy poszczególnych 
chorób 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 38 

osób 

11:15-12:00 
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37 
Od pomysłu do realizacji, czyli Virtual 
Prototyping w praktyce  
-warsztat  
 
 
 
dr inż. Anna Żyłka 
 

Obecnie na świecie obserwujemy dynamiczny rozwój technik druku 3D oraz 
obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Specjaliści z tego zakresu są 
poszukiwani na rynku pracy, dlatego przygotowaliśmy warsztaty, które  przybliżą 
młodzieży innowacyjne technologie wytwarzania. Uczestnicy warsztatów poznają 
oprogramowanie wykorzystywane do szybkiego prototypowania. Wezmą udział w 
procesie wytwarzania przy użyciu drukarki 3D. Podczas zajęć zostanie 
zaprezentowany również nowoczesny skaner 3D oraz kamera termowizyjna. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 25 

osób 

9:00-9:55, 

11:45-12:40 

  

38 
Chemia produktów naturalnych – 
podstawowe procesy 
- pokaz 

 
 
 
 
 
 
 

mgr Agnieszka Folentarska 
mgr Sandra Żarska 
mgr Damian Kulawik 
mgr Jakub Łagiewka 

1) Ekstrakcja herbaty 
Ekstrakcja ciągła w aparacie Soxhleta jako metoda stosowana w celu wyodrębnienia 
określonych substancji z ciał stałych. Pokaz  ekstrakcji ciągłej w aparacie Soxhleta 
na przykładzie ekstrakcji herbaty. 
2) Destylacja alkoholu 
Pokaz i omówienie destylacji frakcyjnej na przykładzie destylacji alkoholu etylowego.  
3) Ekstrakcja olejków eterycznych 
Zaprezentowanie destylacji z parą wodną oraz ekstrakcji periodycznej jako metod 
służących do wyodrębniania olejków eterycznych z materiałów roślinnych. 
Otrzymywanie olejku goździkowego z suszonych goździków. 
4) Rozdział barwników na kolumnie chromatograficznej 
 
Prezentacja rozdziału barwników roślinnych  (chlorofilu, ksantofilu, karotenu) za 
pomocą kolumny chromatograficznej. Badana próbka: liście pietruszki. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 12 

osób 

 

 

 

 

  

10:00-10:45  

10:45-11:30 
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39 

Nieudany eksperyment  
- warsztat- 

 
 
 
 
 

Adrianna Krystek,  
Karol Paczkowski 

Wstęp fabularny: 
Znakomita uczona zaprasza osoby zainteresowane chemią na pokaz wspaniałego 
odkrycia jakiego dokonała na przełomie ostatnich lat. W trakcie prezentacji coś 
poszło nie tak i związek wydostał się z bezpiecznej strefy. Uczestnicy wraz z 
Naukowcami muszą znaleźć sposób na to jak zniwelować szkodliwe działanie 
związku… inaczej czeka ich marny koniec.  
 
•        Nauka poprzez zabawę czyli chemiczny „Escape room”  
•        Skala pH 
•        Wskaźniki kwasowo zasadowe. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 12 

osób 

 

 

10:30-11:30 

40 

Wiem, co jem 
- warsztat 
 
 
 
 
dr Przemysław Siemion, prof.UJD 

Pogadanka na temat składników żywności i ich wpływu na zdrowie człowieka. 
Samodzielne wykonywanie prostych doświadczeń dotyczących składu popularnych 
produktów spożywczych: 
- kwasowość wybranych artykułów spożywczych (uczniowie mogą przynieść próbki 
mleka, mąki, napojów, soków, wodę z ogórków kiszonych), 
- oznaczanie zawartości wody w wybranym artykule spożywczym za pomocą 
wagosuszarki (uczniowie mogą przynieść próbki mąki, pieczywa świeżego i 
czerstwego). 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

sala A-231 

 

liczba 

uczestników 

max: 12 

osób 

 

12:00-12:45 

  

41 

Odkryj tajniki kryminalistyki  
- warsztat  
kpt. SOP w st. spocz. dr Jacek Copik, mjr 
SOP w st. spocz. mgr Adrian Wasik   

Celem zajęć jest poznanie podstawowych czynności, które wykonuje technik 
kryminalistyki podczas oględzin miejsca popełnienia przestępstwa. Uczestnicy 
warsztatów poznają podstawowe procedury wykonywane podczas zabezpieczania 
śladów kryminalistycznych. Osoby chętne będą mogły ujawnić i zabezpieczyć odbitki 
palców przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową 
kartę, na której odciśnie własne linie papilarne palców, odwzorowania ust lub ucha. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 15 

osób 

 

11:00-12:00, 

12:00-13:00 
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42 

Warsztaty chemiczne 

„Chemia w kolorze – o czym mówi 

barwa roztworu?” 

- warsztat- 
 

Patrycja Miara,  
Piotr Kazior,  
Eliza Kołodziejczyk 

Wyznaczanie stężenia substancji barwnej metodą spektrofotometryczną. 
Uczestnicy będą mieli możliwość pracy w dydaktycznym laboratorium chemicznym. 
Poznają wyposażenie pracowni Chemii Fizycznej oraz technikę i metodykę pracy 
doświadczalnej. Uzyskają także wskazówki dotyczące opracowania uzyskanych 
wyników w programie Excel oraz wyciągania poprawnych wniosków. 
Będzie to doskonała okazja do sprawdzenia swoich predyspozycji do studiów 
chemicznych. 
 
Program zajęć: 
1. Zapoznanie uczestników z aparaturą znajdującą się w laboratorium Chemii 
Fizycznej; 
2. Wstęp teoretyczny – z czego wynika barwa roztworu i jakie ma znaczenie dla 
chemika? Wyjaśnienie używanych pojęć. Sformułowanie pytania badawczego – czy 
można wyznaczyć stężenie roztworu barwnego mierząc jego absorbancję? 
Zaprojektowanie przebiegu doświadczenia; 
3. Przygotowanie roztworów do badań (przez uczestników zajęć); 
4. Zapoznanie z budową i zasadą działania spektrofotometru; 
5. Wykonanie serii pomiarów (przez uczestników zajęć); 
6. Opracowanie wyników (przez uczestników zajęć) – wykres jako najlepszy 
przyjaciel chemika; 
7. Wyciągnięcie wniosków. Omówienie praktycznego zastosowania pomiarów 
spektrofotometrycznych. 
8. Konkurs dotyczący wiedzy zdobytej na zajęciach i wręczenie nagród. 
Aparatura: Spektrofotometr wraz z kuwetami pomiarowymi, laptop 
Odczynniki: roztwór czerwieni krezolowej (cp = 1%); 
Sprzęt: kolbki miarowe (o pojemności równej 50 cm3), pipeta, wciągarka, tryskawki z 
wodą destylowaną. 
Środki ochrony osobistej: 
- rękawiczki nitrylowe (w zakresie studentów). 
Materiały dydaktyczne: karty pracy oraz test wyboru (w ramach konkursu 
sprawdzającego wiedzę zdobytą na zajęciach). 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

 

liczba 

uczestników 

max: 12 

osób 

 

12:00-12:45 
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43 
Błyskawiczna krystalizacja.  
Śnieg w kolbie. 
- pokaz  
 
dr Marika Turek 

1)Przeprowadzenie eksperymentu polegającego na błyskawicznej krystalizacji 

octanu sodu. Wyjaśnienie egzotermicznego charakteru procesu. 

2) Śnieg w kolbie – efektowna sublimacja kwasu benzoesowego. Wyjaśnienie 

procesu sublimacji oraz krystalizacji przez sublimację. 

al. Armii 

Krajowej 

13/15 

liczba 

uczestników 

max: 8 osób 

10:00-10:30 

12:00-12:30 

 

 


