Narzędzia, przyrządy, mechanizmy. Od mikroprocesorów po rakiety. Od prostych dźwigni
po superkomputery. Postęp nauki pozwala nam budować coraz doskonalsze mechanizmy, dzięki
którym możemy dokonywać kolejnych odkryć.
Na 23. Pikniku Naukowym sprawdzimy, co łączy ludzi i maszyny.

Piknikowe stanowiska podzielone są na strefy tematyczne.

Strefa Przyszłości (A – pierścień wokół bryły stadionu)
Tu znajdziesz wynalazki, technologie i badania, które zmieniają nasze codzienne życie.
Przyszłość zaczyna się już dziś! Zobacz nad czym pracują naukowcy i poznaj tajniki ich najnowszych
odkryć. Możesz zajrzeć do świata wirtualnej rzeczywistości, a nawet wejść w interakcję z siecią
neuronową. Znajdziesz tu także wiele robotów – np. sympatycznego MelSona, który pomimo mikrej
postury
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jest
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motorycznych. Świetnie biega, ćwiczy sumo, a do tego precyzyjnie odwzoruje twoje ruchy.
Elektroniczna szczęka nie posiada żuchwy, ani nawet zębów. To nieduża skrzynka z ramieniem
i podstawką. Symuluje proces nadgryzania owocu przez człowieka i ocenia, czy „odgłos chrupania”
brzmi apetycznie. Okazuje się, że kupujemy nie tylko oczami, ale również uszami! Druk 3D zadomowił
się już na dobre w naszej teraźniejszości i wciąż odkrywamy jego nowe zastosowania. Zajrzyj
do bioreaktora i zobacz, jak dojrzewają wydrukowane narządy. Najmłodsi będą mieli okazję
skorzystania ze specjalnego długopisu i stworzenia trójwymiarowych rysunków. Ich inspiracją mogą
stać się liczne pojazdy, prezentowane w Strefie Przyszłości. Choćby PAKS, który potrafi przejechać
ponad 300 km na jednym litrze paliwa. To studenckie auto zostało zbudowane z wykorzystaniem
technologii lotniczych, używanych także przez konstruktorów bolidów Formuły 1. Zadaniem
samochodu autonomicznego Selfie nie jest fotografowanie się. Pojazd korzysta z wizji maszynowej,
lidaru i innych czujników, dzięki którym może jeździć bez kierowcy. Na razie jedynie
na symulowanych ulicach, ale kto wie, jaka czeka go przyszłość. Łazik HAL-062 ma przed sobą o wiele
trudniejsze zadanie – musi poruszać się po nierównej powierzchni Marsa oraz współpracować
z astronautą. Masz szansę przetestować jego możliwości. Koniecznie przejdź się także po składanej
kładce dla pieszych. O takim mobilnym moście z pewnością zdarzyło ci się marzyć, podczas marszu
wzdłuż najbardziej ruchliwych arterii. I oto jest! Czy prowadzi nas prosto do przyszłości?
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Strefa Gości Zagranicznych (B – teren zielony między bramami nr 2 i nr 3)
Poznasz dokonania naukowców z różnych krajów.
Nauka nie ma granic! Zobacz, jak prezentują ją goście specjalni Pikniku, którzy przybyli do nas
z różnych części świata. W tym kulturowym tyglu znajdziesz bardzo różnorodne pokazy
i eksperymenty. Czeka na ciebie kilkanaście produktów „Made in Czechoslovakia“, a wśród nich
soczewki kontaktowe pomysłu Otto Wichterlego i inne popularne przedmioty wykorzystywane
w życiu codziennym. Pewnie nawet nie miałeś pojęcia, że wywodzą się z Czechosłowacji. Robot
i człowiek przy jednej taśmie produkcyjnej? DOBOT-Magician pomoże ci zrozumieć, jak wygląda taka
współpraca w praktyce. Interakcja człowiek-maszyna wykorzystywana jest także w medycynie,
ortotyce i protetyce. Zobaczysz spersonalizowane protezy wykonane z wysokiej jakości materiałów,
połączonych ze zintegrowanymi czujnikami. Poznasz także małego robota pomagającego w akcjach
ratowniczych, porozmawiasz z iCubem – humanoidem, który rozpoznaje osoby i wykonuje proste
polecenia, a nawet sam skonstruujesz i zaprogramujesz robota Otto. W Strefie Gości Zagranicznych
będziesz mieć okazję, by poznać najnowsze i pradawne osiągnięcia chińskich uczonych. Zobaczysz
repliki starożytnych urządzeń i dopiero opracowywane technologie. Obejrzysz także drzwi
wyposażone w cztery zasuwy zamykane jednym mechanizmem, opisane przez XII-wiecznego
inżyniera al-Dżazariego i pudełko zamykane na zamek szyfrowy, autorstwa tego samego uczonego.
Po takich wyzwaniach budowa mostów według projektów Leonarda da Vinci i Sinana wyda ci się
dziecinnie prosta. Stworzysz także urządzenie nowoczesne – domowy projektor hologramów.
Wyizolujesz DNA z owoców i warzyw oraz przygotujesz molekularną galaretkę, udającą kawior.

Strefa Cywilizacji (C – aleja między bramami nr 1 i nr 2)
Zobaczysz, jak nauka tłumaczy relacje społeczne i rozwój naszej cywilizacji.
Szukasz stanowisk związanych z historią, sztuką, językiem, komunikacją, naukami społecznymi?
Znajdziesz je w Strefie Cywilizacji. Tu możesz odbyć podróż zarówno w odległe miejsca, jak i czasy.
Samodzielnie zbadasz wykop archeologiczny. Odnajdziesz w nim replikę zabytku, a także poznasz
narzędzia i przyrządy wykorzystywane podczas pracy terenowej i gabinetowej. Na odtworzonej prasie
drukarskiej wydrukujesz opisy XIX-wiecznych wynalazków i technologii. Obejrzysz również warsztat
do drukowania… tkanin. W średniowiecznym domu spróbujesz zrobić pranie i ubić masło. Sprawdzisz,
do czego używano tary, kijanek i z czego robiło się proszek usuwający plamy. Samodzielnie zmielisz
zboże na replice żaren i poznasz różne metody krzesania ognia. Czy dawne maszyny europejskie
różniły się od japońskich? Przekonasz się wyplatając bransoletki KUMIHIMO i tradycyjne klapki ZŌRI,
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w których chodziła kiedyś cała Japonia. Będziesz mieć unikatową możliwość zagrania w gry
z odległych zakątków świata – w indyjską Baggi-bagga, warcaby ze Sri Lanki, bitwę bączków oraz tuho. To starożytna gra z Korei Południowej. Jej zasady są bardzo proste – trzeba trafić strzałą
do dzbana. Tworząc wynalazki, które zmieniają naszą cywilizację często inspirujemy się światem
natury. Odnajdujemy w nim gotowe rozwiązania, które można zastosować tworząc różne
mechanizmy i urządzenia. Nie bez powodu nożyczki przypominają szczypce kraba, a grabie – pazury
drapieżnika. Poznaj żywe, latające i bojowe machiny. Zobaczysz, jak jaszczurki, węże i inne zwierzęta
potrafią ukryć się w swoim otoczeniu oraz jak wykorzystują podczas walki jad, termowizję, gazy
bojowe, zęby, szpony i pazury.

Strefa „Zrób to sam” (D – aleja między bramami nr 11 i nr 1)
Będziesz samodzielne tworzyć i konstruować.
Jeśli lubisz wyzwania DIY, konstruowanie i majsterkowanie, ta strefa jest właśnie dla ciebie.
Znajdziesz tu zupełnie nowe pomysły i rozwiązania oraz inspirację do samodzielnego tworzenia.
To co zrobisz, zabierzesz do domu – np. własnego robota R2D2 lub Galimoto – zabawkowy pojazd
recyklingowy z Kenii. Wolisz coś użytecznego? Nie ma problemu! Zbuduj satelitę, zamknij go
w puszce i przeprowadź badania atmosfery. Przy okazji wykonywania różnych zadań przetestujesz
elektronarzędzia, takie jak wyrzynarka, opalarka, wkrętarka czy wiertarka, narzędzia stolarskie,
a także nowoczesne akcesoria majsterkowicza - ploter laserowy, ploter frezujący i oczywiście
drukarkę 3D. To ostatnie urządzenie nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Da się
je nawet zbudować samodzielnie! Zobacz jak działa Hangprinter, czyli drukarka wielkoformatowa,
która mierzy 2,5 m. Dzięki nietypowej konstrukcji może pracować w nieograniczonym polu roboczym
– np. drukować meble w całości. Jej mechanizm jest dokładnie opisany i opatrzony licencją opensource. Podejmiesz wyzwanie i stworzysz własną? Dzisiaj drukujemy już nie tylko przedmioty, ale
także organy biologiczne i żywność. Z drukarek bardzo często korzystają także artyści oraz kreatorzy
mody. Sprawdź, co tworzą w ten sposób i przetestuj swoje zdolności krawieckie, projektując szalik
ze ścinków ze szwalni. Okazji by coś uszyć będzie w strefie Zrób to sam wiele. Inspirację znajdą
również artystyczne dusze. W gąszczu piknikowych stoisk natrafisz na dzikiego wilka – chodzącą
reklamę nowych technologii. W jego konstrukcji wypatrzysz frezowany rdzeń, ciętą laserowo
powłokę, poliamidowe łączenia. Chcesz go wzbogacić o jakiś dodatkowy element? Bardzo prosimy!
Możesz także poznać innych przedstawicieli Galerii Figur Stalowych. Są bardzo wysocy i w pełni
interaktywni. Po takim doświadczeniu już nigdy nie spojrzysz na złom tak samo. Jeżeli lubisz tworzyć
naprawdę duże obiekty, koniecznie musisz zobaczyć organy z rur PVC - instrument wyjątkowy
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na skalę światową. Nie musisz być muzykiem, by móc w pełni cieszyć się ich doskonałością. Same
zagrają dla ciebie – wystarczy jedno muśnięcie ekranu!

Strefa Rodziny (E – aleja przy bramie nr 11)
Tu najmłodsi goście Pikniku doświadczą radości płynącej z poznawania świata.
Strefa Rodziny to królestwo przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych,
na których czeka wiele aktywności rozbudzających ciekawość poznawczą. Można tu będzie także
odpocząć cieniu drzew, zrelaksować się na kocach i coś przekąsić. Najmłodsi wezmą udział
w aktywnościach plastycznych i konstruktorskich, zasadzą własne drzewo i skorzystają z wypożyczalni
gier planszowych i plenerowych. Velociraptor, dilofozaur, a może tarbozaur? Strefa dla dzieci bez
dinozaurów byłaby po prostu niekompletna! Nasze są duże, ale niezbyt straszne i w dodatku
mówiące ludzkim głosem. Chętnie opowiedzą o sobie i swoich czasach. Będzie też okazja, by zobaczyć
prawdziwe zęby i pazury tych wymarłych drapieżników. Do badań i rekonstrukcji paleontologicznych
wykorzystywane jest modelowanie 3D. Przy pomocy tej technologii można stworzyć również
wirtualny model młodego człowieka! Naprawdę warto. Wystarczy chwila cierpliwości, specjalistyczny
sprzęt wykonujący 40 fotografii jednocześnie i program komputerowy. Model 3D samego siebie
to doskonała pamiątka z Pikniku. Kto wie, może już wkrótce twoje dziecko wykona taki projekt
samodzielnie. Okazuje się, że naukę kodowania można rozpocząć już w najmłodszych latach życia. Nie
jest do tego potrzebny nawet komputer. Wystarczy plansza i klocki. Przekonaj się i zobacz, z jaką
łatwością dzieci zaprogramują całe miasto – będą kontrolować działanie latarni ulicznych, sygnalizacji
świetlnej, przejazdów kolejowych. Najmłodszych interesuje zwykle praca strażaków. W Strefie
Rodziny porozmawiają z nimi i zobaczą symulowany pożar. A roboty? Z pewnością ich nie zbraknie.
Będzie można nimi sterować, a także rywalizować w różnych zadaniach. Dzieci poznają także bajkowe
maszyny – maszynę do opowiadania historii, maszynę komplementów i dobrych słów, maszynkę
do robienia tęczy i wykrywacz sympatii. Maszyna wielu wrażeń nie będzie potrzebna – gwarantuje
je wizyta na Pikniku Naukowym.

Strefa Kultowych Eksperymentów (F – aleja przy bramie nr 10, od ul. Siwca)
Zobaczysz najlepsze demonstracje popularnonaukowe.
Ciekły azot, suchy lód, mnóstwo piany, pary i kolorów. Są takie eksperymenty, bez których nie może
obejść się żadna impreza popularyzująca naukę. Bo dlaczego miałoby ich zabraknąć? Przecież kochają
je wszyscy. Nawet ci, którzy widzieli je już dziesiątki razy! W Strefie Kultowych Eksperymentów
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będziesz mieć okazję wycisnąć prąd z ogórka, zagrać na laserowej harfie i zrobić slime’a. Ciecz
superlepka (slime) ma silne rywalki – ciecz nienewtonowską oraz ferromagnetyczną. Je także
przygotujesz i przetestujesz. Nie zabraknie barwnych reakcji chemicznych, lewitującej kolei Maglev,
magnetycznych dział i doświadczeń szpiegowsko – detektywistycznych. Będzie można zdjąć i zbadać
odciski

palców

oraz

napisać

niewidzialny

list

atramentem

sympatycznym.

Jednym

z najpopularniejszych zadań anatomicznych jest składanie i rozkładanie człowieka-układanki. W ten
sposób sprawdzisz swoją wiedzę o organach i najważniejszych układach wewnętrznych. Przekonasz
się, że człowiek to unikatowa, skomplikowana machina. Znajdziesz tu także o wiele prostsze
rozwiązania konstruktorskie. Na stanowiskach pełnych silniczków, rurek strzykawek, przekładni,
zębatek i innych akcesoriów inżynierskich zbudujesz maszyny proste i nieco bardziej złożone.
Przetestujesz ich możliwości na torach przeszkód, a także zostaniesz operatorem repliki legendarnej
machiny Leonarda da Vinci. Będzie też okazja, by stworzyć własnego robota kroczącego – z papieru
i patyczków do szaszłyków.

Strefa Zdrowia (G – galeria w bryle PGE Narodowego)
Zobaczysz jak działa współczesna medycyna i jak nauka pomaga nam dbać o zdrowie.
Rozwój nowych technologii ma ogromny wpływ na ewolucję diagnostyki i terapii. W Strefie Zdrowia
masz okazję sprawdzić, jak odkrycia naukowe zmieniają oblicze medycyny, pomagają nam żyć dłużej
i bardziej komfortowo. Poznasz nowatorskie metody leczenia żylaków, cukrzycy, otyłości,
nietrzymania moczu, przepukliny, dyskopatii. Zobaczysz przebieg zabiegów implantacji zastawki
aorty,

stymulatora

serca,

stabilizatora

kręgosłupa,

a nawet

będziesz

mieć

możliwość

przeprowadzania różnych operacji na specjalnych symulatorach. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest
bardzo chory dziś! Na najmłodszych medyków czeka Szpital Małego Misia, w którym dzieci zamienią
się w transplantologów i uratują życie pluszakom. Szpital, operacja, lekarze, maszyny. To typowe
skojarzenia związane z medycyną. Choć korzystamy z niej wszyscy, najczęściej niewiele wiemy
o stosowanych przez lekarzy urządzeniach i narzędziach. Do czego służą? Jak działają? Czy trudno się
z nich korzysta? Oto okazja, by nie tylko przyjrzeć się z bliska warsztatowi pracy lekarza, ale także
przetestować niektóre z akcesoriów. Obejrzyj sprzęt chirurgiczny i laparoskopowy wykorzystywany
na bloku operacyjnym. Spróbuj założyć wenflon, zmierzyć ciśnienie, zszyć ranę i zabandażować ją.
Przymierz strój chirurga i przekonaj się, o ilu zasadach trzeba pamiętać zakładając fartuch ochronny,
czepek, maseczkę, rękawiczki. W Strefie Zdrowia poznasz także możliwości profilaktyki różnych
schorzeń i nauczysz się rozpoznawać świeżość produktów żywnościowych. Wiesz, że intensywność
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barwy żółtka jaj ocenia się według 12 stopniowej skali, od bladożółtego do ciemnopomarańczowego?
Najbardziej cenione są te plasujące się na pozycjach 7-10.
Znajdziesz tu również wynalazki, które ułatwiają życie codzienne osób niepełnosprawnych –
nowoczesne protezy rąk, nóg, wózki inwalidzkie i egzoszkielety. Te ostatnie mogą być używane
również profilaktycznie, podczas wykonywania niektórych prac. Możesz sprawdzić, o ile łatwiej jest
utrzymać nad głową ciężki przedmiot nosząc specjalny egzoszkielet, który daje nadludzką siłę.
Poczujesz się jak superbohater!
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A – STREFA PRZYSZŁOŚCI

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej PARTNER GŁÓWNY (A01)
Pokaz: Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca realizacji Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”
Jakie cele ma Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”? Wspiera rybołówstwo, akwakulturę
i Rybackie Lokalne Grupy Działania. Dowiemy się więcej o znaczeniu tych priorytetów.
Pokaz: Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca realizacji Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” – strefa pokazów kulinarnych wraz z bezpłatną degustacją potraw z ryb
Priorytety Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” poznamy w atrakcyjnej dla każdego formie
pokazów kulinarnych. Weźmiemy nawet udział w degustacji potraw z ryb.
Pokaz: Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca realizacji Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” – strefa animacji rodzinnych
Wilki morskie, na pokład! Poznamy węzły marynarskie, spróbujemy wyciągnąć kotwicę, nauczymy się
korzystać z narzędzi rybackich i flag sygnałowych, wejdziemy na mostek kapitański i nadamy sygnał
SOS alfabetem Morse’a.

Akademia Górniczo-Hutnicza (A02)
Pokaz: Elektromobilność – alternatywne źródła zasilania w motoryzacji
Samochód na wodę! Obejrzymy różne źródła energii elektrycznej do napędzania samochodu: ogniwa
fotowoltaiczne, wodorowe, paliwowe oraz galwaniczne.
Pokaz: Tajemnice inżynierii odwrotnej: od odlewu do odlewu
Inżynieria odwrotna to odtwarzanie projektu na podstawie gotowego dzieła. Przyjrzymy się, jak
pomaga w tym skaner światła białego i technologia 3D. Mając projekt, stworzymy na jego podstawie
nowy odlew i porównamy go z oryginałem.
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Pokaz: Fascynujący świat stopów metali
Każdy stop metali ma nieco inne właściwości, dzięki którym znajduje pożyteczne zastosowania.
Zobaczymy, do czego przydają się np. niska temperatura topienia lub umiejętność „zapamiętywania”
kształtu.
Pokaz: Badania NDT z wykorzystaniem kamery termowizyjnej i skanera 3D
Czy kamera termowizyjna może ułatwić zwycięstwo w grze hazardowej? Tak, i nawet dowiemy się,
w jaki sposób… Na szczęście ma ona także wiele innych, bardziej pożytecznych zastosowań.
Pokaz: Materiały otaczającego nas świata
Co jest cięższe: kilogram pierza czy… Wszyscy znamy tę starą zagadkę, dlatego tym razem spojrzymy
na gęstość od drugiej strony: przekonamy się, jak znaczne mogą być różnice w ciężarze przedmiotów
mających tę samą wielkość.
Pokaz: Obserwacje mikroskopowe metali, stopów i materiałów biologicznych
Jak wygląda stop pod mikroskopem? Będziemy podziwiać fascynujące piękno struktur widocznych
w powiększeniu i dowiemy się, jakie praktyczne zastosowania mają takie obserwacje.
Pokaz: Wybijanie pamiątkowych żetonów
Wybijemy własny żeton. Na początek zapoznamy się z budową matryc i stempli, które do tego służą,
a następnie spróbujemy przekuć teorię w praktykę. Nasze dzieło uwieńczymy, pokrywając wybity
żeton złotą lub srebrną powłoką.
Pokaz: Zdalnie sterowane maszyny Lego Technic w kopalni odkrywkowej
Obejrzymy model kopalni odkrywkowej z urządzeniami zbudowanymi z Lego Technic. Poznamy cykl
wydobycia surowca i weźmiemy udział w konkursie obsługi maszyn.
Pokaz: Ruchoma kładka typu rolling bridge dla pieszych
Przejdziemy po rozkładanej kładce dla pieszych… A jeśli wolimy patrzeć z boku, będziemy podziwiać
zmyślną konstrukcję pozwalającą składać urządzenie na kilka różnych sposobów.
Pokaz: VENTROOM – model pomieszczenia z wentylacją mechaniczną
Uwaga, przeciąg! W tym modelu pomieszczenia nie tylko poczujemy wiatr, ale nawet go zobaczymy:
ruch powietrza będzie widoczny dzięki zastosowaniu dymu. A wszystko po to, by przekonać się, jak
projektuje się systemy wentylacji mechanicznej.
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Pokaz: Interaktywne warsztaty z optymalizacji produkcji z wykorzystaniem LEGO Mindstorms
Trzeba zoptymalizować produkcję! Wymyślimy i wdrożymy innowacyjne usprawnienia w fabryce
konstrukcji z klocków Lego. Magazyn, taśma montażowa, obsadzanie stanowisk i kontrola jakości nie
będą odtąd miały przed nami tajemnic.
Pokaz: Cyberczłowiek przyszłości
Poznamy lepiej swoje narządy… dzięki maszynom. Obejrzymy działanie modelu pracy nerek, sztucznej
synapsy czy sztucznego serca. Aparat do elektroencefalografii pokaże nam różne rodzaje fal
mózgowych, a defibrylator pozwoli odkryć, jak serce reaguje na prąd.
Pokaz: Fuzja, czyli przyszłość energetyki
Zobaczymy fuzję jądrową. Fioletowa kula plazmy będzie niewątpliwie ciekawym efektem specjalnym,
ale jeszcze ciekawsza jest świadomość, że być może właśnie ta oglądana przez nas reakcja jest
rozwiązaniem problemów energetycznych świata.
Pokaz: Innowacyjne podejście do lewitacji nadprzewodnika
Ten wagonik jeździ zarówno po torze, jak i pod torem. Zobaczymy na żywo spektakularne możliwości
kolejki elektromagnetycznej: gdy tor się obraca i biegnie „do góry nogami”, wagonik dalej jedzie i ani
myśli spadać.
Pokaz: Łódź wodorowa
Posterujemy łódką z napędem wodorowym. Wykorzystanie tego paliwa to jedna z odpowiedzi na
pytanie o alternatywne źródła energii. Dowiemy się też, czemu ogniwa wodorowe na razie
sprawdzają się lepiej w maszynach pływających niż jeżdżących.

Politechnika Śląska (A03)
Pokaz: Łamigłówki i gry – graj z nami i ty!
Człowiek najlepiej uczy się poprzez zabawę – przekonamy się o tym, korzystając z gier i zabawek,
które rozwijają myślenie logiczne, strategiczne i przestrzenne, stymulują do rozwiązywania
problemów, kształtują kreatywność i poprawiają koncentrację.
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Pokaz: Tensegrity – jak to jest możliwe?
Czym są konstrukcje typu tensegrity? Co jest w nich wyjątkowego? Zobaczymy na własne oczy, jak
zmiana jednego elementu powoduje zmianę całej struktury.
Pokaz: Prezentacje projektów studenckiego koła naukowego Grafiki, Wizji i Gier Komputerowych
przy użyciu technologii VR/AR i nie tylko
Dzięki urządzeniom do wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości zagramy w realistyczne
„gry”. Jedna pozwoli nam wcielić się w osobę starszą, ze wszystkimi jej ograniczeniami; druga –
wirtualnie zwiedzać miasto.
Pokaz: Dron & Operator – dwa bratanki – i do lotu, i do ramki
Zaprogramujemy bezzałogowy obiekt latający (dron), tak by przeleciał po określonej trasie i zrobił
nam z góry zdjęcie.
Pokaz: Czym ścigają się studenci? Poznaj bolid i motocykl PolSl Racing!
Obejrzymy z bliska bolid i motocykl wykorzystywane w prawdziwych wyścigach, poznamy tajniki ich
konstrukcji i dowiemy się, do czego służą poszczególne elementy.
Pokaz: Z głębi Ziemi do smartfonu
Wiele materiałów, z których zrobiono nasze telefony, trzeba było wydobyć spod ziemi. Zobaczymy,
jak wyglądają te substancje tuż po wykopaniu, poznamy ich właściwości i przekonamy się, jaką
funkcję pełnią w telefonie.
Pokaz: Szybcy i wściekli
Poćwiczymy i zmierzymy swoją koordynację wzrokowo-ruchową przy użyciu specjalistycznego
urządzenia. Gotowi na wyzwanie?
Pokaz: Od chwytaka do protezy
Przyjrzymy się działaniu chwytaków wykonanych ze stopów z pamięcią kształtu. Dowiemy się, jakie
zastosowanie mają te materiały w konstrukcji protez.
Pokaz: Konwersja energii dawniej i dziś
Silniki są różne, ale ogólną zasadę działania mają wspólną: przekształcają energię. Poznamy różne
zjawiska, które temu towarzyszą.
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Pokaz: Zobaczyć – zapamiętać, dotknąć – zrozumieć
Obejrzymy kilka efektownych eksperymentów fizycznych, a także zjawisk zachodzących w bardzo
niskich temperaturach. Przydadzą się czapka i szalik!
Pokaz: Narzędzia pisarskie – od dłuta do tabletu
Czemu nie piszemy już gęsim piórem? Poznamy i wypróbujemy narzędzia pisarskie wykorzystywane
w różnych częściach świata i w różnych momentach dziejów.
Pokaz: Inżynieria mineralna, czyli sztuka separacji surowców mineralnych
Wydobywanie cennych surowców mineralnych polega w znacznym stopniu na oddzieleniu ich od
innych materiałów. Na przykładzie separacji złota od piasku zobaczymy, jak to się robi za pomocą
nowoczesnych narzędzi.
Pokaz: Poznaj wszystkie wodno-ściekowe sekrety!
W jaki sposób oczyszczane są ścieki? Spróbujemy samodzielnie wykonać niektóre z urządzeń,
a następnie przeprowadzimy analizę próbek wody, by wykryć w niej zanieczyszczenia.
Pokaz: Interakcja człowieka i robota
Współczesne roboty uczą się reakcji na otoczenie i innych zachowań dzięki sztucznej inteligencji.
Poznamy zasadę działania sztucznej sieci neuronowej, a potem spróbujemy sami nauczyć robota
przejść parę kroków.

Koło Naukowe Robotyków Wydział Mechaniczny Energetyki
i Lotnictwa Politechnika Warszawska (A04)
Pokaz: Wciel się w robotycznego awatara i steruj nim przy pomocy własnego ciała
Poznajcie MelSona. To robot humanoidalny, dzięki któremu możemy zrozumieć wiele zagadnień
robotyki. Jak robot uczy się chodzić? Jak omija przeszkody? Jak się go programuje? I wreszcie: czy da
się nim sterować za pomocą sensora Kinect?
Pokaz: Poczuj się jak zdobywca Marsa i zostań operatorem łazika marsjańskiego HALa-062!
Obejrzymy łazik marsjański i poznamy zagadnienia inżynierskie, z którymi muszą mierzyć się twórcy
takich urządzeń. Jak stworzyć wystarczająco precyzyjne i niezawodne mechanizmy, nie dysponując
takim budżetem jak agencje kosmiczne?
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Pokaz: Kto będzie szybszy?
Pościgamy się? Będziemy mieli szansę sprawdzić, kto lepiej radzi sobie z kierowaniem
autonomicznym autkiem „Selfie”: my czy komputer.

Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE
AeroDesign PW (A05)
Pokaz: Bezzałogowy samolot udźwigowy klasy Regular
Obejrzymy z bliska mały samolot bezzałogowy, poznamy jego konstrukcję i dowiemy się, jak to
możliwe, że taka lekka maszyna potrafi unieść bagaż ważący kilka razy więcej niż ona sama.
Pokaz: Bezzałogowy samolot udźwigowy klasy Advanced
Zobaczymy samolot zbudowany na zawody SAE Aero Design w USA. Choć sam waży tylko 4 kg,
przenosi ładunek o masie 18 kg, w tym trzy podwieszone szybowce, które w odpowiednim momencie
potrafią się odczepić i samodzielnie wylądować.
Pokaz: Bezzałogowy samolot udźwigowy klasy Micto
Ten samolot waży siedem razy mniej niż jego ładunek. Jak to możliwe, że potrafi wzlecieć? Poznamy
tajemnicę jego lekkiej i wytrzymałej konstrukcji.
Pokaz: Symulator lotu samolotami RC
Nauczymy się pilotować samolot bezzałogowy. Jak w przypadku wszystkich samolotów, do nauki
posłuży nam symulator, ale zdobyte umiejętności będą najprawdziwsze na świecie.

Politechnika Warszawska,
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (A06)
Pokaz: Od „Smyka” do lotnika
Zbudujemy latający model szybowca PW-5 „Smyk”, po czym przetestujemy, jak nasze konstrukcje
radzą sobie w przestworzach.
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Pokaz: Lotnicze struktury kompozytowe
Przyjrzymy się konstrukcjom małych samolotów oraz szybowców. Dowiemy się, z jakich materiałów
powstają, a także co zapewnia im odpowiednią sztywność i lekkość.
Pokaz: Czy skrzydło samolotu się nie urwie?
Spróbujemy połamać skrzydło samolotu. Będziemy testować skrzydła wykonane z różnych
materiałów kompozytowych.
Pokaz: Aerodynamiczny tunel dymny
Jak sprawdza się nowe konstrukcje samolotów? Zajrzymy do tunelu aerodynamicznego, w którym
testom poddawane są skrzydła, ogony, kabiny i inne części latających maszyn.

Fundacja Intelligent Technologies (A08)
Pokaz: Zabawa w telefon przeszłości
Czy ktoś jeszcze pamięta telefony stacjonarne? Nawet jeśli tak, to… czy umielibyśmy wytłumaczyć, jak
działały? Dzięki zestawowi dwóch telefonów i centrali będziemy mogli zobaczyć ich pracę na żywo.
Pokaz: Zintegrowana komunikacja
Jak działa telefonia internetowa? Wypróbujemy różne sposoby połączeń telefonicznych za
pośrednictwem łączy internetowych i ocenimy, który z nich jest najbardziej przyszłościowy.
Pokaz: Nowe możliwości w starym wydaniu
Czy telefon stacjonarny może służyć do wideorozmów? Przekonamy się, że jego możliwości
pozwalają nie tylko na to, ale także na wiele innych sposobów komunikacji.
Pokaz: Kreatywna komunikacja telefoniczna
Z podstawowych materiałów plastycznych zbudujemy własny, niepowtarzalny telefon przyszłości.
Sami zdecydujemy, jak będzie wyglądał, sami też wymyślimy, jakie mógłby mieć funkcje.
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Koło Naukowe Napędów MELprop (A09)
Pokaz: Pokaz działania prostego silnika turbinowego i badanie jego parametrów
Będziemy sterować pracą silnika turbinowego. Model, który nam do tego posłuży, pozwala na
kontrolę parametrów jego pracy i na bieżąco podaje wartości takie jak temperatura, ciśnienie i ciąg.
Pokaz: Budowa silniczka rakietowego na sodę kuchenną
Przekonamy się, że konstrukcja silnika rakietowego wcale nie jest skomplikowana: dwa zbiorniki,
komora reakcyjna, dysza – to wystarcza, by nasza mała i bezpieczna rakieta zadziałała.

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (A10)
Pokaz: Kropelka 2.0
Najoszczędniejszy na świecie pojazd spalinowy? W tej konkurencji Kropelka 2.0 jest niemal
niepokonana. Będziemy podziwiać rozwiązania, które pozwoliły stworzyć pojazd o ekstremalnie
niskiej masie, minimalnych oporach i innowacyjnym silniku.
Pokaz: PAKS
400 kilometrów na jednym litrze paliwa – to najlepszy wynik uzyskany przez pojazd miejski PAKS.
Siądziemy za kierownicą, by przekonać się, że w środku wygląda on równie sportowo jak z zewnątrz.
Czy wejdzie kiedyś do masowej produkcji?

Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Warszawska (A11)
Pokaz: Przekładnie – mięśnie maszyny
W dziedzinie dźwigni i kół zębatych wciąż nie powiedziano ostatniego słowa. Inżynierowie testują
nowe materiały wydłużające trwałość maszyn i poszukują nowych zastosowań. Zobaczymy efekty
pracy ekspertów i porozmawiamy z nimi o największych wyzwaniach.
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Pokaz: Wymieniamy kości w człowieku jak części w maszynie
Zostaniemy rzeźbiarzami ludzkich kości. Na podstawie modelu ulepimy z plasteliny implant mający
zastąpić uszkodzoną kość. Spróbujemy też w odpowiedni sposób zamocować prawdziwy, gotowy
implant.
Pokaz: Kolorowy świat pianek i poliuretanów – droga do świata maszyn
Przyjrzymy się piankom poliuretanowym. Dowiemy się, jak powstają i jakie mają zastosowania.
Zobaczymy pianki z dodatkami ziół, olejków, roślin i gumy. Przekonamy się, że mogą mieć różne
kolory, zapachy, faktury i kształty. I że można z nich robić również elementy maszyn, a nawet implanty.

Pokaz: Czego boi się woda?
Kiedy woda kapie na niektóre powierzchnie, te pozostają suche. Czemu tak się dzieje, przekonamy
się, wykonując doświadczenia. Poznamy specjalne właściwości niektórych powierzchni, które
sprawiają, że kropelki wody, zamiast zwilżyć powierzchnię… turlają się po niej.
Pokaz: Mechaniczny gracz
Podczas gier planszowych będziemy rozpoznawać różne materiały: stopy, polimery, ceramikę,
półprzewodniki… Obejrzymy je pod mikroskopem i poznamy ich wewnętrzną strukturę, zważymy je
i sprawdzimy twardość.
Pokaz: Walcarka, czyli jak zrobić logo naszego wydziału
Jak przemieszczają się atomy w ciele stałym, które zmienia kształt? Zgłębimy temat na przykładzie
kawałka metalu spłaszczanego na blachę w ręcznej walcarce.
Pokaz: Pomysł na amortyzator
Ciecz, która pod wpływem uderzenia zachowuje się jak ciało stałe? To nie tylko ciekawostka do
efektownych pokazów, ale i pomysł na innowacyjny lekki amortyzator. Dowiemy się, jaka przyszłość
czeka ciecze zagęszczane ścinaniem.

Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska (A12)
Pokaz: Roboty przemysłowe, kroczące oraz pełzające dla najmłodszych
Kroczące czy pełzające? Do wyboru, do koloru! Pokierujemy robotami różnych typów, by przekonać
się o ich możliwościach i zastosowaniach.
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Pokaz: Przemysłowe pomiary bezdotykowe
Mierzenie bez dotykania? W przemyśle to nie kaprys, lecz konieczność. Przekonamy się
o możliwościach urządzeń do pomiarów bezstykowych, zobaczymy pokaz ich działania oraz docenimy
zalety tej metody.
Pokaz: Roboty mobilne
Jak autonomiczny samochód patrzy na drogę? Omówimy zagadnienia związane z przetwarzaniem
obrazów 2D i 3D, oceną odległości i unikaniem kolizji. Za przykład posłuży robot wyposażony
w skaner laserowy, sonary i kamery.
Pokaz: Co urządzenia widzą w człowieku?
Przekonamy się, jaka jest rola maszyn w diagnozowaniu pacjentów. Obejrzymy i sprawdzimy na sobie
urządzenia do badania czynności oddechowej, aktywności serca i mięśni.
Pokaz: Jak magnesy latają
Uwaga, nadlatuje samolot bezzałogowy! Skąd się tu wziął? Z wyrzutni! Jak ona działa? Na zasadzie
lewitacji magnetycznej, o której dowiemy się wszystkiego, co tylko nas interesuje.
Pokaz: Perspektywy druku 3D
Czy kolorowa drukarka to coś nadzwyczajnego? Tak, zwłaszcza że to drukarka 3D. Obejrzymy
przedmioty drukowane z nietypowych materiałów, zawierających nie tylko różne barwniki, ale też np.
domieszki metali.

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA (A13)
Pokaz: Droga warszawskiej kranówki
Pijmy wodę spod dna Wisły! Pokaz działania warszawskiej Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” sprawi, że
przychylnym okiem spojrzymy na krany w naszych domach. Młodsi uczestnicy zbudują własny
rurociąg i przeprowadzą doświadczenia laboratoryjne z wodą w roli głównej.
Pokaz: Warszawa i maszyny – quiz
Ile wiemy o warszawskich maszynach? Sprawdzimy swoją wiedzę podczas quizu. Trzeba będzie
wykazać się znajomością urządzeń, które na co dzień poprawiają jakość życia warszawiaków.
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Pokaz: Warszawa i maszyny
Metro ze śmieci? Weźmiemy udział w warsztatach budowania pociągu metra z materiałów
pochodzących z recyklingu. Dziś to tylko zabawa, ale kto wie, co czeka nas za parę lat.
Pokaz: My i maszyny
Jak wygląda warszawska Syrenka? O tym zdecydujemy sami. Wykonamy własne wersje symbolu
stolicy, posługując się pianką i innymi materiałami, jakie tylko podpowie nam inwencja.
Pokaz: My i maszyny – Zmechanizowana Syrenka
Czy warszawska Syrenka może być robotem? Tak, i to w dodatku zbudowanym z materiałów
wtórnych. Stworzymy go sami!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PARTNER (A15)
Pokaz: Roboty, które pokochasz!
Poznamy cztery roboty, które mają wiele ludzkich umiejętności. Potrafią nie tylko wykonywać
precyzyjne czynności czy obsłużyć gości w recepcji, ale nawet tańczyć, śpiewać, zadawać zagadki
i uciąć sobie z nami pogawędkę.

Boeing (A16)
Pokaz: Plan lotu
Co się dzieje na ziemi, gdy samolot jest w powietrzu? Zapoznamy się z zagadnieniami logistycznymi,
czyli lataniem „od kuchni”.

Centrum Badań Ziemi i Planet - Geoplanet (A17)
Pokaz: Satelity
Dlaczego satelity nie spadają na Ziemię? Pokażemy, w jaki sposób zachowanie satelity zależy od jego
prędkości początkowej. Jako model Ziemi posłuży nam globus, a jego miniaturowy satelita zawiśnie
na żyłce.
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Pokaz: Prace na Księżycu
Co warto zrobić podczas wycieczki na Księżyc? Jeśli jesteśmy łazikiem, mamy poważne zadanie:
trzeba pobrać próbkę wody z krateru i próbkę skały z powierzchni Srebrnego Globu.
Pokaz: Gazy znane i nieznane
Co to za gaz? Czy może być niebezpieczny? Na wszelki wypadek zbadamy go przenośnym systemem
analizy gazów ze spektrometrem podczerwieni.
Pokaz: Maszyny eksplorujące mikroświat
Nie trzeba daleko jechać, by zostać odkrywcą. Gdy mamy do dyspozycji mikroskop, wystarczy trochę
wody lub piasku, które w powiększeniu ujawnią swoje niezwykłe bogactwo.
Pokaz: Jak i czym badamy oceany
Zostaniemy klimatologami. Na początek poznamy sposób prowadzenia badań – to przedsięwzięcie
o olbrzymiej skali, ponieważ wiąże się z pomiarami prowadzonymi na całym świecie, a konkretnie
w całym systemie ocean–atmosfera. Jak się nie pogubić w takiej masie danych?
Pokaz: Układ Słoneczny
Poobserwujemy Słońce przez specjalny teleskop wyposażony w filtr słoneczny. To on sprawia, że
bezpiecznie możemy się przyjrzeć wszystkim plamom na tej gwieździe.
Pokaz: Trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi na Pikniku Naukowym! Wywołamy je sami, tupiąc lub podskakując, i zobaczymy, co
pokaże sejsmometr podłączony do komputera.
Pokaz: Hydra
Obejrzymy łódź do badań wody i dna w rejonach polarnych. Zapoznamy się z przeznaczeniem
i działaniem używanych na takiej łodzi sond i innych urządzeń, m.in. sonaru bocznego, profilera
osadów czy boi akustycznych.

24

Konsorcjum Naukowe
Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego (A18)
Pokaz: Zobaczyć morze – maszyna czy oko?
Z czego biorą się różne barwy morza? Dowiemy się, od czego one zależą, a także jak w przeszłości
ludzie odpowiadali sobie na to samo pytanie.
Pokaz: T(r)opienie wody
Masy wody w morzach wędrują nie tylko horyzontalnie, ale również w górę i w dół. Dowiemy się,
jakie są przyczyny tych ruchów, jak je badać i jakie wnioski można z tego wyciągać.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (A19)
Pokaz: Drony – latające maszyny badawcze
Latające laboratorium? Współczesne drony bywają naszpikowane aparaturą badawczą, dzięki czemu
mogą ogromnie ułatwiać pracę naukowcom. Obejrzymy prezentację drona służącego do
pozyskiwania informacji niedostępnych dla człowieka.
Pokaz: Maszyny widzą więcej...
Zobaczymy to, co niewidoczne. Pomogą nam w tym kamery rejestrujące promieniowanie będące
poza percepcją ludzkiego oka. Porównamy obraz termowizyjny z tym, co widzi człowiek, a na deser
zrobimy sobie pamiątkowe „termozdjęcie”.
Pokaz: Zbiornik – maszyna retencyjna
Co to jest: chronią przed skutkami susz i powodzi, a przy okazji pozwalają uzyskiwać energię
elektryczną? To zbiorniki retencyjne wody. Poznamy korzyści płynące z budowy takich urządzeń
i zobaczymy działającą makietę jednego z nich.
Pokaz: Maszyna uzdatniająca wodę
Nie wystarczy mieć dobry filtr. Żeby uzyskać dobrze oczyszczoną wodę, trzeba jeszcze umieć go
obsługiwać. Zobaczymy, jak radzi sobie z tym automat.
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Pokaz: Modele żurawia i konstrukcji budowlanych
Jak stworzyć maszynę bardzo lekką, a jednocześnie wytrzymałą i zdolną przenosić duże obciążenia?
Kluczem jest właściwa konstrukcja. Poznamy ją, obsługując model żurawia używanego na budowach.
Pokaz: Maszyna do przesiewania piasku
Zobaczymy, jak działa zautomatyzowana wstrząsarka przesiewająca żwir, piasek i drobniejsze
cząstki… A jeśli tylko nie zagłuszy ona słów geoinżynierów, dowiemy się, jak ważne jest badanie
składu gruntu, na którym chcemy coś zbudować.

Koło Naukowe Biotechnologów KNBiotech (A20)
Pokaz: Mały pomocnik biotechnologa – Arduino
Mikrokontroler Arduino ze względu na swoją prostotę i wszechstronność zdobył ogromną
popularność w placówkach badawczych. Dowiemy się, jak ta malutka płytka, sprytnie wykorzystana,
zautomatyzowała pracę zespołu biotechnologów.
Pokaz: Bakterie – naturalne maszyny
Tu jest pełno bakterii! To zdanie nie powinno robić na nas wrażenia. Wszędzie jest pełno bakterii,
a niektóre z nich przynoszą nam sporo pożytku. Dowiemy się, jak ludzie uczą się wykorzystywać
bakterie do produkcji insuliny, enzymów czy hormonów.
Pokaz: Roślina – naturalna maszyna
Dowiemy się, w jaki sposób naturalna maszyna – roślina – zamienia energię w pracę, a konkretnie:
w jaki sposób pobiera wodę z gleby i pompuje w górę. Mechanizm jest bardziej skomplikowany, niż
pamiętamy z lekcji biologii!
Pokaz: Drukowane w świecie 3D
Drukarki 3D pozwalają na wyjątkowo precyzyjne wykonywanie protez. Dobre dopasowanie oraz
użycie biokompatybilnych materiałów znacznie przyspieszają proces rekonwalescencji. Czas uwierzyć,
że dla maszyn 3D jedynym ograniczeniem jest ludzka wyobraźnia.
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Pokaz: Laboratorium biotechnologa
Przyjrzymy się laboratorium biotechnologa i całemu arsenałowi sprzętów o niewiadomym
przeznaczeniu… Nie, nie będzie tak źle! Prowadzący z przyjemnością wyjaśnią nam, do czego służą
vortex, mikroprobówka i autoklaw.
Pokaz: Życie w maszynie
Obejrzymy „maszynę życia”, która pozwala mieć stale pod kontrolą procesy biologiczne. W tym
konkretnym bioreaktorze hoduje się mech, ale dowiemy się, jak wszechstronne są możliwości
różnych typów takich urządzeń.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (A22)
Pokaz: Stacja: astronomia w rzeczywistości wspomaganej
Najnowsze badania astronomiczne warto demonstrować przy użyciu najnowszych technologii.
Obejrzymy interaktywne plakaty, które dzięki pomocy tabletów lub smartfonów zmieniają się
w „żywe” pokazy z animacjami.
Pokaz: Stacja: wirtualna podróż w głęboki kosmos i z powrotem
Proces powstawania galaktyk na wyciągnięcie ręki? To możliwe dzięki symulacjom oglądanym
w okularach do wirtualnej rzeczywistości. Poczujemy się jak gwiezdni podróżnicy!
Pokaz: Stacja: teleskop ciemnej materii
Jak pokazać coś, czego nie widać? Badania nad ciemną materią są możliwe dzięki obliczeniom
dokonywanym przez najpotężniejsze superkomputery. Efektami ich pracy są symulacje, które
możemy oglądać na ekranie.
Pokaz: Stacja: grawitacyjne soczewkowanie na żywo!
Czy nasze ciało ugina czasoprzestrzeń i bieg światła? Owszem, jak każde ciało, ale w stopniu
niezauważalnym. Za sprawą symulacji komputerowej staniemy się kosmicznymi olbrzymami
i przekonamy się, jak wtedy uginałby się świat wokół nas.
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Pokaz: Stacja: podróż w okolice czarnej dziury!
Dzięki komputerom będziemy mogli odbyć bezpieczną (bo wirtualną) podróż na orbitę czarnej dziury.
Znajdziemy się bardzo blisko horyzontu zdarzeń, wprost idealnie, by podziwiać potężną siłę grawitacji
czarnych dziur w zakrzywianiu czasoprzestrzeni!
Pokaz: Twórcy galaktyk i wszechświatów
Wypróbujemy kosmiczne symulacje komputerowe, które sprawiają, że astronom w naszych czasach
może poczuć się jak reżyser wszechświata: dodawać i usuwać obiekty, takie jak planety, gwiazdy
i czarne dziury, regulować ich wielkość i inne parametry oraz obserwować, jak wpływają one na
zachowanie całego modelu.

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
im. M. Nenckiego (A23)
Pokaz: Iluzje optyczne
Czy da się oszukać własny mózg? Poznamy różne rodzaje złudzeń optycznych, zrozumiemy zasadę ich
działania, po czym przekonamy się, że ta wiedza wcale nie sprawia, że mózg przestaje być podatny na
oszustwo.
Pokaz: Mrówki to nie roboty, ale wszystko chodzi jak w zegarku
Obejrzymy kolonie różnych gatunków mrówek. Poznamy ich zwyczaje i przekonamy się, że mrówcza
społeczność działa jak precyzyjnie zaprojektowana maszyna.
Pokaz: Badanie zachowań zwierząt za pomocą robotów oraz uczenia maszynowego
Jak roboty pomagają uczonym w badaniach? We współczesnych laboratoriach nikogo nie dziwią
automaty rejestrujące każdą czynność obserwowanych zwierząt. My jednak zobaczymy, że robot
może stać się jednym z nich. Oto przed państwem… robo-szczur!
Pokaz: Mitochondria – mobilne elektrownie
Jak nasze komórki wytwarzają energię? Dowiemy się tego, poznając budowę komórki i zasadę
działania ukrytej wewnątrz niej mikroskopijnej elektrowni – mitochondrium.
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Pokaz: Wirtualna rzeczywistość sterowana falami mózgu
Posterujemy statkiem kosmicznym za pomocą naszych własnych fal mózgowych. Ta gra służy nie
tylko rozrywce – wykorzystuje ona technologię stworzoną do treningu możliwości poznawczych
ludzkiego mózgu.
Pokaz: Wpływ światła niebieskiego na zdrowie człowieka
Jak światło ekranów wpływa na nasze zdrowie? Wyjaśni nam to neurobiolog, przedstawiając
oddziaływanie światła niebieskiego na mózg, wzrok i psychikę człowieka.

Studenckie Koło Astronautyczne (A24)
Pokaz: Ramię manipulatora
Będziemy sterować ramieniem robota za pomocą joysticka. Ustawienie wieży z klocków wydaje się
proste, ale czy mechaniczny chwytak poradzi sobie z tym równie dobrze jak ludzka dłoń?
Pokaz: Jeżdżący robot Gaja
Posterujemy sympatycznym małym robotem imieniem Gaja. Żeby nie było za łatwo, naszym
zadaniem będzie przeprowadzić Gaję po wyznaczonym torze.
Pokaz: Rakieta na wodę
Napęd rakietowy z wody? Czemu nie! Nasza rakieta na wodę naprawdę wzleci w powietrze, a my
zrozumiemy, że warto szukać nietypowych rozwiązań problemów.

Koło Naukowe Ogrodników Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie (A25)
Pokaz: Rośliny z bioreaktora
Bioreaktor to maszyna do hodowania tkanek roślinnych, a nawet całych roślin. Ten, który obejrzymy,
pozwala wyhodować mech, który potem rośnie na ścianach, poprawiając jakość powietrza.
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Pokaz: Jak maszyny skarlają rośliny?
Czy maszyna może zarządzać wzrostem rośliny? Zobaczymy działanie urządzeń, które monitorują
warunki w szklarniach i podają roślinom substancje regulujące ich pokrój.
Pokaz: Jak nowocześnie rozmnażać rośliny?
Samodzielnie rozmnożymy roślinę z jej fragmentu w warunkach laboratoryjnych.

Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych
Systemów Inżynierskich "ProCAx" (A26)
Pokaz: Rozwój drukarek 3D – zasady działania i perspektywy rozwoju
Czy druk 3D odmieni metody produkcji? W niektórych dziedzinach na pewno tak. Specjaliści
zajmujący się wdrażaniem tej technologii opowiedzą nam, jaką przyszłość mają wydruki
trójwymiarowe.
Pokaz: Pokaz zastosowań poszerzonej rzeczywistości
Czy poszerzona rzeczywistość to kolejna zaawansowana zabawka? Nie dla wszystkich! Znajduje ona
też zastosowanie w wirtualnych katalogach, dzięki którym prezentowane obiekty przybierają
trójwymiarową postać.
Pokaz: Maszyny sterowane
Będziemy sterować robotami oraz innymi mechanizmami. Dzięki temu przekonamy się, jak
skomplikowane czynności może wykonywać maszyna kierowana przez człowieka.

Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum
Modelowania Matematycznego i Komputerowego (A27)
Pokaz: Co widzi sztuczna inteligencja?
Jak sztuczna inteligencja odróżnia psa od kota? Czy w tak prostym zadaniu będziemy lepsi od
maszyny? Kto ją tego wszystkiego uczy? Jak poradzi sobie z trudniejszymi wyzwaniami, np.
z dokończeniem zaczętego rysunku?
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Pokaz: Numeryczne prognozy pogody 4D
Jak powstaje prognoza pogody? Przekonamy się, że modele atmosfery to wynik skomplikowanych
obliczeń wymagających potężnych komputerów. Prognoza, którą ogląda „zwykły człowiek”, wydaje
się prosta – ale to pozory…
Pokaz: Superkomputery i ich zastosowanie
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o superkomputerach: do czego służą, jak je programować, gdzie
mogą być zainstalowane, jakich łączy internetowych wymagają i jak z nich korzystać na odległość.

SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY (A29)
Pokaz: Kreatywne roboty. Plakaty z Makeblock
Czy robot może zostać artystą? Tak, jeśli tylko go odpowiednio zaprogramujemy. Oglądając plakaty
namalowane przez robotycznych malarzy, zastanowimy się nad współpracą człowieka i maszyny przy
tworzeniu dzieł sztuki.
Pokaz: Spotkanie przy ogniu
Maszyna do budowania wspólnoty? Owszem, ludzkość zna ją od tysięcy lat. To ognisko, piec,
wszystko, co daje ciepło. Instalacja „Spotkanie, ogrzanie” zadziała, jeśli dotkną jej co najmniej dwie
osoby – w ten sposób skłoni nas do współdziałania.
Pokaz: Magnetio
Ten magnes przyciąga… naszą uwagę! Co sprawia, że gdy podejdziemy do tego dziwnego urządzenia,
ono „ożywa”? Sekret tkwi w elektromagnesach, ale jak to działa, będziemy musieli odkryć sami.
Pokaz: Zmysł dotyku w interakcji z komputerem
Czy komputer może generować realistyczne wrażenia dotykowe? Przekonamy się, jak działa
symulowanie obiektów trójwymiarowych o różnej fakturze na użytek osób niewidomych.
Pokaz: Photon – nauczy programować i pomoże zrozumieć emocje
Photon to robot edukacyjny, który nie tylko zaznajamia dzieci z nowymi technologiami, ale też
stymuluje rozwój społeczny i emocjonalny. Zobaczymy, w jaki sposób skłania użytkowników, by
nawiązali z nim serdeczną więź.
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Pokaz: Wykrywacz kłamstw
Czy da się oszukać wykrywacz kłamstw? Każdy z nas zadaje sobie to pytanie – na Pikniku będzie
szansa, by spróbować. Przy okazji zobaczymy, jak proste w obsłudze są dziś urządzenia tego typu.
Pokaz: Sprawdź swój refleks
Sprawdzimy swój refleks i pamięć, biorąc udział w prostej grze ruchowej. Dobra zabawa będzie okazją
do przekonania się, na jakiej zasadzie nasz mózg przetwarza bodźce wizualne i dźwiękowe na reakcje
ruchowe.
Pokaz: Neurogra
Podczas zabawy zmobilizujemy nasz umysł do aktywności. Poćwiczymy pamięć, koncentrację,
logiczne myślenie i szybkość.

WUT SiMRacing Team Politechnika Warszawska SiMR (A32)
Pokaz: Prototypowy motocykl PreMoto3
Jedyny stworzony od podstaw w Polsce motocykl wyścigowy powstał na Politechnice Warszawskiej.
Będziemy mieli okazję dowiedzieć się o nim więcej, rozmawiając z jego twórcami.

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki (A33)
Pokaz: Biodrukowanie 3D – żywe części zamienne na życzenie
Czym jest biodruk 3D? To technologia drukowania narządów, które później dojrzewają
w bioreaktorze, by na koniec można je było wszczepić biorcy. Przekonamy się, jak ogromny postęp
w medycynie dokonał się dzięki drukarkom trójwymiarowym i ludzkiej inwencji.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji SPONSOR (A34)
Pokaz: Pokaz multimedialny na temat faktów i mitów o PEM
Ile wiemy o promieniowaniu elektromagnetycznym? Co jest prawdą, a co mitem? Będzie okazja, by
uporządkować tę wiedzę i rozprawić się z fałszywymi informacjami.
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Pokaz: Czy telefon komórkowy jest w stanie uprażyć popcorn albo ugotować mięso?
Czy promieniowanie emitowane przez telefony komórkowe naprawdę jest takie szkodliwe?
Przekonamy się naocznie, narażając na kontakt z takim promieniowaniem kilka produktów
spożywczych.
Pokaz: Czy telefon komórkowy podgrzewa mózg?
Sprawdzimy, jak mocno telefon komórkowy może podgrzać głowę osoby prowadzącej rozmowę
telefoniczną.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju PARTNER (A35)
Pokaz: Znajdź bombę
A gdyby tak bezkarnie pozaglądać sobie do cudzych bagaży? Wcielimy się w rolę operatora kontroli
bezpieczeństwa na lotnisku, biorąc udział w realistycznej grze – będziemy oglądać prześwietlane
walizki, a naszym zadaniem będzie znaleźć niebezpieczny przedmiot.
Pokaz: Samolot VR
Jak wykorzystuje się wirtualną rzeczywistość do szkolenia mechaników lotniczych? Za pomocą
specjalnych gogli przeniesiemy się do wnętrza samolotu i zapoznamy się z działaniem jego
podstawowych urządzeń.
Pokaz: Zostań kompozytorem
Musicon to przyrząd do programowania i komponowania oraz instrument muzyczny w jednym. Gdy
wprawimy go w ruch, będziemy mogli na bieżąco zmieniać wygrywaną melodię. Tu każdy może być
jednocześnie kompozytorem i programistą!
Pokaz: Trening pamięci
Poćwiczmy umysł! Aplikacja MEMO to różne ćwiczenia stymulujące pracę mózgu. Przekonamy się,
w jakiej kondycji jest nasz wewnętrzny komputer i jak zapewnić mu dobrą formę.
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ABB (A36)
Pokaz: Connect 4
Czy robot umie współpracować z człowiekiem? A człowiek z robotem? Spróbujemy zagrać w grę,
w której stanowimy wraz z maszyną jeden zespół.
Pokaz: YuMi
Każdy robot wie, że lepiej mieć dwa ramiona zamiast jednego. Zobaczymy, jaką przewagę nad
maszynami jednoramiennymi ma dwuramienny robot YuMi. Ciekawe, czy zyska przewagę również
nad nami!
Pokaz: Sztuczna inteligencja do monitorowania pszczół
Obraz i dźwięk z wnętrza ula i jego bezpośredniego sąsiedztwa? To narzędzia, dzięki którym
naukowcy badają życie pszczół. Jednak monitorowanie aktywności wielu tysięcy owadów naraz jest
trudne… I tu z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (A37)
Pokaz: Detektory promieniowania jonizującego
Przedmioty wokół nas są radioaktywne! Za pomocą licznika Geigera-Müllera zmierzymy
promieniowanie emitowane przez materiały naturalnie występujące w przyrodzie, m.in. produkty
spożywcze. Omówimy wyniki i przekonamy się, że nie ma powodu do obaw.
Pokaz: Bramka dozymetryczna
Zmierzymy skażenie na naszych dłoniach i butach. Dowiemy się, jak działa bramka dozymetryczna
używana do takich pomiarów i w jakich miejscach się z niej korzysta.
Pokaz: Kontrola szczelności – radiometria przemysłowa
Szczelność zbiorników w przemyśle chemicznym to kwestia życia i śmierci. Dlatego urządzenie do
kontroli szczelności musi być niezawodne. Przekonamy się, co za to odpowiada.
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Pokaz: Stacja sterylizacji radiacyjnej
Zobaczymy, jak promieniowanie jonizujące może służyć do odkażania (sterylizacji) wyrobów
medycznych i artykułów spożywczych. Do prezentacji posłuży makieta Stacji Sterylizacji Radiacyjnej
Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej – jedynego w Polsce ośrodka tego typu.

Główny Urząd Miar (A38)
Pokaz: Model 3D ciała ludzkiego
Zmierzymy się! Skaner laserowy zeskanuje nas tak dokładnie, że nie tylko poda wszystkie nasze
wymiary, ale nawet stworzy nasz dokładny model cyfrowy, którego wydruk zabierzemy na pamiątkę.
Pokaz: Model 3D wybranej części ciała ludzkiego
Skaner laserowy dokona dokładnych pomiarów niewielkich przedmiotów (np. części naszego ciała),
a wyniki otrzymamy w postaci pliku graficznego, stanowiącego odwzorowanie oryginału.
Pokaz: Dokładny pomiar masy ciała
Zważymy się. A będzie to nie byle jaki pomiar, bo dokonają go pracownicy Głównego Urzędu Miar. Na
potwierdzenie tego wydarzenia otrzymamy certyfikat procesu pomiarowego wraz z uwzględnieniem
wartości BMI.
Pokaz: Pomiar masy monety z wykorzystaniem modelu wagi Watta
Czy ta moneta nie jest fałszywa? Dokonamy pomiarów monety z własnej kieszeni, a wynik
porównamy z oficjalnymi standardami. Wnioski trzeba będzie wyciągnąć samodzielnie…
Pokaz: Termowizyjna fotobudka
Zapozujemy do zdjęcia, które zrobi nam urządzenie termowizyjne. Tak osobliwą fotografię będziemy
mogli sobie pobrać na pamiątkę ze strony internetowej urzędu.
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Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk (A39)
Pokaz: Robot smakosz
Po co komu elektroniczna szczęka? W bardzo praktycznym celu: to urządzenie umie obiektywnie
ocenić teksturę pożywienia. Zobaczymy, jak wygląda i jak sobie radzi w akcji.
Pokaz: Elektroniczny nos
Przyjrzymy się węszącej maszynie, czyli urządzeniu, które potrafi zidentyfikować wiele różnych
substancji lotnych, zupełnie jak nasz nos. Co wywęszy na Pikniku?
Pokaz: Zobaczyć niewidzialne
Czy chorej roślinie trzeba mierzyć temperaturę? Dowiemy się, jak kamera termowizyjna pomaga
oceniać stan fizjologiczny tkanek roślinnych i w konsekwencji – wykrywać choroby.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (A41)
Pokaz: Maszyny stosowane w leczeniu onkologicznym
Na czym polega działanie urządzeń do leczenia chorób nowotworowych za pomocą napromieniania?
Wszystkiego się dowiemy, przyglądając się modelom maszyn stosowanych do takiej terapii.
Pokaz: CANIS – system radiograficzny do prześwietlania ładunków wielkogabarytowych na
przejściach granicznych
Jak prześwietla się wielkie obiekty na przejściu granicznym? Służą do tego równie wielkie urządzenia.
Na przykładzie makiety zapoznamy się z ich budową i działaniem.
Pokaz: Symulator reaktora jądrowego
To gra dla ludzi o nerwach ze stali. Wcielimy się w osobę sterującą pracą reaktora jądrowego
i nauczymy się poprawnie reagować w każdej sytuacji. Ten symulator służy do szkolenia zawodowych
operatorów.
Pokaz: Komora izotopowa
Nauczymy się postępowania z materiałami promieniotwórczymi. Patrząc przez wizjer, spróbujemy za
pomocą manipulatora przekładać próbki niebezpiecznych substancji do zasobnika.
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Pokaz: Kontrola radiometryczna
Czy promieniujemy? Sprawdzi to bramka do kontroli radiometrycznej. Dla nas taki pomiar to zabawa,
ale dla pracowników reaktora jądrowego to kwestia zdrowia i życia.
Pokaz: Reaktor jądrowy dla przemysłu i medycyny
Zajrzymy do rdzenia reaktora jądrowego. Na przykładzie reaktora Maria działającego w Świerku pod
Warszawą zobaczymy, co jest konieczne do pracy takiego urządzenia i co się w nim wytwarza.
Pokaz: Reaktor jądrowy źródłem energii
Zapoznamy się z działaniem elektrowni jądrowej. Interaktywna aplikacja pokaże nam każdy element
i pomoże zrozumieć jego przeznaczenie, a eksperci odpowiedzą na pytania o wydajność elektrowni
jądrowych w porównaniu z innymi źródłami energii.
Pokaz: European XFEL – rentgenowski laser
Dzięki goglom VR przeniesiemy się do wirtualnej rzeczywistości i zwiedzimy ośrodek badawczy DESY
w Hamburgu, gdzie znajduje się nowoczesne laserowe źródło promieniowania rentgenowskiego
European XFEL.

Wojskowa Akademia Techniczna
Instytut Optoelektroniki (A42)
Pokaz: „Skrzynka z narzędziami” dla biologa, czyli pracowite białka. Jak wpływają na nasze życie?
Komórki, poczynając od bakterii, a kończąc na tych tworzących organizm człowieka, funkcjonują
dzięki pracy wielu miniaturowych narzędzi – białek. Dowiemy się, jak one działają i jak pomagają
naukowcom w pracy w laboratorium.
Pokaz: Automatyczna odprawa paszportowa
Czy maszyna zastąpi urzędnika podczas odprawy paszportowej? Opracowana w Polsce bramka
biometryczna radzi sobie z rozpoznawaniem ludzi na tyle dobrze, że przez dwa tygodnie
z powodzeniem kontrolowała podróżnych na lotnisku w Modlinie.
Pokaz: Widzenie w podczerwieni
Zobaczymy obraz z kamery termowizyjnej i poznamy jej ciekawe zastosowania, takie jak badanie
energooszczędności budynków czy kontrola procesów chemicznych w laboratoriach.
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Pokaz: Laserowa modyfikacja warstwy wierzchniej materiałów
Po co inżynierom litografia? Pomaga tworzyć układy elektroniczne i panele fotowoltaiczne albo
poprawiać właściwości komórek. Oczywiście nie taka zwykła litografia, tylko laserowa litografia
interferencyjna, której efekty da się zobaczyć wyłącznie pod mikroskopem.
Pokaz: Symulator lądowania na Księżycu
A gdyby tak dziś wylądować na Księżycu? Dzięki modelowi wiernie odwzorowującemu siły działające
na lądownik misji Apollo będziemy mogli zobaczyć, jak z bezpiecznym ukończeniem misji poradzi
sobie program komputerowy, a jak my.
Pokaz: Systemy wykrywania materiałów niebezpiecznych
Spróbujemy znaleźć bombę? Wcielimy się w funkcjonariuszy służb, którzy przy użyciu spektrometrów
wykrywają obecność materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.

Wojskowa Akademia Techniczna
Koło Naukowe Wydziału Mechanicznego (A43)
Pokaz: Człowiek twórcą maszyny – maszyna odtwórcą człowieka
Serce z drukarki to technologia przyszłości. Przekonamy się, jak skanowanie przestrzenne i druk 3D
pozwalają zrekonstruować zaawansowane mechanizmy funkcjonujące w naszym ciele.
Pokaz: Serce maszyny
Poznamy zasadę działania silnika hybrydowego elektromagnetycznego. Dowiemy się też, jakie
problemy muszą rozwiązać inżynierowie, by taki silnik mógł znaleźć zastosowanie w praktyce.
Pokaz: Maszyna – silniejszy pomocnik człowieka
Roboty nie od dziś pomagają nam tworzyć różne rzeczy. Ale jak wyprodukować robota? I, co
ważniejsze, jak dostosować go do potrzeb indywidualnego użytkownika? Zobaczymy, jaki udział mają
w tym nowoczesne narzędzia projektowania i druk 3D.
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Koło Naukowe przy Wydziale Nowych Technologii
i Chemii na Wojskowej Akademii Technicznej (A44)
Pokaz: Przyszłość energetyki – bioenergia
Owoce, gumki recepturki, świecące diody… czy będziemy się w coś bawić? Nie, bioenergia to nie
zabawa, lecz perspektywa kolejnego alternatywnego źródła zasilania. Ocenimy jej możliwości
i wyjaśnimy zasadę działania.
Pokaz: Magiczne nici
Jak się spawa światłowody? Oczywiście spawarką do światłowodów. To urządzenie zna wszystkie
istniejące technologie łączenia włókien światłowodowych. Żebyśmy my nie musieli.
Pokaz: Wyświetlacze ciekłokrystaliczne – teraźniejszość i przyszłość przekazywania informacji
w formie obrazu
To będzie wielki piksel! Ale na jego przykładzie zrozumiemy zasadę działania całego wyświetlacza
ciekłokrystalicznego, złożonego z wielkiej liczby miniaturowych wersji urządzenia, które obejrzymy.
Pokaz: Bezpośrednie zobrazowanie rozkładu temperatur za pomocą folii termochromowych
Jak mierzyć temperaturę? Termometrem paskowym, folią termochromową, kamerą termowizyjną…
Porównamy ich działanie, badając rozkład temperatur, czyli np. to, które części maszyny nagrzewają
się najbardziej podczas pracy.
Pokaz: Robotyczne ramię
Czy roboty zastąpią pracowników w laboratoriach? Zobaczymy, że przy prostych i powtarzalnych
czynnościach jest to możliwe: robotyczne ramię zaprogramowane przez studentów i sterowane za
pomocą Arduino radzi sobie bez zarzutu.
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Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (A45)
Pokaz: Oddziaływanie pola elektromagnetycznego (PEM) na otoczenie oraz rozwój technologii
komunikacyjnej w Polsce
Jaki wpływ na pole magnetyczne mają urządzenia korzystające z sieci bezprzewodowych, które
otaczają nas z każdej strony? Dokonamy odpowiednich pomiarów i wyciągniemy z nich praktyczne
wnioski.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk (A46)
Pokaz: Jak w symulacjach numerycznych upraszczana jest rzeczywistość?
Jak przetłumaczyć prawa natury na język zrozumiały dla komputera? Znając odpowiedź na to pytanie,
możemy wykorzystać maszynę do symulacji działania nowych konstrukcji, np. samochodów,
samolotów, statków kosmicznych czy budynków.
Pokaz: Pomiar odkształcenia z wykorzystaniem tensometrii elektrooporowej
Kto sądzi, że mierzenie odkształceń to prosta sprawa, bardzo się myli. Tensometr elektrooporowy
wykonuje pomiary nowych materiałów podczas badania ich przydatności w innowacyjnych
rozwiązaniach technologicznych.
Pokaz: Czy stopy metali potrafią zapamiętać kształt?
Nadamy dowolną formę metalowym przedmiotom wykonanym ze specjalnego stopu, a one po
włożeniu do wody odzyskają pierwotny kształt. Dowiemy się, jak to możliwe i jakie przemysłowe
zastosowania znajduje to zjawisko.
Pokaz: A jednak się kręci – silnik na wodę i stopy TiNi
Kolejny silnik na gorącą wodę? Owszem, tym razem jednak zasada jego działania jest bardziej
skomplikowana, niż sądzimy. Napędzają go sprężyny wykonane ze stopu z pamięcią kształtu.
Pokaz: Drgające obrazki
Czy inżynierowie boją się drgań? Tak, o ile mogą one zaszkodzić konstrukcjom. Dowiemy się, czym
jest częstotliwość rezonansowa, jak powstają drgania, jak je wzbudzić i jak się przed nimi chronić.
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Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (A47)
Pokaz: Maszyny – zabawki, iluzje optyczne
Dysk Newtona i dysk Benhama – choć z pozoru wyglądają jak zwykłe dziecięce bączki, to po
wprawieniu w ruch pokazują ciekawe zjawiska fizyczne.
Pokaz: Spektrometr ramanowski – co to takiego?
Do czego przydaje się spektrometr? Choćby do wykrywania śladów niebezpiecznych substancji albo
grzybów czy bakterii. Przekonamy się, co można znaleźć na naszych dłoniach oraz jakimi metodami
da się zwiększyć czułość pomiarów spektrometru.
Pokaz: Mechanochemia, czyli synteza chemiczna za pomocą młotka
Czym jest mechanochemia? Dowiemy się, oglądając ją w działaniu: młyn kulowy będzie ucierać dwie
sproszkowane substancje tak długo, aż zajdzie między nimi reakcja chemiczna i powstanie
zadziwiający materiał: perowskit warstwowy.
Pokaz: Światło i inne narzędzia pracy fizyka
Zostaniemy fizykami optykami. Dysponując prawdziwym warsztatem pracy badacza, zbudujemy
własny układ optyczny, który będzie odbijał i załamywał wiązkę światła laserowego.

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (A48)
Pokaz: My i cząstki z kosmosu oraz Ziemi, teraz i w przyszłości
Co dociera z kosmosu na Ziemię? Każdy z nas może to badać, włączając się do międzynarodowego
programu CREDO!
Pokaz: Elektrownie termojądrowe – urządzenia energii przyszłości
Zagramy w grę planszową, która przybliży nam wiedzę o syntezie termojądrowej i jej zastosowaniu
w produkcji energii elektrycznej. Podczas zabawy wcielimy się w ekspertów czuwających nad budową
elektrowni atomowej.
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Pokaz: Urządzenia i sposoby detekcji promieniowania jonizującego wczoraj, dzisiaj i jutro.
Jak zbudować taką maszynę w domu?
Chcesz zbudować detektor promieniowania jonizującego, ale nie wiesz jak? Wspólnie dowiemy się,
jakie są najnowocześniejsze metody detekcji takiego promieniowania i jak przedstawiają się
perspektywy na przyszłość.
Pokaz: Cyklotrony – maszyny dzisiejsze czy przyszłości? Przyspieszanie cząstek – jak to robimy my
i jak to robić będą przyszli naukowcy?
Po co nam właściwie cyklotrony? Wcale nie tylko do sprawdzania kolejnych teorii i odkrywania
nieznanych cząstek elementarnych. Przekonamy się, że cząstki wyprodukowane w takich maszynach
wykorzystują m.in. lekarze do walki z nowotworami.

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (A49)
Pokaz: Model mikroskopu sił atomowych AFM (Atomic Force Microscope)
Mikroskop sił atomowych służy do badania powierzchni na poziomie odległości liczonej
w nanometrach. Dzięki modelowi pracującemu w skali widocznej gołym okiem zobaczymy to, czego
nie widać.
Pokaz: Silnik Stirlinga
Dlaczego uczeni intensywnie pracują nad wykorzystaniem silnika, który został wynaleziony ponad
200 lat temu i nie znalazł wielu praktycznych zastosowań? Otóż dziś może on pomóc w ograniczeniu
emisji energii i gazów cieplarnianych.
Pokaz: Obwody elektryczne z nadprzewodników
Porównamy opór powstający w dwóch przewodach elektrycznych: w „zwykłym” drucie
i w nadprzewodniku. Dowiemy się, dlaczego współczesnym naukowcom tak bardzo zależy na
stworzeniu nadprzewodnika działającego w temperaturze pokojowej.
Pokaz: Hamulec indukcyjny
Ten niezawodny hamulec w ogóle nie korzysta z siły tarcia. Jak to jest możliwe? Odpowiedź kryje się
w hasłach „prawo Lenza” i „prądy wirowe”. Przekonamy się na własne oczy, że to naprawdę działa.
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Pokaz: Maszyny proste oraz wytwarzanie prądu elektrycznego
Od czego zacząć poznawanie świata maszyn? Od zrozumienia zasady działania maszyn prostych. Gdy
już wykonamy dźwignię dwustronną i przekładnię zębatą, zajmiemy się samodzielnym wytworzeniem
prądu elektrycznego.
Pokaz: Generator termoelektryczny i pompa ciepła
Jak odzyskać energię z silnika nagrzewającego się podczas pracy? Konwertując ciepło na
elektryczność! Brzmi banalnie, jednak w praktyce sprawy się komplikują. Poznamy zagadnienia,
z którymi muszą mierzyć się uczeni pracujący nad wdrożeniem takich rozwiązań.

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (A50)
Pokaz: Sterowanie przyszłości
Podłączymy się do komputera. Zobaczymy, czy umiemy sterować grą komputerową za pomocą
czujnika impulsów elektrycznych odczytywanych z mięśni.
Pokaz: Białka – maszyny programowane przez naturę
Czy substancja chemiczna może być maszyną? Jeśli tą substancją jest białko – owszem. I to niezwykle
precyzyjną. Poznamy zmyślne działanie białek pełniących funkcję katalizatorów reakcji chemicznych
w naszym ciele.
Pokaz: Łazik marsjański University of Warsaw Rover Team
Jak zbudować robota poruszającego się po Marsie? Odpowiedź na to pytanie zna zespół studentów
z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy skonstruowali takiego łazika. Zaprezentują go nam na żywo,
pokazując, jak sterować jego jazdą i ramieniem robotycznym.
Pokaz: Maszyny w medycynie – tomograf komputerowy
Na czym polega tomografia komputerowa? Będziemy robić prześwietlenia na modelu tomografu
komputerowego, a następnie przejdziemy do analizy wyników.
Pokaz: Geofon
Dowiemy się, jak rozchodzą się fale sejsmiczne, które najpierw sami wywołamy za pomocą tupnięcia.
Porozmawiamy też, do czego przydaje się obserwowanie fal sejsmicznych i jak rejestrować je przy
użyciu geofonu.
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Pokaz: Model Sondy InSight
Kto bada powierzchnię Marsa? Oczywiście sonda InSight, której możliwości będziemy mogli
podziwiać na Pikniku. Dowiemy się też, jaki jest cel jej misji.
Pokaz: Jak poznajemy kosmos?
Zdalnie sterowany teleskop? W dzisiejszych czasach to codzienność pracy astronomów. Zobaczymy,
jak działa takie urządzenie, a przy okazji obejrzymy hologramy przedstawiające różne ciała niebieskie
i dowiemy się, jakich problemów nastręcza mierzenie odległości we wszechświecie.
Pokaz: Tropem fal grawitacyjnych
Czym są fale grawitacyjne? Jak je wykrywać? Poznamy niezbędną teorię, a potem przetestujemy ją na
modelu.
Pokaz: Druk 3D dziś i jutro
Drukowanie w 3D to żelazny punkt pokazów naukowych. Ale jak właściwie przebiegają
przygotowania do takiego wydruku? Poznamy programy do modelowania 3D, zobaczymy, jak
przygotowuje się drukarkę do pracy, i porozmawiamy o różnych materiałach, z których powstają
wykonywane obiekty.
Pokaz: Maszyna losująca Rube’a Goldberga
Maszyna

decydująca

Rube’a

Goldberga

to

przesadnie

rozbudowane

urządzenie,

które

w skomplikowany sposób wykonuje prostą czynność. Nam pomoże ona w podjęciu decyzji: „Zostać
fizykiem czy może nie?”, a przy okazji zaznajomi nas z działaniem podstawowych praw fizycznych.
Pokaz: Nie trzeba iskry do płomienia, czyli jak działa silnik Diesla?
Silnik wysokoprężny nie potrzebuje iskry, by spalać paliwo – do zapłonu w cylindrze wystarczy wzrost
ciśnienia i towarzyszący mu wzrost temperatury. Dzięki obserwacji modelu silnika Diesla w ruchu
poznamy ważne prawa fizyki.
Pokaz: Światłowody z galaretki oraz mierniki światłowodowe
Zbudujemy własny światłowód, wykorzystując charakterystyczne właściwości galaretki: gdy ją
wygniemy, zakrzywimy również biegnący przez nią promień.
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Pokaz: Optyczny ekran dotykowy
Ekran optyczny nie jest może najpopularniejszym typem ekranu dotykowego, za to stosunkowo
łatwym do wykonania. Wypróbujemy jego działanie w praktyce, a następnie poznamy niezbędną
teorię.
Pokaz: Co wiesz o klimacie? – quizy klimatyczne
Taki mamy klimat… Czyli właściwie jaki? Sprawdzimy swoją wiedzę, odpowiadając na pytania, a nasze
odpowiedzi skomentują fizycy, objaśniając zachodzące obecnie procesy klimatyczne.
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B – STREFA ORGANIZATORÓW

Centrum Nauki Kopernik (B02)
Pokaz: Spójrz w niebo
Jak działa teleskop? Dowiemy się, obserwując przez niego różne obiekty: Księżyc, Słońce oraz mały
model Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Pokaz: Zaryzykuj
Zagramy w prostą grę komputerową, która sprawdzi naszą skłonność do ryzykownych zachowań.
Dowiemy się, z czego wynika nasz pociąg do ryzykanctwa i czym różni się on od impulsywności.
Pokaz: Zobacz trendy w elektromodzie
Spódnica, która świeci, bluza, która gra! Połączymy inżynierię, projektowanie i krawiectwo – dzięki
prostym obwodom elektrycznym stworzymy projekty ubrań, jakich jeszcze nie było.
Pokaz: Poznaj szczotkobota
Oto szczotkobot. Może być wielkości główki szczoteczki do mycia zębów, ma bardzo dużo nóg, a na
plecach – przymocowany mały silnik, dzięki któremu bardzo szybko się porusza. Przekonamy się, że
taki robocik potrafi namalować obraz. Jego dzieło będziemy mogli zabrać do domu.
Pokaz: Steruj cudzą ręką
Czy potrafimy sterować drugim człowiekiem? Brzmi okrutnie, ale nie bójmy się: chodzi o pokaz
stymulacji pracy mięśni drugiej osoby za pomocą impulsów elektrycznych generowanych przez nasze
własne ciało. Na podobnej zasadzie działają nowoczesne protezy mioelektryczne.
Pokaz: Zbadaj tajniki pneumatyki
Każdy z nas może zbudować układ pneumatyczny! Wystarczy trochę zaworów, siłowników, szczypta
niezbędnej teorii oraz inwencja… i już można tworzyć własną maszynę lub nawet zautomatyzowaną
linię produkcyjną.
Pokaz: Wystartuj w wyścigu
Czy samochód z klocków Lego prowadzi się łatwiej niż ten prawdziwy? Przekonamy się, startując
w wyścigu. Bez prawa jazdy i ograniczeń wiekowych.
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Pokaz: Odkryj zmysły maszyn
Jakie zmysły może mieć maszyna? Czy potrafi poczuć smak lub zapach? Przekonamy się, na jakiej
zasadzie działają czujniki umożliwiające maszynom interakcję ze światem.
Pokaz: Spotkaj Konstruktorów Marzeń (B02 i D15)
Gokart, któremu się przyjrzymy, jest ważny z dwóch powodów. Po pierwsze – udało się go zbudować
i działa. Po drugie – podczas jego tworzenia uczestnicy projektu Konstruktorzy Marzeń przyswoili
sobie bezboleśnie całą wiedzę konieczną do zbudowania tak zaawansowanej maszyny.
Pokaz: Zapuszkuj satelitę (B02 i D15)
Czy sztuczny satelita może być rozmiarów puszki po coli? Może, a nawet musi! Bo taki jest warunek
udziału w konkursie CanSat. Obejrzymy prace zgłoszone przez młodych konstruktorów i przekonamy
się, że ich pomysłowość nie zna granic.
Pokaz: Eksperymentuj z Klubami Młodego Odkrywcy
(Atomówki i Robale Zespół Szkół nr 16 STO ) - Koparka pneumatyczna
Działająca koparka ze sklejki, drutu, łyżki, rurek i strzykawek? To naprawdę możliwe!
Pokaz: Eksperymentuj z Klubami Młodego Odkrywcy
(Atomówki i Robale Zespół Szkół nr 16 STO ) - Płuco i respirator
Plastikowa butelka – to klatka piersiowa. Włożony do niej balonik – to płuca. A gumowa rękawiczka
zamiast dna – to przepona. Dzięki tym trzem przedmiotom poznamy mechanizm oddychania.
Pokaz: Eksperymentuj z Klubami Młodego Odkrywcy
(Atomówki i Robale Zespół Szkół nr 16 STO ) - Elektromagnes
Zbudujemy działający elektromagnes ze śruby, nakrętki, drutu i baterii.
Pokaz: Eksperymentuj z Klubami Młodego Odkrywcy
(KMO Międzylesie Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu ) - Samojeżdżący traktor
Przetestujemy napęd wykorzystujący energię zgromadzoną w napiętej gumce. Kiedy już przekonamy
się, że taki traktorek naprawdę potrafi jeździć, zbudujemy własny.
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Pokaz: Eksperymentuj z Klubami Młodego Odkrywcy
(KMO Międzylesie Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu ) - Katapulta
Postrzelamy z katapulty. Próbując trafić do celu, zaznajomimy się z fizycznymi podstawami działania
tej maszyny. A później zbudujemy własną...
Pokaz: Eksperymentuj z Klubami Młodego Odkrywcy
(KMO Międzylesie Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu ) - Maszyny hydrauliczne
Poznamy dwie maszyny hydrauliczne: prasę i podnośnik. Zobaczymy je przy pracy, zbudujemy własne
modele i na własne oczy zobaczymy, jak działa prawo Pascala.
Pokaz: Eksperymentuj z Klubami Młodego Odkrywcy
(KMO Szperacze, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie) - Mechaczyściochy
Elektryczna myjka do kubków i przenośny odkurzacz – zobaczymy, że da się z łatwo dostępnych
elementów zbudować takie urządzenia, a nawet spróbujemy wykonać je własnoręcznie.
Pokaz: Eksperymentuj z Klubami Młodego Odkrywcy
(KMO Szperacze, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie ) - Robozdrowie
Jak zrobić własny blender? A maszynę do nalewania soków? To łatwiejsze, niż nam się wydaje.
Poznamy dokładnie ich konstrukcję i – jeśli przyjdzie nam ochota na zdrowy napój – zbudujemy je
sami w warunkach domowych.
Pokaz: Eksperymentuj z Klubami Młodego Odkrywcy
(KMO Szperacze, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie ) - Roboty – do roboty!
Zostaniemy konstruktorami robotów. Przekonamy się, że stworzenie działającej maszyny wcale nie
jest takie trudne. Do wyboru będziemy mieli ramię z napędem hydraulicznym i zdalnie sterowanego
jeżdżącego robota.
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Pokaz: Eksperymentuj z Klubami Młodego Odkrywcy
(Zespół Szkół nr 5 w Sosnowcu, Szkoła Podstawowa nr 38 ) - Czy tarcie ma znaczenie?
Czy tarcie jest szkodliwe? A może pożyteczne? Zastanowimy się, kiedy tarcie nam pomaga, a kiedy
przeszkadza, jak je mierzyć i jak nad nim panować. W zrozumieniu tego zjawiska pomoże nam kilka
prostych eksperymentów.
Pokaz: Eksperymentuj z Klubami Młodego Odkrywcy
(Zespół Szkół nr 5 w Sosnowcu, Szkoła Podstawowa nr 38 ) - Jak maszyny eksplorują kosmos? Sonda OSIRIS REx
Jakie zadanie ma sonda kosmiczna OSIRIS REx? Prześledzimy jej tor lotu, dowiemy się, po co
wyruszyła na asteroidę Bennu i czego powinniśmy się spodziewać w roku 2023 po powrocie sondy na
Ziemię.
Pokaz: Eksperymentuj z Klubami Młodego Odkrywcy
(Zespół Szkół nr 5 w Sosnowcu, Szkoła Podstawowa nr 38 ) - Powietrze, my i maszyny
Czy powietrze zachowuje się dziwnie? Dwa proste eksperymenty uświadomią nam, że czasem
z powietrzem dzieją się rzeczy zupełnie niezgodne z intuicją. Potem zaś dowiemy się, jaki ma to
związek z siłą nośną skrzydła samolotowego.

Ministerstwo Energii SPONSOR (B04)
Pokaz: Jak zatrzymać promieniowanie?
Dzięki prostej makiecie dowiemy się, jak zatrzymywać promieniowanie jonizujące. Do
przezroczystego naczynia wsypiemy kulki różnej wielkości – będą one obrazowały rodzaje
promieniowania. Ich spadanie powstrzymają przegrody z dziurkami o różnej średnicy – czyli materiały
pochłaniające promieniowanie.
Pokaz: Maszyna parowa XXI wieku – model elektrowni jądrowej
Interaktywna makieta elektrowni jądrowej. Kontrolując jej działanie, dowiemy się, na czym polega
rozszczepienie jądra atomu i jak z uzyskanej energii generuje się prąd.
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Pokaz: Maszyna, która pokazuje coś, czego nie widać
Licznik Geigera-Müllera w dłoń! Będziemy mierzyć promieniowanie przedmiotów wokół nas.
Poznamy różnice między promieniami alfa, beta i gamma oraz dowiemy się, jakie promieniowanie
jonizujące towarzyszy ludziom na co dzień.
Pokaz: Maszyna do sprawdzania wiedzy
Weźmiemy udział w interaktywnym quizie na temat energii jądrowej, promieniowania i ich
zastosowań.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie PARTNER (B06)
Pokaz: Poznaj Wody Polskie przez naukę i zabawę
Weźmiemy udział w grach i zabawach dotyczących gospodarki wodnej. Dowiemy się, jak chronić
środowisko, poznamy też urządzenia takie jak elektrownie wodne, śluzy i jazy.

Fundacja PZU PARTNER GŁÓWNY (B07)
Pokaz: Namiot Naukowy – prezentacja maszyn i robotów tworzonych na uniwersytecie
Jakie maszyny powstają na uniwersytetach? Obejrzymy pokazy tych urządzeń i porozmawiamy z ich
twórcami – studentami i wykładowcami.
Pokaz: Mach Machine
Komponowanie muzyki za pomocą pionków na interaktywnej planszy? To nie tylko zabawa – to
nauka prawdziwego komponowania, ale także zachęta do pracy w zespole i okazja do poznania
dźwięków różnych instrumentów.
Pokaz: Drukarki 3D – pokazy i tworzenie
Zapoznamy się z tajnikami wykorzystania druku 3D. Kilka drukarek pracujących równocześnie
zaprezentuje całe spektrum możliwości tej technologii. Na pamiątkę zabierzemy do domu przedmioty
stworzone w ramach pokazów.
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Pokaz: Strefa chillout „Cafe Robot”
Jak maszyna może pomóc w relaksie? Przekonamy się o tym w strefie chillout, gdzie specjalny robot
społecznościowy wda się z nami w pogawędkę.
Pokaz: Flippery z lat 80. i 90.
Czy flippery to już prehistoria? Powspominamy te popularne niegdyś maszyny do gry, a dzięki dwóm
sprawnym eksponatom przekonamy się, czy potrafimy je obsługiwać.

PL 2012+ operator PGE Narodowego
PARTNER STRATEGICZNY (B08)
Pokaz: Inteligentne maszyny dla dzieci oraz młodzieży
Zapoznamy się z inteligentnymi maszynami. Czy będą umiały przyłączyć się do naszych zabaw?
Pokaz: Maszyny sterujące PGE Narodowym
Jakie maszyny sterują stadionem? Poznamy automatycznie urządzenia, dzięki którym funkcjonuje
PGE Narodowy.
Pokaz: Aplikacja mobilna PGE Narodowego
Poznamy z bliska aplikację mobilną PGE Narodowego. Do czego się przydaje podczas wizyty na
stadionie?
Pokaz: Maszyny Kartingowego Narodowego
Kartingowy Narodowy to odkryty tor dla gokartów obok PGE Narodowego. Dowiemy się, jakie
maszyny znalazły tu zastosowanie.
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B – STREFA GOŚCI ZAGRANICZNYCH

Kartal Anadolu İHL TURCJA (B09)
Pokaz: Maszyny Leonarda
Leonardo da Vinci nieustająco inspiruje. Obejrzymy maszyny wykonane według jego rysunków,
m.in. katapultę i helikopter, a przy okazji poznamy obliczenia matematyczne i prawa fizyki niezbędne
do działania tych urządzeń.
Pokaz: Maszyny Al-Dżazariego: drzwi pancerne
Zobaczymy rekonstrukcję pomysłowego wynalazku: drzwi wyposażone w cztery zasuwy zamykane
jednym mechanizmem, opisane przez XII-wiecznego inżyniera Al-Dżazariego.
Pokaz: Maszyny Al-Dżazariego: skrzynka do przechowywania biżuterii
Muzułmański wynalazca Al-Dżazari obmyślił specjalną, zamykaną na zamek szyfrowy skrzynkę do
przechowywania biżuterii. Obejrzymy pokaz tego urządzenia, zrekonstruowanego na podstawie
rysunków pozostawionych przez jego twórcę.
Pokaz: Szyfrowanie
Dowiemy się, jak maszyny szyfrujące dbają o nasze bezpieczeństwo. Zakodujemy i rozszyfrujemy
komunikat.
Pokaz: Marmurowa maszyna
Maszyna transportująca kulki w tę i z powrotem? Niby nic takiego, a jednak dzięki niej zrozumiemy,
jak opracowuje się automatyzację procesów produkcyjnych.
Pokaz: Mosty
Zbudujemy dwa mosty według dawnych projektów: Leonarda i Sinana. Przekonamy się, że można
wznosić budowle bez łączenia elementów, bazując wyłącznie na siłach statycznych.
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Beijing Milu Ecological Research Center CHINY (B11)
Pokaz: Milu
Zapoznamy się z Milu, żyjącym w Chinach jeleniem, zwanym czasem jeleniem Davida. Dzięki zdjęciom
i filmom poznamy lepiej jego zwyczaje i środowisko.

Scientific Leadership-Beit-Yatziv/ Carasso Science Park
IZRAEL (B12)
Pokaz: Hologramy
Czym jest hologram? Na jakiej zasadzie działa? Przekonamy się, że można całkiem łatwo zbudować
własny domowy projektor hologramów.
Pokaz: Kuchnia molekularna
Czym właściwie jest kuchnia molekularna? Poznamy fachowe znaczenie tego terminu i dowiemy się,
jakie zastosowanie znajduje ta filozofia w życiu codziennym, np. w restauracjach. By sprawdzić teorię
w praktyce, przygotujemy galaretkę udającą kawior.
Pokaz: Tajemnice DNA
Zobaczymy DNA. Dowiemy się, jak je „wyciągnąć” z owoców i warzyw oraz jak sprawić, by stało się
dla nas widoczne.
Pokaz: Slime
Nauczymy się samodzielnie robić masę typu slime. Dowiemy się też o jej właściwościach fizycznych
i połączeniach cząsteczkowych, którym zawdzięcza swoje cechy.

Czeskie Centrum, Národní technické muzeum Praha (B13)
Pokaz: Made in Czechoslovakia: przemysł, który podbił świat
Obejrzymy i wypróbujemy kilkanaście czechosłowackich wynalazków, by przekonać się, jak
pomysłowi i nowatorscy byli inżynierowie z tego nieistniejącego już dziś kraju. Starszym gościom
może zakręci się łezka w oku…
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Węgierski Instytut Kultury w Warszawie (B14)
Pokaz: Maszyny a matematyka
Historia rozwoju maszyn wiele zawdzięcza węgierskim uczonym. Jeśli obce nam są takie nazwiska jak
János Neumann, Pál Erdős, József Petzvál czy Ányos István Jedlik, będzie okazja nadrobić te braki.
Pokaz: Maszyny a matematyka
Dowiemy się, jak umysł ludzki współpracuje z maszyną w procesie twórczym. Maszyna może pomóc
w opracowaniu projektu, ale człowiek wciąż jest niezastąpiony w wymyślaniu nowych koncepcji.

Włoski Instytut Kultury w Warszawie
i Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) (B15)
Pokaz: Inteligentni i sztuczni
W jaki sposób robot się uczy? Zapytamy o to humanoida iCub, który rozpoznaje osoby i rozumie
proste polecenia. Przekonamy się, ile czasu zajmie mu przyswojenie nowych umiejętności.
Pokaz: Misja robotyka
Dowiemy się, jak mały robot na gąsienicach pomaga w akcjach ratowniczych czy poszukiwawczych.
Później zaś wcielimy się w operatora takiego robota. Jak sprawnie doprowadzimy go do celu?
Pokaz: Tu szczypce!
Robot i człowiek przy jednej taśmie produkcyjnej? Obecnie tak właśnie wygląda rola robotów
w przemyśle: wspomagają człowieka, ale go nie zastępują. Robotyczne ramię DOBOT-Magician
pomoże nam zrozumieć, jak wygląda ta współpraca w praktyce.

Beijing Academy of Science and Technology CHINY (B16)
Pokaz: BJAST zaprasza!
Poznamy trochę najnowszych i trochę najdawniejszych osiągnięć chińskich uczonych. Zobaczymy
repliki starożytnych urządzeń astronomicznych, a także będziemy mieli okazję zaznajomić się
z aktualnie prowadzonymi badaniami i opracowywanymi technologiami.
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Zagraj w Nieznane Gry (Wypożyczalnia Gier) (B17)

Science Education Center Zagorje & FabLab.hr
CHORWACJA (B18)
Pokaz: Maszyna szyfrująca
Stworzymy własną maszynę szyfrującą. Niezbędnej wiedzy teoretycznej nabędziemy, zgłębiając
historię kryptografii i poznając najważniejsze techniki szyfrowania.

Ustanova Hiša eksperimentov SŁOWENIA (B19)
Pokaz: Wspólne eksperymenty
Przekonamy się, że do przeprowadzenia eksperymentów naukowych i do budowy maszyn wystarczą
materiały, które mamy wokół siebie. Wystarczy tylko się rozejrzeć…

Ambasada Francji - Instytut Francuski w Polsce (B20)
Pokaz: Lekcja techniki / informatyki
Jak wyprodukować robota? Nie wystarczy, że go zbudujemy – potem trzeba go jeszcze
zaprogramować. Przejdziemy przez obydwa etapy, a efektem będą działające roboty, które wykonują
całkiem skomplikowane czynności.
Pokaz: Lekcja biologii
Przyjrzymy się reakcjom przebiegającym w żywych organizmach. Za pomocą czujników do pomiaru
stężenia tlenu, dwutlenku węgla i etanolu rozszyfrujemy sekrety drożdży, marchwi czy szpinaku.
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Ambasada Republiki Federalnej Niemiec (B21)
Pokaz: Buduj „swoją“ maszynę Goldberga
Czy to maszyna wyłącznie do podziwiania? A może przede wszystkim maszyna do zbudowania? Bez
wątpienia w maszynie Goldberga radość z konstruowania i wiedza fizyczna, którą przy okazji
nabywamy, przeważa nad funkcjami praktycznymi.
Pokaz: Roboty i Hologramy (Science & Technologie e. V., Joachim Lerch)
Jak powinien zachowywać się robot, żebyśmy uważali go za inteligentnego? Może rozpoznawać
twarze, rozmawiać i chodzić? Porozmawiamy z twórcą robota całkiem dobrze radzącego sobie z tymi
zadaniami.
Pokaz: My i maszyny w produkcji – rękawica sensoryczna
Rękawiczka do rozmawiania z robotem? Cóż, każdy sposób jest dobry, jeśli tylko pozwala skutecznie
się porozumieć. Dowiemy się, jak dzięki jednemu elementowi garderoby współpraca człowieka
z maszyną staje się efektywniejsza i bezpieczniejsza.
Pokaz: My i maszyny w życiu codziennym – spersonalizowane protezy
Spersonalizowane protezy zmieniają komfort życia pacjentów i przyspieszają proces gojenia.
Zobaczymy, jakie możliwości mają te zaawansowane maszyny, tak odmienne od swoich drewnianych
protoplastów.
Pokaz: My i maszyny w percepcji – dron ze zintegrowanymi czujnikami i siłownikami
Robot nie narzeka na trudne i niebezpieczne warunki. Obejrzymy pokaz możliwości drona
przewyższającego nas pod względem sprawności fizycznej i percepcji.
Pokaz: SeRoDi – robot wspierający personel medyczny w opiece nad pacjentami
Przyjrzymy się możliwościom SeRoDi – robota wspierającego personel medyczny w opiece nad
pacjentami. Spróbujemy także własnych sił w programowaniu robotów.
Pokaz: Niemiecki porusza
Język niemiecki naprawdę może bawić! Będzie okazja, by rozruszać ciało i umysł, potem zaś w ruch
pójdą skarpetki.
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Pokaz: Warsztaty Baylab o tematyce naukowej, medyczno-przyrodniczej
Poczujemy się staro. Dzięki specjalnemu symulatorowi starzenia się zrozumiemy, jakim problemom
musi sprostać osoba o ograniczonej z powodu wieku sprawności.
Pokaz: Pokazy aplikacji VR
Odbędziemy wędrówkę w wirtualnej rzeczywistości. Do wyboru mamy trzy „światy”: ludzki organizm,
farmę oraz biotechnologię. Zakładamy okulary i w drogę!
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C – STREFA CYWILIZACJI

Stowarzyszenie Park Kulturowy
Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza (C02)
Pokaz: Prezentacja sztucznej anteny
Prawdziwa czy sztuczna? Mało kto wie, czym jest sztuczna antena, tym bardziej że jej nazwa jest
myląca. To całkiem prawdziwe urządzenie, w dodatku niezbędne w każdej dużej radiostacji.
Przekonamy się, jak wygląda i na czym polega jej działanie.
Pokaz: Archeologia porcelanowa
Zachwycimy się stuletnią porcelaną… Nie, nie liczmy na ozdobną zastawę stołową. Podczas tego
pokazu weźmiemy do ręki oryginalne ceramiczne elementy radiostacji Babice. Spróbujemy odgadnąć
ich funkcję i dopasować jedne do drugich.
Pokaz: Radiotechnika o dużej mocy
W Polsce działał jeden z największych nadajników radiowych na świecie – RCN Konstantynów.
Wysyłał on na falach długich sygnał Programu I Polskiego Radia. Obejrzymy oryginalne fragmenty
tego niezwykłego urządzenia i zastanowimy się, do czego mogły służyć.
Pokaz: Radiotelegrafia dla wszystkich
Zapoznamy się z alfabetem Morse’a i skorzystamy z prawdziwego nadajnika radiowego. Nadamy
i odbierzemy komunikaty, w których litery składają się z ciągu kropek i kresek.

Akademia Młodych Uczonych PAN (C03)
Pokaz: Ochrona środowiska – wyzwanie naszych czasów
Dużo dobrej energii! Zobaczymy, ile różnych możliwości ma człowiek, który chce zrezygnować
z węgla: fotowoltaikę, wodorowe ogniwa paliwowe, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne… Jest
w czym wybierać.
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Pokaz: Jak dzwoni dzwon?
Bicie dzwonów obudzi nasz racjonalny pierwiastek. Przyjrzymy się zjawiskom fizycznym, które
odpowiadają za to, że dzwon dźwięcznie wybrzmiewa, nie pęka i nie spada. Dawni ludwisarze musieli
polegać na intuicji i doświadczeniu – my dysponujemy symulacjami komputerowymi.

Samorząd Województwa Mazowieckiego (C04)
Pokaz: Refleksomierz
Sprawdzimy swój refleks. Zadanie polega na odnalezieniu i naciśnięciu przycisku jak najwięcej razy
w ciągu minuty. Gotowi? Start!

Klub Astronomiczny Almukantarat (C05)
Pokaz: Spektroskop – jak samemu zrobić tęczę
Zarejestrujemy widmo! Nie będzie to jednak zabawa w pogromców duchów, tylko prezentacja
spektroskopu, jednego z podstawowych przyrządów astronomicznych. Dowiemy się, jaka jest jego
rola podczas obserwacji, misji kosmicznych i w życiu codziennym.
Pokaz: Aerodynamika – rakieta w starciu z atmosferą
Jaki wpływ na prędkość i stabilność lotu rakiety ma jej kształt? Przekonamy się o tym, oglądając
obiekty w przezroczystym tunelu aerodynamicznym.
Pokaz: Misja Voyager – niedoścignieni podróżnicy
Co zaniosły w kosmos sondy Voyager 1 i Voyager 2? Obejrzymy płytę zawierającą komunikat dla
innych cywilizacji i odtworzymy zapisane tam informacje.
Pokaz: Dotknąć Marsa, czyli jak działa ramię łazika marsjańskiego
Jak dotknąć Marsa? Łazikowi marsjańskiemu służy do tego specjalne ramię, manipulator
hydrauliczny. My spróbujemy sterować podobnym ramieniem, wykonanym z przedmiotów
codziennego użytku.
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Pokaz: Solarygrafia, czyli jak uwiecznić promienie Słońca
Jak sfotografować drogę Słońca? Przekonamy się, że nie jest do tego potrzebny specjalistyczny
sprzęt. Wystarczy parę produktów, które kupimy w każdym sklepie, papier światłoczuły i…
podstawowa wiedza, którą zdobędziemy na tym pokazie.
Pokaz: Problem zakłóceń w obserwacji nieba, czyli w czym może nam pomóc optyka adaptacyjna
Co przeszkadza astronomom w obserwacji nieba? Choćby turbulencje powietrza zakłócające obraz
w urządzeniu optycznym. Żeby sobie z tym poradzić, stworzono detektor frontu falowego. Poznamy
jego działanie i zobaczymy, że sami też możemy wykonać taki sprzęt.

Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej (C06)
Pokaz: Inwestycje energetyczne
Czy w Polsce więcej inwestuje się w energetykę konwencjonalną, czy odnawialną? Gdzie powstają
nowe elektrownie? W odpowiedzi na te i inne pytania pomoże nam interaktywna mapa.
Pokaz: Chłodnia kominowa
Chłodnia kominowa to budowla, którą możemy zobaczyć przy dużych elektrowniach, gdzie konieczne
jest chłodzenie wody przemysłowej. Poznamy zasadę działania tego urządzenia i przekonamy się
o jego skuteczności.
Pokaz: Magazynowanie energii
Czym jest elektrownia szczytowo-pompowa? Przekonamy się, że szkolna wiedza o energii
potencjalnej ma praktyczne zastosowanie polegające na pompowaniu wody z dołu do góry.
Pokaz: Model elektrowni wodnej PELTON
Czy urządzenia elektryczne trzeba trzymać z dala od wody? Nie zawsze: w modelu Elektrowni Wodnej
Pelton żarówka bez pomocy wody nie zaświeci.
Pokaz: Model złoża fluidalnego
Czy piasek może zachowywać się jak ciecz? Tak, ale potrzebny jest do tego silny nawiew. Poczujemy
go na własnej skórze.
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Pokaz: Komora Wilsona
Czy można zobaczyć promieniowanie jonizujące? Owszem: urządzenie zwane komorą Wilsona
pozwala na obejrzenie torów lotu cząstek.
Pokaz: Stanowisko fotowoltaiczne
Jak właściwie działa panel fotowoltaiczny? Dowiemy się, jaki wpływ na pozyskiwaną energię ma ilość
światła

padającego

na

ogniwo,

poznamy

też

możliwości

zastosowania

takich

paneli

w gospodarstwach domowych.
Pokaz: Stanowisko informacyjne koła
Dowiemy się, czym się zajmuje Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej.

Polski Związek Esperantystów (C07)
Pokaz: Zgaduj, zgadula
Czy zdołamy odgadnąć, o jaką maszynę chodzi, słysząc jej nazwę w języku esperanto?
Pokaz: Układanki obrazkowe
Układając planszę przedstawiającą maszynę, nauczymy się nazw jej elementów w języku esperanto.
Pokaz: Krzyżówka
Rozwiążemy krzyżówkę, w której hasła to nazwy maszyn w języku esperanto.
Pokaz: Minilekcje języka esperanto
Poznamy podstawowe słowa, zwroty i reguły gramatyczne języka esperanto.
Pokaz: Głuchy telefon
Grając w głuchy telefon, uświadomimy sobie, jakie trudności towarzyszą ustnemu przekazywaniu
informacji.
Pokaz: Lokomotywa
Co trzeba zrobić, żeby zasiąść w lokomotywie na miejscu maszynisty? Tutaj wystarczy przeczytać
fragment „Lokomotywy” Juliana Tuwima.
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Urząd Statystyczny w Warszawie (C08)
Pokaz: Miasto, masa, maszyna – quiz
Co liczby mówią nam o zmieniającym się pod wpływem techniki świecie? Poznamy dane statystyczne,
z których spróbujemy wywnioskować, czy już nadchodzą czasy zastąpienia ludzi przez maszyny.
Pokaz: Przewidywanie i prawdopodobieństwo
Czy można przewidzieć ludzkie decyzje? Czy da się tak zautomatyzować analizę problemu, aby wynik
był podobny do decyzji człowieka? Przekonamy się, czym jest drzewo decyzyjne i jak nasze decyzje
widzi statystyka.
Pokaz: Kiedy maszyna może zastąpić człowieka?
Czym różnił się spis powszechny przeprowadzony 70 lat temu od spisu, który zostanie
przeprowadzony w 2021 roku? Jak technologie cyfrowe odmieniły sposób gromadzenia danych?
Pokaz: Człowiek i maszyny
Sprawdzimy się w grach i zabawach związanych z tematyką pikniku. Będą one dostosowane do
różnych grup wiekowych (rysowanie, układanki, quizy, krzyżówki). Plansza „maszyny w domu”
pomoże najmłodszym zrozumieć, jak wiele pracy wykonują za nas rozmaite urządzenia.

Marsz dla Nauki (C09)
Pokaz: Filozoficzny samochód
Czy autonomiczny samochód ma moralność? Na pewno dokonuje wyborów, których skutki można
poddać ocenie… ale czy mamy prawo do takiej oceny? I czy nasze decyzje byłyby podobne do
wyborów komputera?
Pokaz: Sprawdź, czy wiesz!
Sprawdzimy, co wiemy, a raczej: jak mało wiemy o świecie, jego rozwoju i globalnych procesach.
Pewnym pocieszeniem będzie fakt, że bardzo wielu ludzi, bez względu na wykształcenie, też ma
problem z tą wiedzą.
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Pokaz: Nie bój się, pytaj!
Skąd czerpiemy wiedzę? Czy robimy to poprawnie, a nasze wiadomości są rzetelne? Na przykładzie
takich zagadnień jak szczepienia czy ocieplenie klimatu zobaczymy typowe pułapki, w które łatwo
wpaść, gdy próbujemy sobie wyrobić pogląd na jakąś sprawę.
Pokaz: Co nas różni od maszyn?
Zmierzymy świadomość. Najpierw jednak odpowiemy sobie na pytanie, czym ona jest. Czy proces
tworzenia modelu samego siebie zachodzi również w maszynach?
Pokaz: Czego maszyny nie potrafią
W czym zawsze będziemy lepsi od maszyn? Trudno to dziś przewidzieć, jednak istnieją zadania
wymagające kreatywności i nieszablonowego myślenia, w których człowiek radzi sobie lepiej niż
najbardziej wyrafinowana sztuczna inteligencja. Rozwiążemy kilka takich łamigłówek.
Pokaz: Burza mózgów
Dlaczego nauka jest dla nas ważna? Będzie okazja zatrzymać się na chwilę wśród wielu fascynujących
prezentacji naukowych, wziąć udział w burzy mózgów i poszukać odpowiedzi na to najważniejsze
pytanie dotykające istoty Pikniku Naukowego.
Pokaz: Jak zaprojektować etyczne maszyny?
Jak nauczyć maszynę moralności? Zastanowimy się, czy dobro i zło da się zmierzyć, zoptymalizować
i przedstawić komputerowi w postaci algorytmów.
Pokaz: Myślenie krytyczne vs myślenie grupowe
Jak w praktyce formułować niezależne sądy? Czy nasze poglądy są naprawdę nasze? Przeanalizujemy
wymowne przykłady na to, jak ludzie dostosowują swoje poglądy do tego, co sądzi ich „stado”,
i zastanowimy się, czy nas też dotyczy „syndrom myślenia grupowego”.
Pokaz: Sztuczki naukowe
Obejrzymy pokaz sztuczek naukowych. Te proste, ale efektowne doświadczenia nie udają magii –
podziw publiczności budzi sama nauka!
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Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (C10)
Pokaz: Czy roboty mają umysł?
Co myślimy o robotach przypominających nas samych? Czy przypisujemy im ludzkie cechy? Po co
projektuje się roboty o wyglądzie i zachowaniu człowieka?
Pokaz: Czy maszynę można skrzywdzić? Moralne zachowania wobec robotów
Czy potrafilibyśmy otoczyć opieką roboty? Czy pomoglibyśmy robotowi w potrzebie? A czy robot,
który skrzywdzi człowieka, powinien ponieść konsekwencje?

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (C11)
Pokaz: Zadziwiające maszyny włoskiego renesansu
Którą renesansową maszynę dziś uruchomimy? Koło na książki? Pompę obrotową? Młyn
z przeciwwagą? A może maszynę do przekraczania fos i rzek? Co prawda to tylko modele, ale i tak
pozwalają docenić geniusz renesansowych inżynierów.
Pokaz: Maszyna analityczna Charlesa Babbage'a
Komputer z napędem parowym? To maszyna analityczna Charlesa Babbage’a. Choć istniała tylko
w formie projektów, jest uznawana za pierwszy programowalny komputer. Dzięki symulatorowi
poznamy zasady jej działania.
Pokaz: Personetyka
Czy sztuczna inteligencja wie, że jest sztuczna? Na to pytanie możemy odpowiedzieć sobie sami po
obejrzeniu pseudodyskusji filozoficznych i politycznych, prowadzonych przez „bohaterów” świata
istniejącego wyłącznie w komputerze. Stanisław Lem przewidział to, wymyślając „personetykę” – my
zobaczymy to na własne oczy.
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Muzeum Narodowe w Warszawie (C12)
Pokaz: Artyści i maszyny
Co artyści tworzący w czasach rewolucji przemysłowej sądzili o maszynach? Jedni się nimi zachwycali,
inni ich nienawidzili. A jakie stanowisko zajęlibyśmy my, gdybyśmy żyli w tamtej epoce?
Pokaz: Mapa skojarzeń
Co kojarzy nam się ze słowem „maszyna”? Narysujemy to, co nam przychodzi do głowy, i tak
powstanie wielka wspólna mapa skojarzeń.
Pokaz: Maszyny i artyści. Działanie przy stołach
Poznamy nurty w sztuce towarzyszące industrializacji w II poł. XIX i na początku XX w. Spróbujemy
stworzyć własne przedmioty w duchu Arts and Crafts oraz skomponować martwą naturę inspirowaną
twórczością purystów.
Pokaz: Le Corbusier czy Morris – krótki quiz
Rozwiążemy psychotest, by przekonać się, czy jesteśmy Williamem Morrisem, czy może
Le Corbusierem.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (C13)
Pokaz: Analiza fal mózgowych dla potrzeb sterowania ramieniem robota
Czy można być mózgiem robota? Tak, jeśli tylko mamy sprzęt, który odczytuje aktywność mózgu.
Urządzenie do „nasłuchiwania” fal mózgowych przekształci nasze myśli w polecenia, które wykona
robot.
Pokaz: Tradycyjny japoński warsztat tkacki
Co o danym kraju może nam powiedzieć jego rzemiosło artystyczne? Ucząc się tradycyjnych technik
tkania i wyplatania, lepiej poznamy historię i kulturę Japonii.

65

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania (C14)
Pokaz: Sochy, sierpy, stępy, czyli o niegdysiejszym gospodarstwie w krainie Kanału Elbląskiego
Poznamy tradycyjne sprzęty używane dawniej na wsi i dowiemy się, do czego służyły. Spróbujemy za
ich pomocą zmielić ziarno na mąkę, ubić masło czy uprząść wełnę.
Pokaz: Statkiem po trawie
Kanał Elbląski jest unikatowym w skali świata zabytkiem hydrotechniki. Zastosowane tam urządzenia
pozwalają statkom pokonywać różnice wysokości wynoszące w sumie 99,5 metra. Szczegółowa
makieta zilustruje nam „na sucho” działanie tych imponujących konstrukcji.

Fundacja Terra Desolata (C15)
Pokaz: W kuchni, pralni i warsztacie
Przeniesiemy się w czasie do średniowiecznego domu. Zobaczymy, jak wyglądało dawne urządzenie
do prania, spróbujemy zemleć ziarno na mąkę i rozniecić ogień, a w warsztacie będziemy wiercić
średniowieczną wiertarką.
Pokaz: Wykrywacz metalu na stanowisku archeologicznym
Uwaga, niewybuchy! Wykrywacz metali pomaga znajdować w ziemi metalowe przedmioty – bez
względu na to, czy jesteśmy saperami, poszukiwaczami skarbów, czy archeologami. Dowiemy się, jak
działa to urządzenie i nauczymy się je obsługiwać.
Pokaz: Trudna praca tkacza
Wiemy, jak wyglądają krosna. A bardko, wrzeciono i przęślik? Będzie okazja, żeby się tego
dowiedzieć, poznać ich historię i zastosowanie, a nawet spróbować swoich sił w tkackim fachu.
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Ośrodek Badań Nad Antykiem Europy PołudniowoWschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (C16)
Pokaz: Satelity – sprzęt przyszłości w służbie poznania przeszłości
Jak satelity ułatwiają pracę archeologom? Obejrzymy zdjęcia satelitarne i dowiemy się, co powinno
wzbudzić naszą uwagę. Archeolodzy wytłumaczą nam, jak takie obrazy pomagają wskazać miejsca do
prowadzenia wykopalisk.
Pokaz: Mechanika ludzkiego ciała
Puzzle z ludzkich kości? Czemu nie! Przy okazji dowiemy się, jak układać szkielet w pozycji
anatomicznej, poznamy nazwy kości i nauczymy się odróżniać pochówek pierwotny od wtórnego.
Pokaz: Warsztaty z konserwacji monet i metali
Jak dbać o naszą kolekcję antycznych monet? Specjalista numizmatyk zapozna nas z chemicznymi
i mechanicznymi technikami konserwacji starych metali.
Pokaz: Warsztat pracy archeologa w praktyce
Co tym razem uda się wykopać spod ziemi? Wcielimy się w archeologów: poznamy podstawowe
narzędzia pracy w tej profesji, spróbujemy nie uszkodzić wydobywanych zabytków i sporządzimy
rzetelną dokumentację znalezisk.

Pracownia Muzeum Ziemi,
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (C17)
Pokaz: Wiercenia geologiczne. Jak i po co je wykonujemy?
Historia naszej planety kryje się pod jej powierzchnią. Wiercąc w głąb Ziemi i pobierając z dużych
głębokości próbki materiałów, znajdujemy złoża cennych surowców i poznajemy prehistorię miejsca,
w którym żyjemy.
Pokaz: Podróże w czasie to nie fikcja. Zobacz upadek meteorytu na Morasku
Za pomocą urządzeń do wirtualnej rzeczywistości przeniesiemy się w czasie i będziemy świadkami
wydarzeń sprzed tysięcy lat.
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Pokaz: Mała wielka maszyna do badania składu granulometrycznego osadu
Na czym można zbudować dom? Poznamy klasyfikację gruntów, a także nauczymy się je rozpoznawać
za pomocą sita i wstrząsarki. Ta wiedza przyda nam się do oceny terenu pod kolejną inwestycję.

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą (C18)
Pokaz: Archeologia pól bitewnych
Co można znaleźć na dawnym polu bitwy? Obejrzymy historyczne znaleziska, poznamy przepisy
mówiące o postępowaniu z zabytkami oraz powtórzymy zasady bezpieczeństwa, które obowiązują
amatorów spacerów z wykrywaczem metali.
Pokaz: Rozwój techniki wojskowej na przykładzie broni palnej
Człowiek lubi udoskonalać swoje maszyny do zabijania. Prześledzimy rozwój broni palnej pomiędzy
pierwszą a drugą wojną światową.
Pokaz: 80-lecie bitwy nad Bzurą
Co wiemy o jednej z najważniejszych bitew kampanii wrześniowej? Na podstawie dokumentacji, zdjęć
i znalezisk archeologicznych zapoznamy się ze sprzętem używanym podczas bitwy nad Bzurą, z jej
przebiegiem i skutkami.

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (C19)
Pokaz: Wiatr w żagle
Gdzie znaleźć średniowieczny statek rzeczny? Choćby w Czersku, w starorzeczu Wisły. Udało się to
w 2018 r. archeologom z Warszawy. To największa szkuta z tego okresu odkryta na terenie Polski.
Zobaczymy, jak ją wydobyto, i dowiemy się, na czym polega konserwacja.
Pokaz: Woda i powietrze – środki transportu
Czym mamy ochotę dziś pożeglować? Drakkarem, galeonem, a może fregatą? Decyzję podejmiemy,
oglądając ich małe pływające modele. Będzie okazja, by poznać historię żeglugi i ewolucję „maszyn
pływających”.
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Pokaz: Bogowie wody i powietrza
Życie dawnego żeglarza zależało od czterech żywiołów: wody, powietrza, lądu i wreszcie ognia, który
wskazywał drogę do domu i ostrzegał przed niebezpieczeństwami. W pierwszych latarniach morskich
światło dawała lampka oliwna – właśnie taka, jaką wykonamy na Pikniku.

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka (C20)
Pokaz: Azjatyckie manuskrypty – historia pisma
Kiedy powstało pismo? Jak się rozwijało? Jakie istnieją typy alfabetów? Czy to, czym piszemy, wpływa
na kształt znaków? Gdy już się tego wszystkiego dowiemy, sprawdzimy swoją wiedzę, rozwiązując
zagadki.
Pokaz: Japoński „młoteczek”
Sprawdzimy się w kendamie, japońskiej grze zręcznościowej, polegającej na łapaniu kulki na jeden
z trzech talerzyków. Nie jest to takie proste, zwłaszcza gdy chcemy wykonywać przy tym rozmaite
triki.
Pokaz: Rzut do celu
Starożytna koreańska gra tuho ani trochę się nie zestarzała. Jej zasada jest prosta: należy trafić strzałą
do środka dzbana. Kto wykaże się najlepszą celnością, skupieniem i koordynacją?
Pokaz: Japońska żonglerka
Otedama, czyli dawna japońska gra zręcznościowa, nie wymaga skomplikowanych rekwizytów. Za
pomocą pięciu woreczków wypełnionych ryżem potrenujemy koordynację i damy pole do popisu
naszej kreatywności.
Pokaz: Azjatyckie rozgrywki
Bitwa na bączki? Czemu nie! Zwłaszcza jeśli przy okazji zapoznamy się z bogatą historią azjatyckich
gier i zabaw. Na mniej wojowniczych gości czekają: indyjska planszówka baggi-bagga oraz warcaby ze
Sri Lanki.
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Pokaz: Żaba i żuraw – japońskie origami
Co wybrać? Żurawia, który symbolizuje szczęście i długowieczność, czy może żabę, mającą zapewnić
bogactwo? Składając proste lub bardziej skomplikowane figury z papieru, dowiemy się, jaką rolę
w kulturze japońskiej odgrywa origami.
Pokaz: Azjatyckie instrumenty
Poznamy bogactwo wschodnich instrumentów, a nawet będziemy mogli samodzielnie na nich
pograć. Przekonamy się, jak brzmią: bęben szczelinowy, angklung czy bębenek damaru.

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie (C21)
Pokaz: Mikrofauna w powiększeniu – poznać to znaczy zrozumieć, czyli pierwowzór maszyn
kroczących
Odnóża niektórych stawonogów stały się inspiracją dla twórców wielu maszyn kroczących. Obejrzymy
pod mikroskopem te dzieła inżynierii natury, a następnie dopasujemy je do zdjęć robotów i innych
maszyn.
Pokaz: Naturalne pochodzenie latających maszyn, czyli co ma ptak wspólnego z samolotem
Co czyni z ptaka sprawną maszynę latającą? Kości pneumatyczne, różne rodzaje piór, termoregulacja,
worki powietrzne, odpowiednio przystosowane mięśnie… Poznamy ich rolę i dowiemy się, jak ptaki
inspirowały konstruktorów samolotów.
Pokaz: Zwierzęta jak maszyny – prędkość, siła i precyzja
Każde zwierzę to zadziwiająca maszyna. Jedne imponują siłą, inne szybkością, jeszcze inne
zręcznością. Czy znajdziemy w sobie dość odwagi, by porównać się z nosorożcem, gepardem lub
słoniem?
Pokaz: Strategie walki i obrony, czyli zwierzęta jak maszyny wojenne
Kamuflaż, termowizja, trucizny, pole rażenia, gazy trujące… czy to przegląd arsenału współczesnego
wojska? Nie, to strategie ataku i obrony stosowane przez zwierzęta. Poznamy te i wiele innych
sposobów uzyskiwania przewagi w świecie natury.
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Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
im. Stefana Woydy (C22)
Pokaz: W dawnej kuźni, czyli kuj żelazo, póki gorące
Cofniemy się w czasie o 2000 lat i podejrzymy kowala przy pracy. Jakich narzędzi używa? Jak wygląda
jego warsztat? I, co najważniejsze, jakie przedmioty tworzy?
Pokaz: Mazowieckie Centrum Metalurgiczne, czyli wśród starożytnych hutników i kowali
Poznamy historię starożytnego hutnictwa na Mazowszu. Dzięki odkryciom archeologów obejrzymy
pozostałości po piecach hutniczych i dotkniemy, a nawet użyjemy zrekonstruowanych narzędzi.
Pokaz: Starożytny hutnik – kto to taki?
Poznamy świat starożytnych hutników! Układając puzzle, wykonując makietę i grając w grę typu
memory, przekonamy się, jak wyglądało życie w osadzie hutniczej na Mazowszu 2000 lat temu.
Pokaz: Tańcowała igła z nitką, czyli jak ubierali się starożytni mieszkańcy osad hutniczych
Jak wyglądałby pokaz mody 2000 lat temu? Zobaczymy stroje oraz ozdoby męskie i kobiece, a potem
spróbujemy swoich sił w tkaniu krajki. Dowiemy się, czym jest bardko i jak z niego korzystać.

Muzeum Warszawy (C23)
Pokaz: Przestrzeń w machinie cenzury
Nauczymy się fałszować mapę Warszawy. Nie po to jednak, by wprowadzać w błąd biednych
turystów, lecz by dokładnie zrozumieć, jaką metodą celowo zniekształcano mapy w okresie PRL.
Pokaz: Maszyny drukarskie
Odbitka czy linoryt? Żeby dokonać wyboru, zaznajomimy się z różnymi technikami drukarskimi. Kiedy
już podejmiemy decyzję, samodzielnie obsłużymy jedno z dawnych urządzeń drukarskich, a efekt
naszej pracy zabierzemy ze sobą.
Pokaz: Maszyny XIX-wiecznej Warszawy
Przeniesiemy się do XIX wieku. Podziwiając panoramę Warszawy sprzed 144 lat, poszukamy
w pejzażu miasta maszyn i zakładów przemysłowych.
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Centralna Biblioteka Rolnicza
im. Michała Oczapowskiego (C24)
Pokaz: Klikanie w XIX wieku
Stukając w klawisze tradycyjnej maszyny do pisania, przekonamy się, jakie to pomysłowe
i skomplikowane urządzenie. Przy okazji dowiemy się, z czego wynika układ liter na współczesnej
klawiaturze komputerowej.
Pokaz: Usłyszeć książkę
Poznamy maszynę, z której korzystają osoby niewidome i niedowidzące. Damy jej książkę do
poczytania na głos, a ona rozpozna pismo i prześle tekst do syntezatora mowy. Czy gdzieś się
zająknie?
Pokaz: Lot nad kukułczym gniazdem
Czy dron jest narzędziem rolniczym? Tak, i to coraz bardziej przydatnym. Pozwala szybko i dokładnie
kontrolować duże obszary ziemi, monitorując rozmaite parametry. Zapoznamy się z możliwościami
i znaczeniem tych urządzeń.

Pracownia Badań i Edukacji Historycznej (C25)
Pokaz: Od Gutenberga do klawiatury
Poczujmy się jak Gutenberg! Skorzystajmy z odtworzonej prasy drukarskiej, by wykonać odbitki
z matryc, w których wcześniej samodzielnie ułożymy tradycyjne czcionki.
Pokaz: Technika na dawnym obrazku, czyli drzeworyt
Wcielimy się w dawnych drzeworytników. Samodzielnie wytniemy i odbijemy klocki, a przy okazji
poznamy trochę ciekawych faktów o innych rzemiosłach.
Pokaz: Jak nasi przodkowie dekorowali siebie i swój świat?
Jak niegdyś tworzyło się wzory na tkaninach? Jak zmieniały się używane do tego narzędzia i barwniki?
Spróbujemy swoich sił w drukowaniu przy użyciu tradycyjnych klocków z różnymi wzorami.
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Pokaz: Technika i wynalazki w dawnej książce
Poczytamy i pooglądamy dawną literaturę techniczną: podręczniki górnictwa czy żeglarstwa, opisy
i rysunki najrozmaitszych urządzeń od czasów starożytnych do XIX w.

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA (C27)
Pokaz: Maszyny dla czystego powietrza w Warszawie
Czym sąsiad pali w piecu? Ile jest pyłów w powietrzu wpadającym przez nasze okna? Jak dużo
zanieczyszczeń wzbijają z ruchliwej jezdni jadące samochody? To wszystko mierzy dron, a wyniki
przekazuje do Smogowozu, który obejrzymy.
Pokaz: Nowoczesne maszyny w Warszawie
Jakie maszyny wożą pasażerów po warszawskich ulicach? Jednymi z najnowocześniejszych pojazdów
w taborze Miejskich Zakładów Autobusowych są solarisy IV generacji. Obejrzymy prezentację takiego
elektrycznego autobusu.
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D – STREFA „ZRÓB TO SAM”

Galeria Figur Stalowych (D02)
Pokaz: Magia recyklingu
Artysta recyklingu poszukiwany! Pierwszy krok to spojrzenie na odpady i zobaczenie w nich nie
śmieci, tylko materiału na rzeźbę. Jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.
Pokaz: Galeria Figur Stalowych – nowatorski recykling
Czy można stworzyć rzeźby wyłącznie ze złomu? Podczas nietypowej wystawy obejrzymy takie dzieła
sztuki, dotkniemy ich, a nawet wejdziemy do ich wnętrza.

Wydział Wzornictwa,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (D03)
Pokaz: Nomadic Furniture
Meble na lata? Niekoniecznie. Nauczymy się budować meble i inne przedmioty przeznaczone do
krótkotrwałego używania, wykonane tanim kosztem z tego, co jest pod ręką.

Makerspace Uniwersytetu Warszawskiego (D04)
Pokaz: Prezentacja multimedialna
Do czego służy makerspace? Przekonamy się, że taki warsztat dla majsterkowiczów to nie tylko
zabawa – gdy do akcji wkraczają naukowcy, mogą tam powstać naprawdę pomysłowe wynalazki.
Pokaz: Druk 3D
Drukarki 3D to ważne narzędzie dla wynalazców. Pozwalają szybko stworzyć i wypróbować prototyp.
Zobaczymy skrzypce, ramię do sterowania ramieniem łazika marsjańskiego i inne projekty
przygotowane przez studentów z makerspace’u Uniwersytetu Warszawskiego.
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Pokaz: Wystawa projektów
E-bike, deska elektryczna z jednym kołem, drukarka 3D z napędów DVD, interaktywna gra planszowa
– takie projekty wykonane przez studentów z makerspace’u Uniwersytetu Warszawskiego będziemy
mogli podziwiać z bliska.
Pokaz: Uhura
Jak odzyskać głos? Człowiek po zabiegu laryngektomii często traci możliwość wydobywania głosu.
Zobaczymy efekty prac zespołu, który tworzy system sensorów i głośników mający skutecznie
zastąpić komunikację werbalną takim pacjentom.

Stowarzyszenie Robisz.to (D05)
Pokaz: Hangprinter, czyli drukarka 3D bez ograniczeń pola wydruku
Drukarka 3D bez ograniczeń wielkości wydruku? Pomysł jest genialny w swojej prostocie: zamiast
stać, drukarka wisi pod sufitem, więc pole robocze jest wielkości pomieszczenia, w którym ją
zainstalujemy. Pamiętajmy tylko, żeby wydrukowany obiekt mieścił się w drzwiach…
Pokaz: Warsztaty z modelowania 3D w Tinkercad
Chcielibyśmy coś wydrukować w 3D, ale nie bardzo wiemy co… Z pomocą przyjdzie program
komputerowy Tinkercad. Po szybkim przeszkoleniu pozwoli nam zaprojektować trójwymiarowy
model. Potem czeka nas już tylko przyjemność drukowania.
Pokaz: Twój własny R2D2
Zbudujemy model sympatycznego robota R2-D2 z „Gwiezdnych Wojen”. Byłaby to praca na wiele
godzin, gdyby nie pomoc zaawansowanych technologii: plotera laserowego, plotera frezującego
i drukarki 3D.
Pokaz: Szyjemy szaliki z odpadów
W czym modelowanie i druk 3D albo ploter laserowy przydają się projektantce mody? Przekonamy
się o tym, a przy okazji oswoimy się z recyklingiem materiałów, szyjąc szaliki z odpadów ze szwalni.
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Pokaz: Makerskie filmy z fablabu
Designerski gorset ortopedyczny, urządzenie ułatwiające oddychanie, świecąca sukienka… Które
z tych prototypów wejdą kiedyś do masowej produkcji? Ocenimy ich szanse, przyglądając się im
z bliska.
Pokaz: Fotobudka
Zrobimy sobie zdjęcie i wydrukujemy je na… paragonie! A przy okazji porozmawiamy z twórcą tej
pomysłowej fotobudki i przekonamy się, jakie wynalazki ma w zanadrzu.
Pokaz: Puzzle 3D na miarę swoich czasów
A gdyby tak podczas Pikniku oswoić wilka? Spokojnie, to tylko model… w dodatku musimy złożyć go
sami. Podczas zabawy poznamy technologię wytwarzania poszczególnych elementów tych
trójwymiarowych puzzli.
Pokaz: Autonomiczne organy PCV
Z czego są zrobione piszczałki tych dziwnych organów? Z rur PCV. A gdzie są klawisze? Nie ma. Ten
instrument gra sam – wystarczy jedno muśnięcie ekranu!

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (D06)
Pokaz: Koło Naukowe BIMgo (Zastosowanie skaningu laserowego w tworzeniu modelu 3D
budynku): część projektowa
Jak komputerowe modele 3D pomagają w budownictwie? Przekonamy się o tym, tworząc własną
budowlę z klocków, a następnie skanując ją, by uzyskać jej wirtualne odwzorowanie.
Pokaz: Koło Naukowe Modelowania Numerycznego: część badawcza
Czy modelowanie komputerowe zastąpi badania doświadczalne? Zapewne kiedyś tak. Zanim to
jednak nastąpi, przekonamy się, czy program poradzi sobie z symulacją zachowania odbijanej piłeczki.
Pokaz: Żelbetnik: część wykonawcza
Dlaczego zbrojarka ręczna wciąż przegrywa z obcęgami? W przyszłości – być może również dzięki
temu pokazowi – sytuacja ma szansę się zmienić i zbrojenia na placach budowy będą powszechnie
wykonywane właśnie za pomocą zbrojarek.
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Pokaz: Koło Naukowe Modelowania Numerycznego: część badawcza
Za pomocą dalmierza laserowego zmierzymy odległość między dwiema płaszczyznami.
Pokaz: Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych: część wykonawcza
Jak ustabilizować konstrukcję budowli? Zobaczymy makietę hali, której grozi złożenie się niczym
domek z kart. Postaramy się ją przed tym uratować, zużywając jak najmniej materiału.
Pokaz: Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych: część wykonawcza
Czy umiemy nazwać maszyny pracujące na placu budowy? Będzie okazja, by pogłębić tę wiedzę,
a także utrwalić ją, własnoręcznie tworząc model wybranego urządzenia.

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
Polskiej Akademii Nauk (D07)
Pokaz: Warsztat – od lampki do żarówki
Więcej światła! Własnoręcznie przyozdabiając lampkę oliwną, będziemy mieli okazję poznać
starożytną historię tych urządzeń.
Pokaz: Warsztat – stwory i inne potwory na monetach
Wybijemy monetę tak samo, jak robiono to w starożytności… Z jedną drobną różnicą: my
wykorzystamy do tego narzędzie wydrukowane na nowoczesnej drukarce 3D.
Pokaz: Warsztat – od Wielkiego Muru do klocków Lego
Jak Chińczycy zbudowali Wielki Mur? Jakich technologii i wynalazków użyli? Czy umiemy skopiować
to dzieło, wykorzystując jako budulec klocki Lego?
Pokaz: Afrykańskie Galimoto – recyklingowe pojazdy z drutu (warsztat)
Pojazd z recyklingu? Galimoto to popularna kenijska zabawka: mechaniczny pojazd zbudowany
z tego, co akurat było pod ręką, np. z drutu. Nauczymy się budować takie zabawki, żeby zobaczyć, że
„śmieć” to pojęcie względne.
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Szkoła Podstawowa nr 342 z Oddziałami Integracyjnymi
im. J. M. Szancera (D08)
Pokaz: Maszyny proste w codziennym życiu
Czy dzięki maszynom prostym mamy mniej pracy? Niestety nie… Możemy jednak tę pracę wykonać,
dysponując nie za wielką mocą i siłą. Przekonamy się o tym na przykładzie dźwigni, kołowrotu
i wielokrążka.
Pokaz: Prasa hydrauliczna
Poczujemy siłę, własnoręcznie zgniatając różne przedmioty za pomocą prasy hydraulicznej.
Zaznajomienie się z prawem Pascala, które wyjaśnia jej działanie, nada naszej zabawie zupełnie nowy
charakter.
Pokaz: Podnośnik hydrauliczny
Zbudujemy podnośnik hydrauliczny, i to za pomocą strzykawki i gumowej rurki. Dowiemy się, jakie
zastosowanie mają tego typu maszyny i… jak to właściwie działa.
Pokaz: Od małej części do wielkiej maszyny
Tyle fizyki w jednym miejscu! Obejrzymy zjawiska pozwalające zrozumieć różne podstawowe prawa
fizyki, a wszystko po to, żeby przekonać się, ile prostych mechanizmów musi zgodnie współpracować
w jednej skomplikowanej maszynie.
Pokaz: Roboty
Zaprogramowanie robota nie jest takie trudne! Przekonamy się, co trzeba wiedzieć i umieć, by
stworzyć sterowaną maszynę. Poznamy jej możliwości, samodzielnie przejmując nad nią kontrolę.

Fundacja NA DOBRE (D09)
Pokaz: Pokaż druk_aż 3D
Jak samodzielnie skonstruować drukarkę 3D? Odpowiedź jest w dzisiejszych czasach prosta: znaleźć
instruktaż w internecie. Przekonamy się, że to możliwe, oglądając takie samodzielnie stworzone
urządzenia.
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Pokaz: Druk 3D od A do Ż na żywo
Kto chce być częścią drukarki 3D? Weźmiemy udział w pokazie ilustrującym zasadę działania urządzeń
drukujących w trzech wymiarach. Podczas tej inscenizacji każdy uczestnik zamieni się w jeden
z elementów maszyny drukującej.

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. (D10)
Pokaz: SmartBin
Wyrzucanie śmieci zyskuje na atrakcyjności, gdy kosz sam się otwiera, wykrywając nasz ruch. Ale jak
działa czujnik i skąd wie, w jakiej odległości się znajdujemy?
Pokaz: Homemade fotobudka
Robiąc sobie zdjęcie w fotobudce, niepostrzeżenie przyswoimy porcję nowej wiedzy. Jak przesyłany
jest obraz? Skąd komputer wie, kiedy zrobić zdjęcie? Co kryje przycisk uruchamiający aparat? Pstryk,
i już wiemy!
Pokaz: Marzenie dzieciństwa, czyli zdalnie sterowany samochodzik w wersji DIY
Poznamy zastosowanie zdalnie sterowanych maszyn w życiu codziennym, ale nie ukrywajmy: tu
chodzi o zabawę. Dlatego dowiemy się także, jak samodzielnie zrobić samochodzik kierowany przez
Bluetooth.
Pokaz: Follow the line - wersja robotyczna
Opracujemy trasę dla robota i każemy mu ją bezbłędnie przejść. Pomoże mu w tym czujnik
oświetlenia, informujący maszynę o tym, jak przebiega tor, po którym ma się poruszać.
Pokaz: Zaprogramuj ruch gąsienicy
Robotyczna gąsienica musi dotrzeć do celu, a naszym zadaniem będzie odpowiednio ją
zaprogramować. Ten osobliwy stwór sam jest swoim własnym programem, ponieważ moduły,
z których się składa, są jednocześnie poleceniami, które wykonuje.
Pokaz: Mechaniczna ręka
Mechaniczna ręka potrafi wiernie naśladować ruchy naszej dłoni. By się o tym przekonać na własnej
skórze, założymy specjalną rękawicę wyposażoną w czujniki podłączone do systemu Arduino.
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III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (D11)
Pokaz: Silnik homopolarny
Silnik jednobiegunowy (homopolarny) był pierwszym w historii działającym silnikiem elektrycznym.
Dowiemy się, co wprawiało go w ruch, i sami wykonamy podobny model.
Pokaz: Ekozegar zasilany cytryną
Praktyczne zastosowanie owocowych baterii? Ależ proszę bardzo! Po podłączeniu w jeden obwód
elektryczny cytryny i zegarka okazuje się, że ten ostatni nie tylko działa, ale nawet jest punktualny!
Pokaz: Starożytny silnik odrzutowy – turbina Herona
Turbina Herona w kolejnym wcieleniu. Ten starożytny wynalazek do dziś nie przestaje inspirować
i zarażać fascynacją do maszyn parowych. Obejrzymy jego pomysłową współczesną adaptację.

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki" (D12)
Pokaz: Maszyny w jubilerstwie
„Jubilerska robota” coraz częściej oznacza precyzję, jaką mogą uzyskać jedynie maszyny. Przyjrzymy
się, jak współcześnie wykonuje się metalowe ozdoby.
Pokaz: Wynalazek koła garncarskiego
Glina w dłoń! Wykonamy naczynia na kole garncarskim. Efekty naszej pracy zabierzemy do domu.
Pokaz: Maszyny latające – animacja
Reżyser drzemie w każdym z nas! Stworzymy animację poklatkową, czyli krótki film złożony z serii
fotografii przedstawiających kolejne fazy ruchu samodzielnie wykonanej maszyny latającej.
Pokaz: Robot ze śrub – kompozycja na płaszczyźnie
Maszyna z maszyn jako dzieło sztuki? Wykażemy się inwencją artystyczną i stworzymy portret robota,
używając do tego celu jedynie śrub.
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Pokaz: Technika witrażu
Zrobimy własny witraż. Pod okiem nauczycieli poznamy technikę witrażownictwa, a następnie
przystąpimy do dzieła. Kolorowe szkiełka i lutownica już na nas czekają…

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87
im. 7 PP AK "Garłuch" (D13)
Pokaz: Samoloty
Dlaczego nie każdy samolot papierowy lata? Wcielimy się w inżynierów lotniczych, skonstruujemy
własne maszyny latające i nauczymy się rozwiązywać typowe błędy konstrukcyjne.
Pokaz: Balony
Dlaczego balon lata? Jak to się dzieje, że potrafi się wznieść nawet wyżej niż samolot? Wykonamy
samodzielnie balon, żeby lepiej zrozumieć zasadę jego działania.
Pokaz: Spadochrony
Czy spadochron to maszyna? Dowiemy się, jak fizyka opisuje siły działające podczas spadania
rozmaitych ciał, a za przykład posłużą nam różne typy spadochronów.

Stowarzyszenie Freelab (D14)
Pokaz: Coś z niczego, czyli budowa mebli, pawilonów z wykorzystaniem recyklingowych materiałów
i drukarek 3D
Pomożemy prowadzącym wznieść pawilon ze śmieci, a potem umeblujemy go meblami z odpadów.

Poznaj Konstruktorów Marzeń (D15)
Pokaz: Poznaj Konstruktorów Marzeń
Gokart, któremu się przyjrzymy, jest ważny z dwóch powodów. Po pierwsze – udało się go zbudować
i działa. Po drugie – podczas jego tworzenia uczestnicy projektu Konstruktorzy Marzeń przyswoili
sobie bezboleśnie całą wiedzę konieczną do zbudowania tak zaawansowanej maszyny.
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Zapuszkuj satelitę (D15)
Pokaz: Zapuszkuj satelitę
Czy sztuczny satelita może być rozmiarów puszki po coli? Może, a nawet musi! Bo taki jest warunek
udziału w konkursie CanSat. Obejrzymy prace zgłoszone przez młodych konstruktorów i przekonamy
się, że ich pomysłowość nie zna granic.

Manufaktura Papieru Czerpanego w Kobyłce (D16)
Pokaz: Pokaz i warsztaty czerpania papieru
Zajmiemy się rękodziełem papierniczym. Przy użyciu zrekonstruowanych maszyn, takich jakie
wykorzystywano kilkaset lat temu, wyprodukujemy papier czerpany. Na potwierdzenie tego faktu
otrzymamy dyplom czeladnika.
Pokaz: Pokaz produkcji papieru na odtworzonej drewnianej pierwszej maszynie papierniczej z 1799
roku
Rewolucja przemysłowa nie ominęła produkcji papieru. Dowiemy się, jak działała pierwsza w historii
maszyna papiernicza i czym się różniły jej wytwory od ręcznie wytwarzanego papieru czerpanego.
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E – STREFA RODZINNA

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (E02)
Pokaz: Rowerem przez Polskę Wschodnią
Siedząc we wnętrzu kapsuły 5D, poznamy szlak rowerowy Green Velo. Żebyśmy poczuli się jak
podczas prawdziwej jazdy rowerem, w kapsule zamontowano ruchome fotele oraz urządzenia
imitujące wiatr i deszcz.
Pokaz: Rower – maszyna do zwiedzania świata
Czy konstrukcja roweru może nas czymś zaskoczyć? Przekonamy się, biorąc udział w konkursie
wiedzy o rowerze i o szlaku Green Velo. Uczestnicy zabawy otrzymają przedmioty przydatne każdemu
rowerzyście.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (E03)
Pokaz: Przewód pokarmowy – biologiczna maszyneria
Czy mózg jest nam potrzebny do trawienia? Dlaczego żołądek nie trawi sam siebie? Do czego
przydają się bakterie w naszych jelitach? Poznamy odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące
przewodu pokarmowego. Pomogą nam w tym modele poszczególnych narządów, a także mikroskop,
pod którym obejrzymy świat mikroorganizmów jelitowych.
Pokaz: Paliwa napędzające maszynerię człowieka
Piramida żywienia to przepis na najlepsze paliwo do napędzania maszyny ludzkiego ciała. Dowiemy
się, jakie zmiany wprowadzono w niej w ostatnich latach i co obecnie stanowi jej fundament.
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Stacja Muzeum (E04)
Pokaz: Prezentacja kolei parkowej
Dużo pary, dymu, gwizdów i świstów, ale… jak właściwie działa parowóz? Nie tak łatwo to
wytłumaczyć, o wiele prościej pokazać. A gdy jeszcze przejedziemy się miniaturowym pociągiem,
wiedza sama wejdzie do głów!
Pokaz: Infrastruktura kolejowa – bez niej nie pojedziesz!
Ruszyła maszyna po szynach… No właśnie, te szyny trzeba najpierw ułożyć! Posłużą nam do tego
miniaturowy łuk, wiadukt i torowisko oraz sprzęt do sprawdzania poprawności złożenia konstrukcji.
Na przygotowany tor będzie mógł wjechać miniaturowy tabor.

STORYTELLER MUSEUM - MUZEUM BAJEK, BAŚNI
I OPOWIEŚCI (E05)
Pokaz: Pokaz tworzenia mechanicznych zabawek
Spełnimy marzenie małych odkrywców: zajrzymy do wnętrza mechanicznych zabawek, by zobaczyć,
jak działają.

Mały Inżynier Ewa Bednarek (E06)
Pokaz: Świat maszyn prostych
Maszynami prostymi posługiwali się już ludzie starożytni. Dziś nadal są one niezbędne w naszym
życiu, a przy okazji pozwalają zrozumieć podstawowe prawa mechaniki.
Pokaz: Maszyny w życiu codziennym
Roboty zbudowane z Lego Mindstorms – dźwig, robot przemysłowy, gondola jeżdżąca w górę,
koparka i wywrotka – posłużą za przykłady na to, że maszyny towarzyszą współczesnemu
człowiekowi na każdym kroku.

84

Pokaz: Eksperyment z taczką
Nie ma nic za darmo! Skoro maszyna prosta pomaga wykonać jakąś pracę przy użyciu mniejszej siły,
to gdzie tkwi haczyk? Ceną jest dłuższy czas wykonywania tej pracy.

Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe PARTNER (E07)
Pokaz: Symulator leśnych maszyn wielozadaniowych
Dzięki symulatorowi harwestera i forwardera wcielimy się w pracownika wycinającego las. Będzie
mnóstwo zabawy!
Pokaz: Modele maszyn
Gdy żywioł dokona spustoszeń w lesie, do akcji wkraczają maszyny. Zobaczymy, w jaki sposób ciężki
sprzęt pomaga leśnikom usuwać zwalone i połamane drzewa, aby pozyskiwać surowiec (oraz dbać
o bezpieczeństwo spacerowiczów).
Pokaz: Budowa głowicy harwestera
Będziemy podziwiać głowicę harwestera, czyli jego główne narzędzie. Dowiemy się, w jaki sposób
pozwala ona ścinać, obalać, okrzesywać z gałęzi i ciąć kłodę na krótsze odcinki.
Pokaz: Plansza interaktywna – sprzęty leśne
Jak nowoczesne technologie pomagają leśnikowi w pracy? Czym mierzy się średnicę drzewa, a czym
odległość w lesie? I do czego służą wyniki tych pomiarów?
Pokaz: Prace leśne – gra
Zagramy w grę wymagającą wiedzy na temat dawnych i współczesnych urządzeń stosowanych
w pracach leśnych. Czy damy radę odgadnąć przeznaczenie maszyn na podstawie obrazków?
Pokaz: Las po huraganie
Obejrzymy prezentację skutków huraganu, który nawiedził Polskę w sierpniu 2017 r. Był to
największy kataklizm w historii naszych lasów.
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Pokaz: Skład gatunkowy lasu
Dowiemy się, które gatunki drzew rosną na jakich terenach i dlaczego. Dzięki trójwymiarowemu
modelowi uświadomimy sobie rolę ukształtowania terenu i dostępności wody.
Pokaz: Nauka sadzenia drzew
Jak posadzić drzewo? Natura nie zawsze radzi sobie z zalesianiem – dlatego czasem musi wspomagać
ją człowiek. W tym celu nauczymy się posługiwać kosturem i szpadlem.
Pokaz: Roślinne obrazy
Poznamy zachwycającą różnorodność lasu. Choć nie zawsze widać to na pierwszy rzut oka, las kryje
w sobie wielką rozmaitość roślin. Spróbujemy przedstawić to bogactwo w formie plastycznej.
Pokaz: Warsztaty „Dotknij drewna”
Poznamy właściwości drewna, sposoby jego obróbki i możliwości zastosowania. Spróbujemy też
samodzielnie wykonać z niego niewielkie przedmioty.
Pokaz: Przecinanie kłody
Jakimi maszynami posługiwali się dawni drwale? Jednym z najważniejszych narzędzi była
dwuosobowa piła ręczna. Piłując kłodę, przekonamy się, jak ciężka była niegdyś praca w tym
zawodzie.
Pokaz: Tor przeszkód – symulacja przejścia przez las zniszczony przez huragan
Czy poradzimy sobie z przejściem przez las zniszczony huraganem? Tor przeszkód, który na nas czeka,
to tylko imitacja, jednak dzięki niemu uświadomimy sobie prawdziwe zagrożenia, które czyhają na
takich terenach.
Pokaz: Leśne miejsce odpoczynku
Chwila relaksu w leśnym hamaku… na PGE Narodowym? To możliwe tylko podczas Pikniku
Naukowego!
Pokaz: Elektromobilność
Czym jeździ leśnik? Żeby nie emitować spalin i nadmiernego hałasu, po lesie warto poruszać się
samochodem elektrycznym. Obejrzymy prezentację takiego pojazdu.
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Wydział Nauk o Żywności,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (E08)
Pokaz: Jak powstają aromaty? Sprawdź swój nos!
Jak otrzymuje się naturalne aromaty? Obejrzymy cały proces ich destylacji parą wodną, a ponadto
spróbujemy odgadnąć, z jakiego warzywa lub owocu pochodzi dany zapach. Nosy – do dzieła!
Pokaz: Jakość suszonych produktów spożywczych
Czy suszone jedzenie ustępuje świeżemu? Dużo zależy od metody suszenia – spróbujemy efektów
zastosowania różnych technologii i wyrobimy sobie własne zdanie, bo przecież wszystko jest kwestią
smaku…
Pokaz: Barwa produktów spożywczych
Czy maszyna widzi tak samo jak my? Przekonamy się, mierząc barwy produktów spożywczych za
pomocą kolorymetru.
Pokaz: Żywność w powiększeniu. Czego oczy nie widzą...
Obejrzymy jedzenie z bliska. Naprawdę z bliska. Czy rozpoznamy poszczególne produkty widziane
przez mikroskop elektronowy? Czy tak wielkie powiększenie zaowocuje równie wielkim apetytem?

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Uniwersytet Warszawski (E09)
Pokaz: Pomiar prędkości wiatru i wody
Jak się mierzy prędkość wiatru? Do czego służą anemometr, młynek hydrometryczny i prądomierz
dopplerowski? Wypróbujemy działanie tych urządzeń i poznamy ich przeznaczenie.

Zespół Szkół nr 21 w Warszawie (E10)
Pokaz: Wyznaczanie masy
Porównamy precyzję maszyn starszej i nowszej generacji – za przykład posłużą nam: tradycyjna waga
szalkowa, waga laboratoryjna i waga analityczna.
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Pokaz: Pomiar gęstości ciała
Jak mierzyć gęstość? Oczywiście gęstościomierzem! Ale ponieważ nie każdy ma w domu tak
zaawansowane urządzenie, poznamy też prostsze metody, wymagające areometru lub piknometru.
Pokaz: Badanie odczynu i pomiar pH substancji
Efektowna i kolorowa domowa chemia to dobra okazja, by zrozumieć, czym są kwasy i zasady,
a także nauczyć się określać odczyn za pomocą powszechnie dostępnych substancji.
Pokaz: Otrzymywanie soli i wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie
Poznamy zjawisko rozdzielania mieszanin niejednorodnych. Po zmieszaniu siarczanu (VI) miedzi (II)
z zasadą sodową możemy otrzymać osad wodorotlenku miedzi (II). Będzie to okazja do
zaobserwowania ciekawych właściwości substancji, jaką jest mieszanina.
Pokaz: Zaprojektuj swój związek chemiczny
Dobrze znamy modele związków chemicznych zrobione z kulek udających atomy. A gdyby tak
wykorzystać te same „atomy” do stworzenia nowego związku chemicznego? Może nawet uda się
uzyskać substancję nieznaną nauce?

Akademia Sorobanu
Japońska Szkoła Matematyki Ishido-Shiki (E12)
Pokaz: Zabawa z sorobanem
Zbudujemy japońską maszynę liczącą – soroban. Przy okazji poćwiczymy zręczne posługiwanie się
pałeczkami.
Pokaz: Soroban – maszyna licząca
Sprawdzimy, do ilu umie liczyć nasz własny soroban. Przekonamy się, że to japońskie liczydło pomaga
w wykonywaniu naprawdę skomplikowanych działań.
Pokaz: Kendama
Zagramy w kendamę. Ta japońska gra zręcznościowa robi się tym trudniejsza, im lepiej w nią gramy:
na początku uczymy się prostych trików, potem przychodzi czas na bardziej zaawansowane, a przy
tym efektowniejsze.
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Fundacja Zwalcz Nudę (E13)
Pokaz: Robot nauczycielem!
Zaprogramujemy robota Photon. Ucząc się podstaw programowania, przy okazji powtórzymy wiedzę
szkolną i potrenujemy pracę zespołową.
Pokaz: Bajkowe roboty
Zbudujemy bajkowego robota. Taka zabawka będzie się poruszała (choć nie o własnych siłach)
i zostanie naszym przyjacielem, by kibicować nam na bardziej zaawansowanych etapach nauki
robotyki.
Pokaz: Strefa zabaw „Zwalcz Nudę”
Zwalczymy nudę. Każde dziecko znajdzie coś dla siebie: zarówno amatorzy gier planszowych, jak
i wielbiciele budowli z megaklocków.

Zespół Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (E14)
Pokaz: Druk 3D - PRZYSZŁOŚĆ NAUKI
Przyjrzymy się z bliska pracy drukarki 3D i dotkniemy gotowych, wydrukowanych elementów.
Pokaz: Druk typograficzny – spotkanie z historią
Samodzielnie wykonamy wydruk na tradycyjnej maszynie drukarskiej.
Pokaz: Moja pierwsza przygoda z drukiem
Zabawa pieczątką z ziemniaka nigdy się nie starzeje. Co ma wspólnego z narodzinami drukarstwa,
dowiemy się podczas wycinania własnego wzoru.
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Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
Oddział Warszawski (E15)
Pokaz: Labirynt
Spróbujemy przeprowadzić kulkę przez labirynt, uważając, by nie wpadła do dziury. Ćwicząc
zręczność, zaobserwujemy zachowanie ciała, na które działają jednocześnie różne siły.
Pokaz: Budowanie rożnych maszyn, pojazdów i wiatraków w 3D
Zbudujemy, co tylko przyjdzie nam do głowy. Z prostych elementów i łączników wykonamy maszynę,
pojazd, budowlę… ograniczają nas tylko prawa fizyki, no i własna wyobraźnia.
Pokaz: Cymbergaj
Grając w cymbergaja, poćwiczymy w praktyce prawa fizyki rządzące wzajemnym oddziaływaniem
ruchomych obiektów.
Pokaz: Wyścigi drewnianych ślimaków
Niektórzy myślą, że nawijanie na patyk sznurka, do którego przywiązana jest figurka ślimaka, to
bezmyślna zabawa. My wiemy, że to cenna lekcja zamiany ruchu obrotowego na posuwisty.
Pokaz: Przenieś piramidę kubeczków
Przeniesiemy piramidę, nie dotykając jej. Potrzebna będzie nie tylko dobra koordynacja, ale też
współpraca.
Pokaz: Ołówek na kilku sznurkach
Gdzie kucharek sześć… oczywiście wiemy, jak to się kończy. Zobaczymy, czy ta zasada sprawdza się
w sztukach plastycznych. Kilka osób trzymających sznurki przywiązane do jednego flamastra spróbuje
wykonać nim uzgodniony wcześniej rysunek.
Pokaz: Łowienie rybek i innych wodnych przedmiotów
Łowiąc zabawkowe rybki, poćwiczymy manipulowanie przedmiotami, do których nie mamy
bezpośredniego dostępu.
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Pokaz: Maszyny przyszłości
Kto chce zostać wynalazcą maszyny przyszłości? To całkiem łatwe: pomyślimy, co taka maszyna
miałaby robić, wybierzemy źródło zasilania, narysujemy części, z których się składa, a na koniec
opowiemy o świeżo zaprojektowanym wynalazku.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (E16)
Pokaz: Programowanie inteligentnego miasta
Przejmiemy władzę nad miastem. Korzystając z języka Scratch, zaprogramujemy czas włączania
i wyłączania latarni ulicznych, prawidłowe działanie sygnalizacji świetlnej i szlabany na przejeździe
kolejowym.
Pokaz: Kodowanie ze Scottie Go!
Zagramy w Scottie Go! – grę polegającą na ułożeniu komend za pomocą specjalnych puzzli. Potem
szybkie zdjęcie tabletem i sprawdzenie, czy nadajemy się na programistów.
Pokaz: Klikam z głową
Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci? Dowiemy się, jak stworzyć bezpieczne hasło oraz po czym
poznawać wysokość opłaty za SMS, znając tylko numer telefonu.

Legia Warszawa (E17)
Pokaz: Jaką moc mają nogi sportowca?
Nasz zawodnik zaprezentuje wyskok, a platforma tensometryczna pod jego stopami zmierzy
parametry tego wyczynu i zaprezentuje wyniki na komputerze. Dzięki temu poznamy moc kończyn
dolnych sportowca oraz zrozumiemy, jak ciało pokonuje siłę grawitacji.
Pokaz: Sportowiec – wydolny jak maszyna?
Zobaczymy, jakie maszyny monitorują wysiłek sportowca. Podczas pokazu zawodnik wykona test
wydolności, a specjalistyczna aparatura przedstawi nam pracę jego serca i płuc oraz inne parametry.
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Pokaz: Analiza składu ciała sportowca
Czym różni się ciało sportowca od ciała zwykłego człowieka? Na to pytanie odpowiemy po dokonaniu
pomiaru metodą impedancji bioelektrycznej.
Pokaz: Uścisk jak imadło – jaka jest siła sportowca?
Kto się nie boi żelaznego uścisku dłoni sportowca? Może lepiej nie ryzykować, dlatego pomiar siły
wykona za nas dynamometr – urządzenie przyzwyczajone do miażdżących uścisków.
Pokaz: Zwinność – kto lepszy: człowiek czy maszyna?
W czym współczesne roboty wciąż wyraźnie ustępują człowiekowi? W zwinności. Po obejrzeniu
pokazu naszych atutów postaramy się zrozumieć, dlaczego maszynom wciąż tak daleko do nas pod
tym względem.

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie (E18)
Pokaz: Kamień w życiu człowieka. Co łączy zegarek, oponę, kartkę papieru i pączka?
Człowiek wykorzystywał minerały od zarania cywilizacji. Kiedyś robił z nich proste narzędzia,
dziś – elementy najbardziej zaawansowanych maszyn. Prześledzimy tę fascynującą historię.
Pokaz: Kamień w życiu człowieka
Zagramy w kamienie? Mineralogiczne Domino i Czarny Mineralny Piotruś to gry, w których trzeba się
wykazać znajomością różnych minerałów i ich zastosowań.

Europejskie Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka w Pacanowie (E19)
Pokaz: Zaprogramuj się na zabawę
Tyle gier i zabaw w jednym miejscu! Kto lubi budować z wielkich klocków, a kto woli zgadywanki? Kto
chce poćwiczyć zręczność i równowagę, a komu bardziej zależy na treningu spostrzegawczości
i pamięci? Kto chętniej współpracuje, a kto rywalizuje? Każdy znajdzie coś dla siebie!
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Pokaz: Warsztaty „Bajkowa Lokomotywa”
Wsiadajcie do lokomotywy ciągnącej pociąg pełen wesołych zabaw! W pierwszym wagonie wspólne
czytanie „Lokomotywy”. W drugim – wehikuł czasu. Trzeci to pracownia trójwymiarowego
malarstwa, a czwarty – rodzinny konkurs z nagrodami.
Pokaz: Bajkowe maszyny
Maszyna do opowiadania historii, maszyna do prawienia komplementów, maszyna mierząca
sympatię dwóch osób, zestaw do leczenia chorych maszyn, maszynka do robienia tęczy… Skoro
powstały w wyobraźni, to najwyższy czas, żeby je zbudować i sprawdzić, czy działają!

Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin
im. ks. Jana Twardowskiego (E20)
Pokaz: Kolejka grawitacyjna
Obejrzymy działający model kolejki grawitacyjnej i dowiemy się, co oprócz produktów rolnych
w Himalajach można nią przewozić.
Pokaz: Zrób sam swoją rysownicę
Wymyślimy i stworzymy według projektu własną maszynę do rysowania wzorów geometrycznych,
a później wypróbujemy w praktyce jej działanie.
Pokaz: Komunikacja satelitarna
Wcielimy się w satelity telekomunikacyjne: dwie osoby usiądą naprzeciw siebie i będą przekazywać
sobie sygnały za pomocą wiązki światła. W ten sposób dowiemy się, jakie warunki muszą zostać
spełnione, by komunikacja przebiegała bez zakłóceń.
Pokaz: Alfabet Morse'a
Można korzystać ze ściągawki! Posługując się kluczem telegraficznym, czyli ściągawką do
przekształcania liter w alfabet Morse’a, zakodujemy swoje imię, a komputer od razu sprawdzi, czy nie
zrobiliśmy błędu.
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Pokaz: Zgadnij, co to?
Zagramy w prostą grę elektroniczną, w której udzielanie odpowiedzi na pytania odbywa się przez
zatykanie otworów w specjalnej tablicy. Nie mniej ciekawa od samej gry jest zasada jej działania:
zatykając otwory, zamykamy obwód elektryczny i powodujemy zaświecenie się lampki.

Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN (E21)
Pokaz: Ruchome dinozaury
By nabrać respektu do niektórych drapieżników, trzeba zobaczyć je w ruchu. A jeśli welociraptor,
dilofozaur i tarbozaur przechadzające się po stadionie nie zrobią na nas wrażenia, wdamy się z nimi
w swobodną pogawędkę.
Pokaz: Fotogrametria
Wirtualny model 3D samego siebie? Wystarczy zrobić sobie 40 zdjęć! Na własnej skórze przekonamy
się, jak działa fotogrametria, przy okazji obejrzymy też wykonane tą techniką modele skamieniałości.
Pokaz: Maszyny do zabijania – skamieniałości drapieżników.
Na przykładzie autentycznych skamieniałości zębów i pazurów wymarłych drapieżników przekonamy
się o skuteczności tych pradawnych „maszyn do zabijania”.
Pokaz: Samodzielne odtwarzanie ewolucji
Zostaniemy detektywami ewolucji! Na podstawie różnic w budowie ciała uszeregujemy wizerunki
zwierząt tak, by tworzyły linię ewolucyjną.

Pokazy Bez Skazy (E22)
Pokaz: Gumki recepturki, Rzymianie i Leonardo da Vinci – czyli co wspólnego mają mosty z lodami
na patyku
Prawdziwy inżynier potrafi zbudować skomplikowaną konstrukcję z prostych materiałów. Patyczki do
lodów i gumki recepturki? Czego więcej potrzeba do budowy mostu?
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Pokaz: Dobrze jest mieć miedź!
Czy to wymyślna ruchoma ozdoba, czy zwykły silnik elektryczny? A może instalacja edukacyjna
pozwalająca zrozumieć zasadę działania indukcji magnetycznej? Przekonamy się, że na wszystkie te
pytania odpowiedź jest jedna: tak!
Pokaz: Ludzie mają mgliste pojęcie o parze, czyli silnik parowy na zimno
Czym się różni mgła od pary? Po kilku efektownych pokazach na pewno zrozumiemy i na długo
zapamiętamy różnicę. Będzie sporo sprzętu laboratoryjnego, ale też czajnik, pompka rowerowa, białe
bańki mydlane i solidna porcja wiedzy.

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie (E24)
Pokaz: Jak maszyny wzmocniły mięśnie, zmysły i umysł?
Maszyny sprawiają, że jesteśmy silniejsi, sprawniejsi i mądrzejsi… Oczywiście nie w dosłownym
sensie, jednak ich pomoc jest dla nas dziś tak oczywista, że czasem zapominamy, komu zawdzięczamy
te nadludzkie możliwości. Będzie okazja sobie to przypomnieć!
Pokaz: Do czego to służy?
Sprzęty ewoluują: zmienia się ich kształt, wielkość, materiał. Czy po 100 lub 200 latach rozpoznamy
urządzenie, które być może już zupełnie nie przypomina swojego obecnego imiennika?
Pokaz: Warsztat mechanika – matematyka
Prosta matematyka maszyn? Przekonamy się, jak matematyka opisuje działanie maszyn prostych
i innych układów mechanicznych.

Planeta Robotów (E26)
Pokaz: Pacman
A gdyby pograć w Pac-Mana na żywo, zdalnie sterując prawdziwym robotem w labiryncie? Postaramy
się zdobyć jak najwięcej punktów i uciec przed złą maszyną.
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Pokaz: Programowanie robota
Czy program komputerowy można ułożyć z klocków? Oczywiście! Przekonamy się, że tym sposobem
da się zaprogramować nawet skomplikowaną trasę robota.
Pokaz: Człowiek vs Maszyna
Kto jest lepszy w obsłudze zdalnie sterowanego urządzenia: człowiek czy automat? Przekonamy się
o tym, uczestnicząc w pojedynku człowieka i maszyny.
Pokaz: Robot ze zmianą biegu
Pobawimy się robotem ze skrzynią biegów, który umie jechać powoli pod górę i pędem w dół.
Naszym zadaniem będzie jak najszybciej pokonać tor przeszkód składający się ze stromych kładek
i pochylni. Kto najsprawniej poradzi sobie ze zmianą biegów?
Pokaz: Robot vs Labirynt
My zbudujemy labirynt… A robot już sam zatroszczy się o jego pokonanie.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (E28)
Pokaz: Muzeum przestrzeni – przestrzeń muzeum, czyli jak system informacji geograficznej służy
pracownikom muzeum i zwiedzającym
Zmierzymy się z muzealną geografią. GIS, czyli system informacji geograficznej, pozwala
przyporządkować opisy i informacje dotyczące konkretnych obiektów do ich położenia w przestrzeni.
W tak dużym muzeum jak pałac w Wilanowie ułatwia to muzealnikom pracę, a gościom – zwiedzanie.
Pokaz: Druga strona pomnika i nie tylko, czyli GIS w konserwacji i udostępnianiu zabytków
Jak obejrzeć niewidoczne elementy obiektów muzealnych? Z pomocą przychodzi obrazowanie
trójwymiarowe. Dzięki niemu zwiedzanie staje się atrakcyjniejsze, a konserwator zabytków zyskuje
dodatkowe narzędzie pracy.
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Szkoła Podstawowa nr 298
im. Jana Kasprowicza w Warszawie (E30)
Pokaz: Podróż w czasie z maszynami – gra rodzinna
Grając w specjalną grę, zobaczymy, jak z biegiem czasu zmieniały się komputery. Dla jednych będzie
to sentymentalna podróż do dzieciństwa, dla innych – fascynująca prehistoria.
Pokaz: Podróż w czasie z maszynami – gra rodzinna
Czy rozpoznamy stare sprzęty domowe? Nasze zadanie będzie polegało na tym, żeby
przyporządkować zdjęcia dawnych pralek, lodówek, odbiorników radiowych, telewizorów i robotów
kuchennych do właściwych pomieszczeń w modelu domu.
Pokaz: Podróż w czasie z maszynami – gra rodzinna
Zagramy w memory? Tym razem w nietypowej wersji, ponieważ parę kart tworzy zdjęcie
współczesnego sprzętu i jego dawnego odpowiednika. Czy dostrzeżemy podobieństwo?
Pokaz: Maszyna marzeń
Zbudujemy maszynę naszych marzeń. Skorzystamy z dostępnych na miejscu materiałów, a na koniec
objaśnimy, do czego nasza konstrukcja miałaby służyć.
Pokaz: Przyszłość
Te maszyny są tak nowoczesne, że… nie zawsze wiadomo, do czego służą! Spróbujemy to odgadnąć,
choć nie będzie łatwo.

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (E32)
Pokaz: W pogoni za światłem
Zagramy w grę zręcznościową do ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Znana gra, polegająca
na przeprowadzeniu pierścienia po drucie bez dotykania go, została wzbogacona o element ucieczki:
trzeba zdążyć przed zapaleniem się wszystkich diod.
Pokaz: Lewitująca kula ziemska
Spróbujemy skłonić model kuli ziemskiej do lewitacji nad magnetyczną podstawką. Będzie to okazja
do przypomnienia sobie, jakie siły działają na obiekt zawieszony w powietrzu.
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Pokaz: Robot mBot
Łazik mBot to prosty, zdalnie sterowany robot. Dzięki niemu poznamy możliwości modułu Arduino
oraz przekonamy się, że do sterowania maszyną można wykorzystać zwykły pilot lub czujnik
ultradźwiękowy.
Pokaz: Wirtualny labirynt
Sprawdzimy refleks i zręczność? Gra komputerowa stworzona przez eksperta Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej polega na jak najszybszym przejechaniu labiryntu wirtualnym pojazdem.
Będzie mnóstwo emocji!
Pokaz: Wirtualny nauczyciel
Czy maszyna zastąpi nauczyciela? Czy quiz wiedzy pozwoli osiągnąć podobny efekt co tradycyjna
edukacja? Przekonajmy się, sprawdzając swoje umiejętności w pewnej grze.

Komenda Wojewódzka PSP (E34)
Pokaz: Symulacja pożaru i zadymienia
Czy wiemy, jak postępować w razie pożaru? Będzie okazja sprawdzić to w bezpiecznych warunkach –
pomoże nam w tym mobilny symulator zagrożeń przeciwpożarowych.

VIESSMANN SPONSOR (E36)
Pokaz: Makieta domku ekologicznego do składania
Samodzielnie złożymy makietę ekologicznego domku – budynku mieszkalnego bazującego na
odnawialnych źródłach energii.
Pokaz: Makieta domku ekologicznego do malowania
Pomalujemy gotową makietę ekologicznego domku – pamiętajmy, że budownictwo oparte na
odnawialnych źródłach energii musi być nie tylko energooszczędne, ale i estetyczne!
Pokaz: Układanie puzzli tworzących ekologiczny dom
Ułożymy puzzle przedstawiające ekologiczny dom, a przy okazji dowiemy się, jak we współczesnym
budownictwie korzysta się z odnawialnych źródeł energii.
98

Pokaz: Malowanie urządzeń grzewczych
Według własnego pomysłu i inwencji pomalujemy urządzenia grzewcze, które ogrzewają nam domy
i mieszkania.
Pokaz: Odgadywanie kart memory (plansza związana z ekologicznym budownictwem)
Zagramy w memory, która pomoże utrwalić wiedzę na temat ekologicznego budownictwa.
Pokaz: Mobilna stacja solarna
Przyjrzymy się działaniu kolektora słonecznego do podgrzewania wody.
Pokaz: Mobilna stacja z pompą ciepła powietrze–woda
Zapoznamy się z działaniem pompy ciepła. Dowiemy się, gdzie takie urządzenia znajdują
zastosowanie.
Pokaz: Quiz wiedzy – koło fortuny o ochronie środowiska i ogrzewaniu
Zagramy w koło fortuny. Losowane pytania będą dotyczyły ekologicznych sposobów ogrzewania,
chłodzenia i wentylacji.
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F – STREFA KULTOWYCH EKSPERYMENTÓW

I SLO z Maturą Miedzynarodową
im. Jam Saheba Digvijay Sinhji
przy ul. Raszyńskiej 22 w Warszawie,
IB World School 1531,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki (F01)
Pokaz: Tam przekładnia, tu zębatka,
To dla dzieci świetna gratka
Wszyscy wiemy, jak wyglądają koła zębate. A inne przekładnie? Samodzielnie wprawimy w ruch
mechanizm, by podziwiać pracę przekładni stożkowych ślimakowych i wałów Cardana.
Pokaz: Coś tam zjeżdża, coś tam lata,
Czyli kącik małolata
Samochodziki, kulki i inne przedmioty zjeżdżające po krętych zjeżdżalniach – czyli najlepszy sposób na
przyswojenie wiedzy o zamianie energii potencjalnej na mechaniczną. A wszystko pod czujnym okiem
sprzętu do monitorowania i pokazywania parametrów ruchu w czasie rzeczywistym.
Pokaz: Leonardo miał natchnienie
Jego czołg dziś na arenie
Czołg zbudowany według projektu Leonarda! Malutki model? Nie, całkiem spory, w dodatku zdalnie
sterowany pojazd. Kto chce pokierować XV-wieczną machiną wojenną?
Pokaz: Robot ramię swoje pręży
Kto steruje – ten zwycięży
Jak sterować ramieniem robota z klocków Lego? Trzeba napisać własny program, który powie
maszynie, co ma robić. Nie będzie to trudne, a prowadzący chętnie nam pomogą.
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Pokaz: Harfa światłem sterowana
Mechanicznie dziurkowana
Kto jeszcze nie widział i nie słyszał harfy laserowej? Nadarzy się okazja, by nadrobić te braki. Ale
będzie też coś więcej: folia z namalowanymi kropkami, dzięki której harfa zmieni się w pozytywkę…
a my w kompozytorów!
Pokaz: Siła drzemie w polu skryta
Magnetyczne działo wita
Jak magazynować energię? Jedna z licznych odpowiedzi brzmi: w polu magnetycznym. Zilustruje nam
to specjalne działo zbudowane z 20 magnesów neodymowych.
Pokaz: Stoi na stole Kompo-Maszyna
Białkami dźwięku pokaz zaczyna
W jaki sposób dźwięki docierają do mózgu? Budowę ucha dobrze znamy, jednak przekształcenie fali
dźwiękowej na sygnał elektryczny wysyłany do mózgu to wciąż przedmiot badań. Przekonamy się,
jaką rolę odgrywają tu białka receptorowe i co o nich wiemy (a czego nie).
Pokaz: Mechaniczne części w uchu
Trzy kosteczki w ciągłym ruchu
Zajrzymy do wielkiego ucha! Cel będzie szczytny: chodzi o dokładne poznanie budowy narządu
słuchu. Samodzielnie wytworzymy falę dźwiękową i zobaczymy, jak reagują na nią poszczególne
elementy tego imponującego modelu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie (F03)
Pokaz: Tańcząca ameba
To nie jest zwykła ciecz – to ciecz nienewtonowska. Zrobimy z nią zatem coś niezwykłego: umieścimy
ją na głośniku, by przekonać się, czy gdy on zagra, ona zacznie tańczyć.
Pokaz: Model łożyska kulowego wykonany przez uczniów
Oglądając pracę łożyska kulowego, poznamy zasadę jego działania i zbadamy zamianę tarcia
przesuwnego na tarcie toczne.
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Pokaz: Różne rodzaje silników elektrycznych – modele wykonane przez uczniów
Obejrzymy modele silników elektrycznych, poznamy różnice między nimi i zaznajomimy się
z zasadami zamiany energii elektrycznej w mechaniczną.
Pokaz: Lewitacja na magnesach
Lewitujący magnes! Zjawisko odpychania się jednoimiennych biegunów magnetycznych niezmiennie
wzbudza podziw i gorące emocje.
Pokaz: Mikroskop – maszyna umożliwiająca obserwacje mikroświata
Jak wygląda mikroświat? Co trzeba zrobić, żeby zwykłe przedmioty dało się obejrzeć w dużym
powiększeniu? Poznamy sposoby wykonywania preparatów mikroskopowych.

DOKTOR LABO (F04)
Pokaz: Światło i dźwięk
Zobaczymy dźwięk, usłyszymy światło. Lampy migające w rytmie muzyki i zmieniające kolor zależnie
od wysokości dźwięku to sztuczka efektowna, lecz dobrze znana. Ale detektor światła zamieniający
gesty na dźwięki zadziwi nawet tych, co mówią, że widzieli już wszystko.
Pokaz: Stroboskop RGB
Stroboskop pozwala „zamrozić” ruch i dzięki temu łatwiej go obserwować. Zobaczymy więc
zatrzymane jak w stopklatce: spadającą kroplę, wirujący wentylator czy obracającą się tarczę. Jeszcze
lepsze efekty da zmiana koloru światła. A potem… dojdzie do tego dźwięk!
Pokaz: Obwody elektryczne
Dlaczego żarówka świeci? Zbudujemy różne obwody elektryczne, od najprostszych po bardziej
skomplikowane – szeregowe i równoległe. Zmierzymy napięcie i natężenie w różnych punktach
obwodu. Będzie dużo zabawy i majsterkowania.
Pokaz: Muzeum starych urządzeń
Czy to na pewno to samo urządzenie? Zmieniło się nie do poznania! Prześledzimy ewolucję różnych
maszyn, by zobaczyć, jak z biegiem czasu modyfikowano ich rozmiar, wygląd, zasięg i sposób obsługi.
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Technikum nr 7 w Zespole Szkół
im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" (F05)
Pokaz: Maszyna partnerem człowieka
Przełożenie krążka z miejsca na miejsce wydaje się trywialne, ale… ręka do góry, kto potrafi
zaprogramować robota, by wykonał tę czynność! Przekonamy się, jakie wyzwania czyhają na
mechatroników.
Pokaz: Spróbuj ujarzmić maszynę elektryczną
Żeby poskromić maszynę, musimy wiedzieć, jak ona działa. A gdy posiądziemy niezbędną teorię,
metoda regulacji falownikowej silnika elektrycznego nie będzie mieć przed nami tajemnic.
Pokaz: Hamowanie elektrodynamiczne
Ile energii potrzeba do zasilenia żarówki tradycyjnej, a ile do diody LED? Różnicę odczujemy
dosłownie na własnej skórze. Zobaczymy, o ile trudniej jest napędzać ręczną prądnicę, by dostarczyć
prąd do żarówki, niż gdy odbiornikiem jest światło ledowe.
Pokaz: Wytwarzanie napięcia przemiennego
Jak zobaczyć prąd? Służy do tego oscyloskop, który pokazuje częstotliwość i amplitudę przebiegu
prądu przemiennego. Przyjrzymy mu się z bliska.
Pokaz: Sterowanie odbiorników elektrycznych telefonem komórkowym
Kto zgasił światło SMS-em? Zobaczymy, jak można sterować urządzeniami elektrycznymi, wysyłając
im SMS-y. Co więcej, urządzenia w ten sam sposób zameldują, że wykonały zadanie!
Pokaz: Zjawisko indukcji magnetycznej w praktyce
Zostańmy napędem elektrowni! Dzięki zjawisku indukcji magnetycznej możemy wytworzyć pole
elektryczne, machając magnesem, a wtedy w cewce zostanie wzbudzony prąd przemienny.
Pokaz: Wykorzystanie źródeł energetyki odnawialnej
Od czego zależy ilość energii uzyskanej w panelu fotowoltaicznym? Oczywiście od ilości docierającego
światła. Przekonamy się o tym na niepodważalnym przykładzie…
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Mały Geniusz (F06)
Pokaz: Ciecz nieniutonowska, czyli walka z Newtonem
Czym właściwie jest ciecz nienewtonowska? W spoczynku, bez działającej na nią żadnej siły,
przypomina zwykłą ciecz, ale gdy tylko dostarczymy jej jakąś energię, np. poprzez nacisk, zachowuje
się jak ciało stałe.
Pokaz: Wskaźniki chemiczne, czyli zostań Sherlockiem
Naszym zadaniem będzie zidentyfikować substancje chemiczne w probówkach. Zagadkę rozwiążemy
drogą dedukcji, a z pomocą przyjdą nam powszechnie stosowane odczynniki. Będzie kolorowo!
Pokaz: Zegar jodowy
Reakcja chemiczna o opóźnionym działaniu. Czasem nie wystarczy poprawnie połączyć wszystkie
substancje, ale trzeba się też wykazać odrobiną cierpliwości. Nagroda będzie naprawdę
spektakularna!
Pokaz: Pędząca lokomotywa
Redukcja manganianu (VII) potasu do tlenku manganu (IV) to prawdziwa gwiazda wśród efektownych
reakcji chemicznych. I nic dziwnego – goście Pikniku kochają ten show!
Pokaz: Chemiczny kameleon
Zobaczymy chemię od najpiękniejszej strony. Płynna zmiana barwy roztworu zachwyci nawet
najchłodniejszego racjonalistę, próbującego dowodzić, że to nic innego niż kolejne stopnie utleniania
manganu.
Pokaz: Wiry na mleku, czyli napięcie powierzchniowe
Ten spektakl trzyma w napięciu… powierzchniowym! Wyreżyserujemy kolorowy i efektowny pokaz,
w którym główne role odegrają mleko, barwniki spożywcze i płyn do zmywania.
Pokaz: Płonący banknot
Utrwalimy sobie wiedzę o ulotności dóbr doczesnych. Płonące opary alkoholu umieszczonego na
banknocie przyprawią niejednego widza o przyspieszone bicie serca.
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Pokaz: Szalony wąż
Perhydrol, płyn do mycia naczyń i jodek potasu… ciekawe, co też nam zaprezentuje ta wesoła trójka.
Przekonamy się na Pikniku, bo takich zabaw lepiej nie próbować w domu!

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (F07)
Pokaz: Silnik satelitarny do mikrosatelitów
Na jakiej zasadzie działa silnik plazmowy? Dlaczego w mikrosatelitach stosuje się właśnie ten typ
napędu? Do odpowiedzi posłuży nam model silnika satelitarnego zilustrowany prezentacją
multimedialną.
Pokaz: Jak bez linijki zmierzyć grubość włosa?
Posłużymy się laserową miarką. Tam, gdzie zawodzą „duże” narzędzia, z pomocą przychodzi zjawisko
dyfrakcji i pomysłowość angielskiego fizyka Thomasa Younga.
Pokaz: Plazma to nie tylko telewizor
Czym właściwie jest plazma? Dowiemy się tego, poznając zjawisko syntezy jądrowej. Obejrzymy też
obrazy przedstawiające zachowanie plazmy w obecnie działających reaktorach termojądrowych.

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Gabriela Narutowicza
w Cząstkowie Mazowieckim (F08)
Pokaz: Hydrauliczne ramię robota
Ramię robota z ręcznym napędem hydraulicznym potrafi wykonywać całkiem skomplikowane
czynności. Jakie? Przekonamy się na własne oczy.
Pokaz: Rodzaje napędów w robotach
Uporządkujemy swoją wiedzę o napędach stosowanych w robotach. Dowiemy się, jaka jest różnica
między siłownikiem pneumatycznym, hydraulicznym i elektrycznym oraz w jakich sytuacjach który
z nich warto zastosować.
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Pokaz: Maszyny proste w działaniu robotów
Jak maszyny skomplikowane korzystają z maszyn prostych? Dowiemy się tego, poznając konstrukcję
robotów. Przekonamy się, że większość ich zaawansowanych funkcji da się sprowadzić do kombinacji
dźwigni, bloczków, równi pochyłych czy śrub.
Pokaz: Zrób prostego robota z papieru
Jeśli lubimy wycinać i kleić, to z pewnością ucieszy nas perspektywa zrobienia chodzącego robota
z papieru, taśmy klejącej i patyczków do szaszłyków. Własnoręcznie wykonane trofeum zabierzemy
oczywiście do domu.
Pokaz: Rozróżnianie kolorów przez roboty
Co widzi robot? Czy rozpoznaje kolory, kształty, odległości? Bardzo dużo zależy od tego, jak go
zaprogramujemy. Przekonamy się też, jak pomocny może w tym być zwykły smartfon.

Politechnika Warszawska Wydział Fizyki (F09)
Pokaz: Silnik Stirlinga
Silnik Stirlinga to prawdziwa gwiazda pokazów naukowych. I nic dziwnego – w przystępny i efektowny
sposób ilustruje zamianę energii cieplnej na pracę. Tylko uwaga! Ta maszyna potrafi hipnotyzować…
Pokaz: Prawo Bernoulliego
Czy piłeczka pingpongowa może się stać skrzydłem samolotu? Raczej nie, ale może się przydać do
zrozumienia jego działania. Patrząc, jak powietrze opływa okrągły przedmiot, uświadomimy sobie, jak
powstaje siła nośna skrzydła.
Pokaz: Ramię hydrauliczne
Kto się boi strzykawek? Będziemy mieli okazję zaprzyjaźnić się z tymi pożytecznymi narzędziami, tym
razem występującymi w nietypowej roli: jako część siłownika hydraulicznego posłużą do poruszania
małego chwytaka.
Pokaz: Maglev – kolej przyszłości
Magnesy, tor, wagonik, ciekły azot, lewitacja… i już wiadomo, że to będzie efektowny pokaz!
Zapoznamy się ze zjawiskiem diamagnetyzmu, a lewitujący wagonik udowodni, że to nie żadna bajka,
tylko czysta fizyka.
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Pokaz: LEO – radar do pomiarów obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej
Ile satelitów jest w tej chwili nad naszymi głowami? Ciekawość zaspokoi LEO – radar do pomiarów
obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku (F10)
Pokaz: Czy maszyny pomagają wykryć sprawcę przestępstwa?
Od śledztwa do procesu karnego. Najpierw pobierzemy odciski palców, później zaś przebadamy
podejrzanego wariografem, żeby sprawdzić, czy nie składa fałszywych zeznań.
Pokaz: Maszyny, które zmieniają świat
Internet rzeczy staje się naszą rzeczywistością. Obejrzymy makietę „inteligentnego” domu
i „inteligentnego” miasta. Jeśli zaś myślimy o czynnym udziale w tej rewolucji i o tworzeniu własnych
zaawansowanych urządzeń, dowiemy się też, jak działa ochrona patentowa wynalazków.

Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej WAKANS (F11)
Pokaz: Komora do obróbek jarzeniowych
Wysokie napięcie, budzące grozę efekty świetlne… to nie laboratorium szalonego naukowca, tylko
komora do obróbek jarzeniowych, zwykłe narzędzie stosowane na co dzień w przemyśle.
Wysłuchamy opisu jej działania i dowiemy się, do czego służy.
Pokaz: Lewitująca kolejka
Kolejny lewitujący przedmiot? Widzieliśmy je już nieraz, czy jednak będziemy umieli wytłumaczyć to
spektakularne zjawisko? Pomogą nam w tym eksperci.
Pokaz: Złoże fluidalne
Co sprawia, że ciało stałe zachowuje się jak ciecz? Dowiemy się, na jakiej zasadzie powstaje złoże
fluidalne, i sprawdzimy, jak zachowują się włożone do niego przedmioty.
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Pokaz: Malowanie na tytanie
Oto atelier XXI wieku. Naszym płótnem będzie tytanowa blacha, pędzlem – elektroda, a różne kolory
uzyskamy dzięki różnym stężeniom elektrolitu.
Pokaz: Obserwacja krystalizacji substancji chemicznych i niskotopliwych metali
Jak wygląda krystalizacja? Przyjrzymy się temu procesowi w dużym powiększeniu, żeby nic nam nie
umknęło.
Pokaz: Ferrofluid
Jak przelewać ciecz bez przechylania naczynia? Wystarczy do tego magnes! Jest tylko jeden warunek:
ta ciecz musi być ferrofluidem. Podczas pokazu dowiemy się wszystkiego o jego fantastycznych
właściwościach.
Pokaz: Drukarka 3D
Zobaczymy, ile różnych pożytecznych rzeczy możemy mieć dzięki drukarkom 3D: od zapasowej klapki
do pilota aż po implanty kostne. Może zainspirowani tym pokazem wymyślimy, co jeszcze można by
wydrukować?

Stowarzyszenie Mensa Polska (F12)
Pokaz: Maszyna Rube'a Goldberga
Uruchomimy jeszcze jedną maszynę Rube’a Goldberga. Jej twórcy zadbali, by autorski układ
mechanizmów był jak najbardziej spektakularny, a zarazem by wykorzystywał działanie maszyn
prostych i składał się z przedmiotów codziennego użytku.
Pokaz: Maszyny proste – zestaw eksperymentów
Poczujemy własnymi mięśniami, jak maszyny proste ułatwiają życie. Do wyboru będzie kilka
urządzeń, a niektóre z nich pozwolą pogimnastykować nie tylko ciało, lecz i umysł.
Pokaz: Maszyny proste
Maszyny proste nie są bynajmniej proste w transporcie. Dlatego podczas tego pokazu nie obejrzymy
prawdziwych schodów, studni ani taczki. To jednak nie przeszkodzi nam zrozumieć zasad ich
działania.
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Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej (F13)
Pokaz: Nitrogenos
Gaz można podgrzewać i schładzać, zmieniając jego objętość. Dowiemy się, które urządzenia
codziennego użytku wykorzystują to zjawisko, a także czym jest obieg Lindego i jak dzięki niemu
możemy uzyskać ciekły azot z powietrza.
Pokaz: Bańkomat
Zobaczymy maszynę do puszczania baniek. Będzie to okazja nie tylko do świetnej zabawy, ale też do
poznania zjawiska zwanego napięciem powierzchniowym.
Pokaz: Ferrofluid
Ciecz, którą można przyciągać magnesem, to marzenie każdego dziecka lubiącego kreatywne zabawy,
ale dorośli inżynierowie też mają dzięki niej mnóstwo uciechy.
Pokaz: Podnośnik hydrauliczny
Podnośnik hydrauliczny to prawdziwy strongman wśród maszyn. Nie tylko poznamy zasadę jego
działania, ale również skorzystamy z małego modelu do podnoszenia niewielkich obiektów za
pomocą strzykawek.
Pokaz: Cyklon
Cyklon to urządzenie do oczyszczania gazów z cząstek stałych. Jego działanie możemy zaobserwować
w przezroczystych odkurzaczach bezworkowych. Ale jak to jest właściwie zrobione?
Pokaz: Przepływ Taylora-Couette’a
Rozpędzimy wirówkę, żeby zobaczyć, jak przemieszcza się w niej płyn. Ta wiedza ma wiele
praktycznych zastosowań: oczyszczanie wody, transfuzja krwi, wentylacja czy przewidywanie zjawisk
geofizycznych.
Pokaz: Płynny piasek
Czy to zwykły piasek? Dlaczego więc zachowuje się jak ciecz? Poznamy zjawisko fluidyzacji, które
nadaje ciałom stałym zadziwiające właściwości, oraz przekonamy się, że ma ono liczne zastosowania
w praktyce.
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Pokaz: Czujniki temperatury
Gdzie zwykły termometr sobie nie poradzi… tam przyda się czujnik rezystancyjny. Poznamy zasadę
działania urządzeń mierniczych stosowanych w piecach hutniczych, ale też w instalacjach centralnego
ogrzewania, w systemach klimatyzacji czy w przemyśle spożywczym.

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Politechniki Łódzkiej (F14)
Pokaz: Człowiek z walizką, czyli jak nie zboczyć z obranej drogi
Dlaczego ta walizka zachowuje się tak dziwnie i sama się przechyla w stronę, w którą chce? To nie
magia, choć sztuczka wygląda tajemniczo. Jej wyjaśnienie znajduje się w środku…
Pokaz: Maszyna obrotów
Czy łyżwiarze figurowi muszą uczyć się fizyki? Niekoniecznie, ale dzięki niej mogą zrozumieć, co
przesądza o udanym piruecie. I co ma z tym wspólnego koło rowerowe.
Pokaz: Człowiek i jego pozornie proste maszyny proste
Maszyny proste tak bardzo zadomowiły się w naszym świecie, że czasem nie dostrzegamy nawet ich
obecności. Dzięki temu pokazowi na nowo zwrócimy uwagę na wiele z pozoru banalnych
przedmiotów wokół nas.
Pokaz: Maszyna kolorowych obrazów
Wymyślone przez nas kształty umieścimy w dużym kalejdoskopie, a następnie zrobimy pamiątkowe
zdjęcie uzyskanym figurom.
Pokaz: Maszyny ruchu i bezruchu – zabawki fizyczne
Dlaczego przedmiot, który powinien się przewrócić, pozostaje w równowadze, a inny, z pozoru
niemrawy, ochoczo kroczy naprzód? Czy te osobliwe zabawki przeczą prawom fizyki? Przeciwnie:
korzystają z nich, tylko że w przewrotny sposób. Dowiemy się w jaki.
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Instytut Chemii Organicznej PAN (F15)
Pokaz: Chemia w kapilarze
Porównamy szybkość zachodzenia reakcji chemicznej w tradycyjnej szklanej kolbie i w reaktorze
przepływowym. Kto wygra ten wyścig i dlaczego?
Pokaz: Kolorymetryczne wykrywanie aktywności katalitycznej enzymów wydzielonych z tkanek
roślinnych
Wykryjemy enzymy obecne w owocach. Posłużą nam do tego wskaźniki kolorymetryczne, czyli
substancje zmieniające barwę pod wpływem działania konkretnego enzymu. Będzie trochę słodko,
trochę kwaśno i bardzo kolorowo.
Pokaz: Owocowa elektrownia
Domowa elektrownia z dwóch kawałków drutu i kilku cytryn? Nie tylko dowiemy się, że jest to
możliwe, ale też jak zrobić to samemu.
Pokaz: Chemiczny robot
Roboty zasilane energią elektryczną to nic nadzwyczajnego… w przeciwieństwie do robota
napędzanego przez reakcję chemiczną. Samodzielnie go uruchomimy i spróbujemy zrozumieć, skąd
bierze swoją siłę.
Pokaz: Ferrofluid – ciecz czy ciało stałe?
Ferrofluid jest niezawodny. Kiedy już zobaczymy, jak zmieniają się jego właściwości fizyczne pod
wpływem pola magnetycznego, przyjdzie czas na zastanowienie się nad możliwościami praktycznego
zastosowania takich substancji.
Pokaz: Ukryte wiadomości
Jak stworzyć niewidzialny rysunek? Jak go później zobaczyć? Poznamy właściwości atramentu
sympatycznego i zrozumiemy zasadę jego działania.
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Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (F16)
Pokaz: Weź głęboki oddech
Zobaczymy, jak działają płuca. Nadmuchiwane modele pozwolą porównać wydolność oddechową
osoby niepalącej i palącej. Dowiemy się również, jaką rolę odgrywa przepona.
Pokaz: Krew płynie
Praca, którą wykonuje ludzkie serce, wymaga nie lada siły. Przekonamy się o tym, pompując
własnoręcznie krew w modelu krwiobiegu. Zobaczymy, jaką drogę (i po co) pokonuje krew w obydwu
obiegach: małym i dużym. Sprawdzimy też, kto może być dawcą, a kto biorcą podczas transfuzji krwi.
Na koniec zaś zmierzymy sobie ciśnienie i zinterpretujemy wynik badania.
Pokaz: Wielka wędrówka jedzenia
Korzystając z modelu przewodu pokarmowego, pomożemy piłce przebyć całą drogę od momentu,
gdy jedzenie trafia do naszych ust. Sprawdzimy też, jak działają leki na nadkwasotę żołądka oraz
w jaki sposób kwaśne napoje szkodzą zębom.
Pokaz: Widzę, słyszę, czuję...
Składając model ludzkiego mózgu, poznamy nazwy i funkcje jego poszczególnych części. Dowiemy się,
gdzie są zlokalizowane różne ośrodki nerwowe oraz które rejony mózgu odpowiadają którym
zmysłom. A na zakończenie – krótka gimnastyka dla naszych własnych zmysłów.
Pokaz: Człowiek – niezwykła maszyna
Rozłożymy klatkę piersiową człowieka na części pierwsze. Będziemy mogli zajrzeć do wnętrza
i powyjmować znajdujące się tam narządy. Czy uda nam się je umieścić z powrotem na właściwych
miejscach?

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii (F17)
Pokaz: Reakcja zegarowa z chrzanem
Zaobserwujemy, jak enzymy obecne w roślinach przyspieszają reakcje chemiczne, i dowiemy się, po
co np. chrzanowi pewne substancje…
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Pokaz: Zegar jodowy
Czy reakcje chemiczne mogą służyć jako zegar? Niektóre tak. Zaobserwujemy ciąg reakcji, w którym
nagrodą za cierpliwość będzie spektakularny finał.
Pokaz: Bateria inaczej, czyli dlaczego ogórek nie śpiewa?
Które warzywo lub owoc jest najlepszą baterią? Przekonamy się o tym na własne oczy, a raczej…
uszy!
Pokaz: Wykorzystanie izotopów promieniotwórczych w medycynie i przemyśle
Jak leczą nas substancje radioaktywne? Zapoznamy się z ich najnowszymi zastosowaniami, takimi jak
radioznaczniki, czyli związki chemiczne pozwalające monitorować rozwój choroby lub postępy terapii.
Pokaz: Czy to jeszcze ciecz, czy już ciało stałe?
Ciecz, która ma właściwości cieczy i ciała stałego. Mieszanie odpowiednich roztworów powoduje
natychmiastową zmianę właściwości fizycznych. Oto czym jest nauka! Będziemy przeprowadzać
eksperymenty i przyglądać się zadziwiającym efektom.
Pokaz: Fabryka mydełek
Pobawimy się w mydlarzy. Sami przygotujemy składniki, sami dobierzemy zapachy. Gotowe mydełka
zabierzemy do domu.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz
Szkoła Podstawowa w Zielonkach - Parceli (F18)
Pokaz: Zrób własny spektroskop
Skonstruujemy własny spektroskop z odpadów i od razu sprawdzimy, jak sobie poradzi z rejestracją
widma słonecznego.
Pokaz: FASTRON – amatorski przyrząd do astrofotografii
Do fotografii gwiazd konieczny jest przyrząd, który obraca aparatem, tak by nadążał za ruchem
gwiazd na niebie. Nauczymy się, jak samodzielnie stworzyć taki sprzęt.

113

Pokaz: Camera obscura – pradziadek aparatu fotograficznego
Camera obscura to przodek aparatów fotograficznych. A gdyby tak znaleźć się w jej wnętrzu
i podziwiać odwrócony obraz świata widoczny na jednej ze ścian?
Pokaz: Budujemy maszynę elektrostatyczną
Zbudujemy maszynę elektrostatyczną, wykorzystując do tego m.in. stare płyty gramofonowe. Czy uda
się ją uruchomić?
Pokaz: Zegar astronomiczny
Gdy ustawimy zegar na konkretną datę i godzinę, pokaże nam on znak zodiaku Słońca i Księżyca, fazę
Księżyca, wysokość Słońca nad horyzontem i inne dane. Dowiemy się, jak było to możliwe przed
epoką komputera.

Koło Naukowe Chemików Wydziału Nowych Technologii
i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej (F19)
Pokaz: Wojska chemiczne
Niektóre związki są naprawdę niebezpieczne. By się przed nimi chronić, żołnierz badający skażenie
terenu musi używać specjalnej odzieży ochronnej. Na czym polega jej wyjątkowość, opowiedzą nam
jej użytkownicy, a czy jest wygodna, sprawdzimy na własnej skórze.
Pokaz: Lokomotywa
Perhydrol i kilka kryształków nadmanganianu potasu to prosty przepis na efektowną chmurę pary
niczym z tłoków lokomotywy. Kto zrobi największą zadymkę?
Pokaz: Rakietowa butelka
Jak wysoko wzleci rakieta napędzana ciekłym azotem? Spokojnie, to tylko mała butelka… ale zasada
działania silnika odrzutowego jest prawdziwa! Poznamy naturę procesów, które za to odpowiadają.
Pokaz: Silnik rakietowy
Jak to się dzieje, że rakieta o wielkiej masie potrafi unieść się w powietrze, a nawet o wiele dalej?
Zobaczymy, jak gazy wylotowe wprawiają w ruch maszynę – i wszystko stanie się jasne.
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Pokaz: Bania Herona
Bania Herona, starożytny prototyp maszyny parowej, to pomysłowe, lecz niezbyt skomplikowane
urządzenie. Przyjrzymy się jej współczesnej wersji, którą każdy może bez trudu skonstruować
w domu.
Pokaz: Elektrownia wodna
Przyjrzymy się pracy miniaturowej elektrowni wodnej. Czy spadająca woda ma energię zdolną zasilać
urządzenia elektryczne?
Pokaz: Ogniwo galwaniczne
Wszyscy korzystamy z baterii, ale czy wiemy, jak właściwie działają? Obejrzymy „baterię” złożoną
z roztworu soli i zanurzonych w nim dwóch elektrod. Taki układ potrafi zasilać żarówkę elektryczną.
Pokaz: Posrebrzanie i pozłacanie metali
Zaobserwujemy, jak w wyniku prostej reakcji chemicznej uzyskuje się efekt pozłacania i posrebrzania.
Zwykłe monety, zanurzone w gorącym roztworze metalu, przybiorą wygląd złotych lub srebrnych,
a naszym zadaniem będzie odkryć, od czego to zależy.
Pokaz: Oscylacje katalizowane manganem
Pewnie nie zapamiętamy nazw wszystkich substancji biorących udział w tym pokazie. Pewnie nawet
nie do końca zrozumiemy, czym są reakcje redoks. Jednak z dużym prawdopodobieństwem na długo
zachowamy w pamięci fantastycznie mieniące się barwy.
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G – STREFA ZDROWIA

Warsaw Education Center by Medtronic Poland (G02)
Pokaz: Sztuczna lewa komora serca
Zapoznamy się z modelem sztucznej komory serca – przekonamy się, jak wszczepienie takiego
implantu ratuje ludzkie życie, a technika zastępuje naturę.
Pokaz: Implantacja stymulatora serca, stymulatora do resynchronizacji serca lub wszczepialnego
kardiowerteradefibrylatora – pokaz na symulatorze
Z sercem nie ma żartów! Dlatego lekarze, którzy uczą się wszczepiania nowoczesnych urządzeń
wspomagających jego pracę, nie trenują na prawdziwym pacjencie. Symulator wybacza więcej,
o czym przekonamy się, obserwując go z bliska.
Pokaz: Bezelektrodowy stymulator serca
Gotowi na wyprawę do wnętrza serca? Za pomocą gry komputerowej zapoznamy się z pracą
bezelektrodowego stymulatora serca. To supernowoczesne miniaturowe urządzenie mieści się
całkowicie wewnątrz naszego najważniejszego mięśnia!
Pokaz: Programowanie wszczepialnych urządzeń do elektroterapii i diagnostyki serca
Zaprogramujmy pacjentowi jego serce. Współczesne urządzenia do elektroterapii i diagnostyki tego
narządu mają tak różnorodne możliwości, że mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb
chorego. Dostaniemy do ręki programator i… do dzieła!
Pokaz: Sprzęt do elektroterapii i diagnostyki serca
Kto chce na chwilę zostać kardiochirurgiem? Weźmiemy do ręki prawdziwe urządzenia
wykorzystywane w elektroterapii i diagnostyce serca. A najodważniejsi z nas wszczepią tę aparaturę
sztucznemu pacjentowi.
Pokaz: Cardio dance
Odtańczymy arytmiczny taniec, który pomoże na własne oczy zobaczyć, czym są zaburzenia rytmu
serca i jak wpływają na życie.
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Pokaz: Przezskórna implantacja sztucznej zastawki aortalnej serca – pokaz na symulatorze
Sztuczna zastawka aortalna serca uratowała wielu pacjentów. Przy użyciu symulatora sprawdzimy,
czy zdołamy ją wszczepić.
Pokaz: Nowoczesne płuco-serce
W jaki sposób krew krąży w naczyniach krwionośnych podczas operacji serca? Jego rolę przejmuje
maszyna zwana płuco-sercem. Obejrzymy ją z bliska i dowiemy się, jak działa.
Pokaz: Niechirurgiczne leczenie chorób żył
Poznamy inwazyjne techniki niechirurgiczne terapii chorób żył kończyn dolnych, a następnie na
specjalnym modelu przeprowadzimy zabieg ablacji chemicznej lub elektrycznej.
Pokaz: Neuronawigacja do precyzyjnego usuwania zmian wewnątrzczaszkowych
Dowiemy się, czym jest neuronawigacja, kiedy się ją stosuje i jakiego sprzętu używa się podczas
zabiegu. A potem zobaczymy, jak wygląda to w praktyce.
Pokaz: Pompy baklofenowe w terapii spastyczności
Jakie są przyczyny spastyczności, czyli zaburzenia spowodowanego wzrostem napięcia mięśniowego?
Dowiemy się wszystkiego o tym schorzeniu i przyjrzymy się pompie baklofenowej stosowanej w jego
terapii.
Pokaz: Stymulacja przeciwbólowa rdzenia nerwowego w trudnych do leczenia dyskopatiach
Dowiemy się, czym jest dyskopatia, i poznamy jej objawy. Wykonamy ćwiczenia, które uzmysłowią
nam przyczyny objawów. Poznamy stymulację przeciwbólową rdzenia kręgowego, czyli technologię
stosowaną w leczeniu dyskopatii.
Pokaz: Stymulacja nerwów krzyżowych w nietrzymaniu moczu
Kiedy problem z nietrzymaniem moczu wymaga interwencji zabiegowej? Na czym ona polega?
Zobaczymy urządzenia do neurostymulacji i poznamy zasady ich działania.
Pokaz: Operacje kręgosłupa – zakładanie stabilizatorów kręgosłupa na modelu
Zoperujemy kręgosłup. Posługując się modelem, wszczepimy stabilizator, który podnosi komfort
życia, a czasem wręcz umożliwia normalne funkcjonowanie osobom cierpiącym na współczesne
choroby cywilizacyjne.

117

Pokaz: Małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne (brzuch, klatka piersiowa) – pokaz na symulatorze
Kiedy stosuje się chirurgię małoinwazyjną? Jakiego sprzętu używa się podczas takich zabiegów? Na
specjalnym symulatorze, wykorzystywanym do szkolenia lekarzy, samodzielnie przeprowadzimy
zabiegi chirurgiczne.
Pokaz: Nowoczesne techniki chirurgiczne
Poznamy nowoczesne techniki chirurgiczne – terapię przepuklin i noże plazmowe. Przyjrzymy się
narzędziom stosowanym do zabiegów i przeprowadzimy symulowane operacje.
Pokaz: Chirurgiczne leczenie otyłości – chirurgia bariatryczna
Dowiemy się, czym jest chirurgia bariatryczna stosowana w leczeniu otyłości. Na symulatorze
wykorzystywanym do szkolenia lekarzy samodzielnie przeprowadzimy zabieg.
Pokaz: Bronchonawigacja
Bronchonawigacja to nowoczesna technologia diagnostyczna stosowana w chorobach układu
oddechowego. Do czego służy i jak ułatwia pracę lekarzom, dowiemy się w praktyce.
Pokaz: Małoinwazyjna technika zabiegów ginekologicznych
Jak rozwój technologii odmienił chirurgię ginekologiczną? By się o tym przekonać, obejrzymy
prezentację zabiegów małoinwazyjnych.
Pokaz: Kącik ekspertów
Do swoich stolików zaproszą nas eksperci od technologii medycznych. Porozmawiamy o wszystkich
zagadnieniach, których dotyczyły pokazy Warsaw Education Center by Medtronic Poland. Biletem
wstępu będzie pytanie do konkretnego eksperta.
Pokaz: Leczenie cukrzycy – pompy insulinowe, sensory, zestawy infuzyjne
Cukrzyca to podstępna choroba. Przyjrzymy się nowoczesnej technologii służącej do terapii cukrzycy
– pompom infuzyjnym, miernikom glukozy we krwi oraz sensorom poziomu glukozy we krwi
pozwalającym na samodzielne monitorowanie przez pacjenta lub jego bliskich.
Pokaz: Inwazyjne leczenie udaru mózu
Jak leczyć udar mózgu? Współcześnie służą do tego techniki inwazyjne… Specjaliści wytłumaczą nam,
na czym polegają, a później dzięki symulatorowi udaru nauczymy się też rozpoznawać objawy tej
choroby i poznamy jej skutki.
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Instytut Psychologii PAN (G03)
Pokaz: Wpływ nowych technologii na zdrowie psychiczne i dobrostan człowieka – gry edukacyjne
w wirtualnej rzeczywistości (VR)
O tym, że nowe technologie cyfrowe mogą szkodzić naszej głowie, wiemy nie od dziś. Niosą
m.in. ryzyko uzależnień i izolacji społecznej. Tym razem przekonamy się, że mogą też pomagać.
Pokaz: Wpływ nowych technologii na zdrowie psychiczne i dobrostan człowieka
Jak nowe technologie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie? Można to zbadać… grając w grę
komputerową! Przekonamy się, w jakiej kondycji są nasze zdolności poznawcze i czy jesteśmy
uzależnieni od mediów społecznościowych.
Pokaz: Wpływ nowych technologii na zdrowie psychiczne i dobrostan człowieka – korzyści
i zagrożenia.
Nowe technologie bardziej szkodzą czy pomagają? Poznamy ich plusy (edukacja, wspomaganie
rozwoju) i minusy (uzależnienia, izolacja społeczna), by wyrobić sobie własną opinię.

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie (G04)
Pokaz: Bawmy się ruchem!
Sympatyczny robot pomoże nam poćwiczyć zwinność i koordynację. Naszym zadaniem będzie trafić
dyskiem do kosza trzymanego przez robota.
Pokaz: Promocja prozdrowotnych zachowań
Nasze zdrowie w naszych rękach! Dzięki wiadomościom, którymi chętnie podzielą się prowadzący ten
pokaz, zrozumiemy, jak ważne dla zdrowia są ruch i odpowiednie odżywianie.
Pokaz: Doskonalenie sprawności fizycznej z wykorzystaniem maszyn
Jak maszyny poprawiają naszą sprawność fizyczną? Skorzystamy z cykloergometru, wagi
impendancyjnej i innych urządzeń pomiarowych, a także będziemy na bieżąco monitorować
parametry organizmu podczas wysiłku.
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Otto Bock Polska (G05)
Pokaz: Powrót do aktywnego trybu życia dzięki nowoczesnym rozwiązaniom protetycznym
Nowoczesne protezy rąk i nóg to zaawansowane maszyny naśladujące pracę prawdziwych kończyn.
Spróbujemy przemieścić się przy użyciu urządzeń symulujących protezę podudzia i zobaczymy, jak
daleko zajdziemy.
Pokaz: Powrót do aktywnego trybu życia
Przyjrzymy się z bliska egzoszkieletowi – zbroi dającej nadludzką siłę bohaterom filmów oraz
urządzeniu, które umożliwia funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Następnie spróbujemy
pokonać przeszkody nowoczesnym wózkiem inwalidzkim. Nie będzie łatwo!
Pokaz: Wspomaganie pracowników w produkcji i rzemiośle
Egzoszkielety to przyszłość przemysłu i medycyny. Ten, którego możliwości sprawdzimy, ułatwia
wykonywanie uciążliwych czynności, zwłaszcza nad głową. Czy człowiek powoli zmienia się w robota?

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (G06)
Pokaz: Mózg – najbardziej tajemnicza maszyna w naszym organizmie
Rozłożymy mózg na części pierwsze niczym maszynę w warsztacie. Najpierw zapoznamy się z jego
najmniejszymi elementami, czyli komórkami, a następnie dowiemy się, za co odpowiadają i jak
działają poszczególne jego obszary.
Pokaz: Serce – nieustannie pracująca pompa
Bez jakiej maszyny człowiek nie mógłby żyć? Poznamy budowę i pracę serca jako pompy tłoczącej
krew. Przekonamy się, jakie usterki mu grożą i jak je wykrywać, zanim będzie za późno.
Pokaz: Kącik dla najmłodszych
Ile wiedzy zdobytej podczas pokazów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej zostało nam
w głowach? Przekonamy się, uczestnicząc w grach logicznych i rozwiązując łamigłówki.
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Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (G07)
Pokaz: Selfie według van Gogha
Jak namalowaliby nasz portret różni słynni malarze? Van Gogh, Leonardo da Vinci albo Picasso?
Komputer może w mgnieniu oka zaprezentować nam odpowiedź na takie pytanie. Jeszcze ciekawsze
od podziwiania własnego portretu będzie wyjaśnienie, jak to właściwie działa.
Pokaz: Człowiek – (bio)chemiczna maszyna
Obejrzymy reakcje chemiczne zachodzące w ciele człowieka, a następnie zobaczymy, co się stanie,
gdy coś zakłóci ich zdrowy przebieg.
Pokaz: Urządzenia do wspomagania funkcji płuc i serca
Jakie maszyny wspierają pacjentów z niewydolnością układu krążeniowo-oddechowego? Obejrzymy
sztuczne zastawki, urządzenia do wspomagania lewej komory serca, a także model respiratora.
Pokaz: Jak sztuczna inteligencja zmienia świat inżynierii biomedycznej?
Jak dużo sztuczna inteligencja wie o pacjencie? Tylko tyle, ile może się dowiedzieć z danych
zrozumiałych dla komputera. Przekonamy się, czy to wystarczy, by postawić diagnozę i otoczyć
chorego opieką.
Pokaz: Jak zajrzeć do wnętrza ciała?
Jak lekarze zaglądają do wnętrza naszego ciała? Jedną z metod jest endoskopia. Będziemy mieli
okazję wypróbować endoskop na fantomie, a potem zajrzeć do wnętrza owoców i warzyw.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie (G08)
Pokaz: Moc jest w tobie!
Sprawdzimy siłę mięśni swoich nóg. Wykonując serię prostych ćwiczeń i analizując pomiary, dowiemy
się, czy maszyna naszego ciała funkcjonuje sprawnie, czy może wymaga serwisowania.
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Pokaz: Agrafka
Wykonamy test zwany agrafką: spróbujemy złączyć dłonie za plecami na wysokości łopatek. Próba ta
służy do pomiaru mobilności obręczy barkowej.
Pokaz: Sprawdź swój zasięg
Zmierzymy swoją rozpiętość ramion i sprawdzimy, w jakim miejscu na skali się plasujemy.
Pokaz: Współpraca z maszyną
Siedź prosto! Czy to wystarczy, żeby zachować zdrowy kręgosłup, gdy coraz więcej czasu spędzamy
przed komputerem? Poznamy podstawowe zasady ergonomii pracy przy biurku.
Pokaz: Zmierz się z maszyną
Ustanowimy nowe rekordy i poczujmy się jak zawodowi sportowcy na treningach. Pomoże nam w
tym specjalne urządzenie wykorzystujące sprzężenie zwrotne w ćwiczeniu koncentracji, koordynacji
i wytrzymałości.
Pokaz: Pokonaj maszynę
Uścisk dłoni informuje o naszej sile. Zbadamy siłę maksymalną obu rąk za pomocą dynamometru,
a nasz wynik zostanie zapisany w tabeli rekordów w odpowiedniej kategorii.
Pokaz: Odwzoruj idealnie pracę maszyny
Poćwiczymy technikę marszu. Pod okiem specjalisty od nordic walkingu zaczniemy poprawnie
chodzić z kijami. W drogę!
Pokaz: Przegląd ludzkiego podwozia
Zróbmy sobie przegląd podwozia. Podoskop to przyrząd do badania stanu stóp. Osobom, u których
zostanie wykryte płaskostopie lub choćby tendencja w tym kierunku, fizjoterapeuta doradzi
odpowiednie ćwiczenia.
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Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (G09)
Pokaz: Kurs szycia chirurgicznego
Po operacji trzeba zaszyć pacjenta. Wcielimy się w chirurgów i za pomocą prawdziwych nici oraz
narzędzi chirurgicznych założymy kilka szwów na świńskiej nóżce.
Pokaz: Prezentacja instrumentarium chirurgicznego
Czym pracują chirurdzy? Przyjrzymy się narzędziom używanym w chirurgii brzucha, laparoskopii oraz
innych zabiegach. Dowiemy się, jak są skonstruowane, do czego służą, w jakich sytuacjach się ich
używa.
Pokaz: Kurs laparoskopii
Poznamy techniki laparoskopowe używane w chirurgii. Porozmawiamy o przewadze laparoskopii nad
chirurgią klasyczną. Sprawdzimy się też w praktyce – przetestujemy trenażer laparoskopowy.
Pokaz: Podstawowy kurs anatomii
Przyjrzymy się naszemu ciału z bliska. Pomoże nam w tym model anatomiczny life-size oraz świńska
wątroba i nerka – narządy bardzo podobne do ludzkich!
Pokaz: Co Polacy wiedzą o transplantacji?
Porozmawiamy o różnych aspektach transplantacji i zapoznamy się z materiałami informacyjnymi,
m.in. z kartą świadomej zgody.
Pokaz: Quiz anatomiczno-chirurgiczny
Ile naprawdę wiemy o ludzkiej anatomii? Każdy będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując
quiz.
Pokaz: Kurs intubacji
Nauczymy się prawidłowo wykonywać intubację, czyli wprowadzać rurkę do tchawicy pacjenta
w znieczuleniu ogólnym. Kto wie, kiedy przyda nam się taka umiejętność…
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Studenckie Koło Naukowe BeLivers Pielęgniarstwa
Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia
Pozaustrojowego WUM (G10)
Pokaz: Tajemnice chirurgii
Czy jest na sali chirurg? Gdy już przywdziejemy fartuch, czepek i rękawiczki, poćwiczymy wkłuwanie
się do żyły, bandażowanie, a także zapoznamy się z przeznaczeniem narzędzi chirurgicznych
i laparoskopowych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej,
Studenckie Koło Naukowe Położnych (G11)
Pokaz: Maszyny w codziennej pracy położnej
Dowiemy się, z jakich maszyn korzystają położne. Studentki położnictwa opowiedzą nam, do czego
służą kardiotokograf, ssak, pulsoksymetr, tens czy słuchawka Pinarda.

SKN Kardiologii przy I Klinice
i Katedrze Kardiologii WUM (G12)
Pokaz: Kurs BLS-AED
Poznamy zasady udzielania pierwszej pomocy: nauczymy się oceniać stan nieprzytomnej osoby,
wykonywać uciski klatki piersiowej i oddechy ratownicze. Gdy to nie przyniesie efektu, spróbujemy
skorzystać z automatycznego defibrylatora.
Pokaz: Krążenie krwi w organizmie człowieka – fizjologia i patofizjologia
Z pomocą prezentacji multimedialnych i modeli ludzkiego układu krążenia dowiemy się, jaką drogę
przebywa krew w naszym ciele, oraz poznamy zagrożenia czyhające na nasz układ krwionośny.
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Pokaz: Kardiologia
Dzięki okularom HoloLens spojrzymy od środka na ludzkie naczynia krwionośne i przekonamy się, jak
działają nowoczesne inwazyjne metody leczenia, np. stosowanie sztucznej zastawki.

Aquaphor Poland (G13)
Pokaz: Jak przygotować wodę bezpieczną dla naszego zdrowia?
Zobaczymy, jak działają układy filtrujące wodę. Przekonamy się, że choć woda z kranu jest w pełni
zdatna do picia, i tak można ją przefiltrować, by stała się jeszcze czystsza.
Pokaz: Dlaczego w dzisiejszym świecie warto dbać o zdrowie poprzez wodę?
Zobaczymy, jak działają układy filtrujące wodę. Przekonamy się, jakie substancje da się odfiltrować
z wody z kranu i czy ma to wpływ na jej właściwości zdrowotne.
Pokaz: Dlaczego warto stosować filtry do oczyszczania wody pitnej dla ludzi i zwierząt?
Jak działają najnowocześniejsze filtry do wody? Dowiemy się, czemu zawdzięczają swoją skuteczność
i wydajność, a na koniec utrwalimy sobie wiedzę o skutkach niewłaściwego poziomu wody w naszym
organizmie.
Pokaz: Zrób sobie sam pyszną i zdrową wodę!
Co kryje w sobie nowoczesny filtr do wody? Porównamy substancje filtrujące i metody filtracji
stosowane w zależności od oczekiwanego rezultatu i jakości wody wejściowej.

Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia (G14)
Pokaz: Medycyna kulinarna
Jak gotować, żeby jedzenie służyło zdrowiu? Dowiemy się, jaka jest rola odżywiania w zapobieganiu
chorobom cywilizacyjnym i w ich leczeniu. A po teorii oczywiście przyjdzie czas na praktykę…
Pokaz: Sprawdź swoją wydolność!
Wykonamy test wysiłkowy na bieżni. Trzeba będzie spojrzeć prawdzie w oczy, a pomoże nam w tym
osoba obsługująca stanowisko, która doradzi odpowiednią dla nas tygodniową dawkę ruchu
i ostrzeże przed chorobami cywilizacyjnymi.
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Pokaz: Indywidualne konsultacje z lekarzami i studentami medycyny
Co jest najlepszym lekarzem i lekarstwem? Nasz styl życia! Po wypełnieniu krótkiej ankiety
i rozmowie ze specjalistą zyskamy wiedzę, które nasze nawyki są zdrowe, a które powinniśmy
zmienić.
Pokaz: Stretching przy biurku
Jak przetrwać cały dzień przy biurku? A kolejny? I tak przez wiele lat? Ratunkiem dla naszego
kręgosłupa mogą być ćwiczenia rozciągające, które rozluźnią i zaktywizują całe ciało… w tym nasz
przemęczony umysł!

Uniwersytet Warszawski; Instytut Polonistyki Stosowanej;
Zakład Logopedii i Emisji Głosu (G15)
Pokaz: Echokorektor
Jak to jest słyszeć własny głos z pewnym opóźnieniem? Z pomocą echokorektora poznamy to uczucie
i dowiemy się, jak wykorzystuje się to urządzenie w leczeniu jąkania.
Pokaz: Czy mózg jest maszyną?
Jak nasz mózg przetwarza mowę, którą słyszymy? A tekst, który czytamy? Jak radzi sobie z błędami
w tekście? Czy emocje, które towarzyszą wypowiadanym słowom, wpływają na to, jak je rozumiemy?
Pokaz: Wykorzystanie narzędzi technicznych do poznania głosu i mowy
Czy można zobaczyć głos? Tak, a przy odrobinie wprawy da się nawet rozróżnić fale dźwiękowe
głosów poszczególnych osób. Za pomocą artykulografu spróbujemy odgadnąć wymawiane głoski, nie
słysząc, a jedynie oglądając ich animację na komputerze.
Pokaz: Maszyny w służbie logopedii – wsparcie terapii i komunikacji werbalnej
Podejmiemy się skonstruowania tablicy do komunikacji, czyli urządzenia, dzięki któremu osoba
niemówiąca może porozumiewać się ze światem.
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (G16)
Pokaz: Krew widziana przez maszyny i ludzkie oko. Obraz mikroskopowy krwi i szpiku
Jak liczyć komórki krwi i szpiku? Jak rozróżnić te prawidłowe od chorych? Odpowiedź na wszystkie
pytania poznamy, oglądając tkanki pod mikroskopem i korzystając z licznika hematologicznego.
Pokaz: Zaloguj się do mózgu
Zagramy w grę sterowaną bezpośrednio z mózgu! Pomoże nam w tym interfejs mózg–komputer
w formie futurystycznego hełmu odczytującego nasze fale mózgowe.
Pokaz: Człowiek jako maszyna – badanie odruchów neurologicznych
Dokonamy szybkiego sprawdzianu mechanizmów naszego ciała. Odruchy fizjologiczne to dowód na
to, jak zaawansowaną maszyną jest każdy z nas – warto więc je zbadać i poznać ich działanie.
Pokaz: Tajemnica drzemiąca w ziołach. Maszyny w analizie farmaceutycznej surowców roślinnych
Kto rozwiąże zagadkę substancji leczniczych? Skorzystamy z pomocy mikroskopu, by w powiększeniu
obejrzeć ich strukturę. Spróbujemy zidentyfikować poszczególne związki chemiczne odpowiedzialne
za efekt leczniczy.
Pokaz: Maszyny ratujące życie
Symulator pacjenta potrafi naśladować większość stanów fizjologicznych i patofizjologicznych,
m.in. drgawki, sinicę, reaktywność źrenic, pracę serca. Wcielimy się w medyków, którzy muszą
zmierzyć się z nagłym ciężkim przypadkiem.
Pokaz: Mikroskop – przez historię w głąb człowieka
Jak poznawano wnętrze ludzkiego ciała, gdy nie było do dyspozycji tak nowoczesnej technologii, jaką
znamy dzisiaj? Zobaczymy dawne narzędzia do krojenia pacjenta, mikroskopy, wirówki i nieco
przerażające preparaty patomorfologiczne.

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (G17)
Pokaz: Oręż obronny komórki roślinnej
Jak roślina broni się przed suszą, zasoleniem gleby czy toksynami? Postaramy się jej w tym pomóc,
uzupełniając model rośliny o odpowiednie mechanizmy obronne.
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Pokaz: Energetyka komórki. Syntaza ATP
W komórce ludzkiego ciała, czyli doskonałej miniaturowej maszynie, ważną rolę przy wytwarzaniu
energii odgrywa enzym o nazwie syntaza ATP. Czym jest owo tajemnicze ATP i do czego służy,
dowiemy się, oglądając animację i budując interaktywny model.
Pokaz: Mechanizm tworzenia chimer zarodkowych, czyli technologia z Embriopodwórka
Pobawimy się w embriologów? Mając do dyspozycji binokular i mikromanipulator, możemy
dokonywać zmian w zarodkach zwierząt. Wszystko jednak odbędzie się na niby – komórkę
macierzystą będzie udawał koralik, a blastocystę – szalka Petriego.
Pokaz: Plemnik – biologiczna rakieta modułowa
Co się kryje w plemniku? Ta niezwykła komórka to konstrukcja z przemyślnych elementów doskonale
przygotowujących ją do roli, którą ma odegrać. Dzięki modelowi poznamy tajniki budowy
i funkcjonowania męskiej gamety.
Pokaz: Komórkowa fabryka części i narzędzi – translacja
Czy potrafimy pracować równie wydajnie jak miniaturowa fabryka kryjąca się w każdej komórce
naszego ciała? Spróbujemy wykonać jedno z jej zadań: ułożymy łańcuch oksytocyny z dziewięciu
aminokwasów symbolizowanych przez piłki, które trzeba odnaleźć w basenie.
Pokaz: Komórka jako złożona maszyna
Komórka to biologiczna maszyna, przewyższająca pod względem złożoności wiele wytworów
człowieka. Dowiemy się, jak biotechnolodzy zaprzęgają komórki do pracy w przemyśle.
Pokaz: Torfowiska – nerki – dializatory
Poznamy rośliny rosnące na torfowiskach, by docenić kluczowe znaczenie mokradeł. Uświadomimy
sobie, że bez nich ekosystem byłby jak człowiek pozbawiony nerek.
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Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne
do Spraw Transplantacji Poltransplant (G18)
Pokaz: Od dawcy do biorcy – zostań dawcą szpiku i uratuj drugiej osobie życie!
Dzięki zabawie puzzlami dowiemy się, na czym polega dobór odpowiedniego dawcy szpiku.
Zobaczymy też krok po kroku, jak wygląda badanie zgodności tkankowej dawcy i biorcy, a jeśli
będziemy chcieli, w krótkim czasie zasilimy bazę próbką własnego szpiku.
Pokaz: Solidarnie dla transplantacji!
Będziemy mieli okazję dokonać przeszczepu! Co prawda tylko na modelach, ale za to przy wsparciu
specjalistów, którzy chętnie wtajemniczą nas w arkana transplantologii.
Pokaz: Droga od pobrania narządu od dawcy do jego przeszczepienia biorcy
Jaką drogę przebywa przeszczepiany narząd od dawcy do biorcy? Zapoznamy się z każdym etapem
tego skomplikowanego scenariusza, którego finałem jest uratowanie ludzkiego życia.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (G19)
Pokaz: Pierwsza Pomoc
Przeszkolimy się z udzielania pierwszej pomocy przy użyciu zautomatyzowanego defibrylatora
zewnętrznego AED. Posłużą nam do tego celu trzy fantomy: osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia.
Pokaz: Profilaktyka zdrowotna
Zeskanujemy własne ciało! Dzięki urządzeniu do badań antropometrycznych dowiemy się o sobie
jeszcze więcej. Tylko czy jesteśmy gotowi na tę wiedzę?
Pokaz: Pozytywnie zakręceni
Czy przeszlibyśmy sprawdziany, którym poddawani są piloci? Spróbujemy swoich sił w testach
psychometrycznych i obejrzymy prezentację wirówki przeciążeniowej.
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Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (G20)
Pokaz: Maszyna, która sprawdzi skład twojego ciała
Niech prąd przepłynie przez nasze ciało! Poddamy się badaniu metodą bioimpedancji elektrycznej
(BIA), dzięki której dowiemy się, ile w naszym organizmie jest tkanki tłuszczowej, ile mięśniowej, a ile
wody.
Pokaz: Człowiek – „maszyna” badana przez maszyny
Przeanalizujemy nasz wydatek energetyczny w warunkach spoczynkowych, a potem w trakcie wysiłku
fizycznego. Uzyskany wynik podpowie nam, jakie powinniśmy wyciągnąć wnioski dotyczące naszego
żywienia i aktywności fizycznej.
Pokaz: Żywność świeża czy nieświeża?
Jak ocenić świeżość produktu spożywczego? Poznamy metody, które służą do tego celu, a także do
oceny innych parametrów, jak dojrzałość owocu czy wypukłość żółtka jajka.

Studenckie Koło Naukowe Dietetyków
przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej WUM (G21)
Pokaz: Żywienie bez tajemnic
Czas zadbać o zdrową dietę! Utrwalimy wiedzę o kaloryczności różnych posiłków, skorzystamy
z porady dietetyka i przekonamy się naocznie, ile soli, cukru i tłuszczu zawierają poszczególne
produkty.

Koło naukowe żywienia klinicznego WUM (G22)
Pokaz: Tajniki żywienia klinicznego
Kogo karmią maszyny? Choćby pacjentów niezdolnych do samodzielnego przyjmowania pokarmów.
Zobaczymy różne sposoby podawania substancji odżywczych, a także poznamy poszczególne
preparaty.
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Pokaz: Żywienie kliniczne w praktyce
Typowe szpitalne jedzenie nie istnieje. W zależności od potrzeb pacjenta ustalane jest specjalistyczne
menu. Poznamy jego walory smakowe, zapachowe i odżywcze, a także inne cechy dopasowane do
różnych dolegliwości i zaburzeń.
Pokaz: Kącik eksperta
Rozprawimy się z mitami na temat tego, w jaki sposób odżywianie pomaga zapobiegać chorobom
i czym właściwie jest żywienie kliniczne.

131

