1. Pakiet warsztatów, wykładów i pokazów naukowych
do przeprowadzenia
w dogodnym dla Ciebie czasie (przez 7 dni, od 29.09.2020 do 6.10.2020)
oraz KONKURS Z NAGRODAMI!

Co ma pływać nie utonie
warsztat
mgr inż. Adam Zahler

W trakcie warsztatu uczestnicy poznają „praktyczną” stronę Prawa
Archimedesa. Wyznaczą objętość i gęstość ciała, a także dowiedzą się czy
pływać można tylko w wodzie.
Potrzebne materiały: plasterek marchewki (o grubości 1 cm), woda 3-5
łyżeczek soli, jajko ugotowane, ok. 1 kg ryżu lub drobnej kaszy, pudełko, 1
piłka pingpongowa, śruba metalowa ok 3 cm lub kilka metalowa, 2-3 kubeczki
lub słoiczki

Kolorowa interferencja
warsztat
dr Adam Czyżewski

Wszyscy uwielbiamy bańki mydlane, ale nie zawsze wiemy, że ich kolory zależą od
grubości jej ścianki? Na tej podstawie możemy określić również jej grubość. To samo
zjawisko fizyczne odpowiada również za kolorowe plamy rozlanej na wodzie benzyny. Na
warsztacie poznacie tajemnice interferencji światła oraz wykonacie trwały kolorowy
obraz bez użycia kolorowych farb i kredek.
Potrzebne materiały: woda w naczyniu (w pudełku po lodach), bezbarwny lakier do
paznokci, czarny papier techniczny

Model silnika prądu stałego
warsztat
Michał Ratajczak
Warsztaty podczas, których będziemy rozwijać konstruktorskie umiejętności i poznamy podstawy
elektryki. W czasie warsztatów zostanie zbudowany model silnika prądu stałego z ogólnodostępnych
materiałów. Uczestnicy poznają również podstawy działania takiego silnika.
Potrzebne materiały: kawałek kartonu lub sklejki (wymiar zbliżony do kartki z zeszytu), 2 magnesy
(zwykłe lub neodymowe), papier ścierny (mały kawałek), wykałaczka, bateria 4,5 V lub koszyk na
baterie z 2 bateriami AA; Jeśli będzie bateria 4,5 V to dwa spinacze i 2 kawałki drutu lub przewodu
aby podłączyć do blaszek baterii, Cienki drut miedziany izolowany około 3m, wykałaczki, gruby drut
miedziany pozbawiony izolacji, folia aluminiowa- mały kawałek

Dlaczego galareta się trzęsie?
warsztat
Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu

Tworzywa sztuczne odgrywają ważną rolę w życiu człowieka. To szeroka gama materiałów syntetycznych lub
półsyntetycznych o stale rosnącym spectrum zastosowań. Stworzone w laboratorium chemicznym, cechują się
powtarzalnością identycznych grup atomów, które łączą się w długie łańcuchy. Niniejsze warsztaty pomogą uczniom
zagłębić się w te niezwykle ciekawe zagadnienia, umożliwiając tym samym zdobycie większej wiedzy na temat
tworzyw sztucznych, o których tak wiele się mówi w dzisiejszym świecie. Uczestnicy dowiedzą się, czy można
przeprowadzić reakcję chemiczną, która pozwoli powielać fragmenty cząsteczki, tak jak kopiujemy obrazki. Ponadto,
magicznie znikający materiał, elastyczna masa plastyczna – slime oraz superabsorbent, z którego powstanie ogromna
ilość sztucznego śniegu, zadziwią wszystkich i udowodnią, iż eksperymentowanie w prawdziwym laboratorium to
niezapomniane przeżycie.
Potrzebne materiały: reklamówki foliowe (wykonane z polietylenu foliowego), plastikowe pojemniki (wykonane z
polipropylenu), styropian (wykonany z polistylenu), kubki oraz butelki plastikowe (wykonane z mat. Pet), aceton, klej
zawierający w swoim składzie alk. Poliwinylowy, żel do prania zawierający kwas borowy, hydrożel, woda;

Hydrauliczne ramię robota z rzeczy, które znajdziesz w domu
warsztat
Michał Ratajczak
Warsztat dla wszystkich młodych domowych konstruktorów, którzy chcą stworzyć coś własnoręcznie. Podczas zajęć
stworzymy hydrauliczne ramię robota z kartonów i strzykawek. Zdobytą wiedzę będziesz mógł zastosować w domu
i samemu stworzyć podobną maszynę. Zapoznasz się również z tym jak działają mechaniczne urządzenia
hydrauliczne.
Potrzebne materiały: 2 arkusze A4 kartonu do wycięcia elementów, 6 strzykawek o poj. 10 ml, rurka o długości 1,5
m (rurka musi ściśle przylegać do otworu strzykawki, pocięta na 3 odcinki o równej długości), 10 szt długich
wykałaczek, klej typu kropelka, nożyczki, kawałek drutu (ok. 10 cm długości, 1 mm średnicy), formatka do wycięcia
elementów do pobrania ze strony explory.pl/2020

Camera Obscura
warsztat
dr Adam Czyżewski

Pierwowzorem aparatu fotograficznego jest Camera Obscura, o której pierwsze
wzmianki pochodzą ze Starożytnej Grecji. I choć technologie związane z
fotografią rozwinęły się na przestrzeni wieków, to jednak ta technika robienia
zdjęć cały czas znajduje swoich wielbicieli na całym świecie. A dlaczego? O tym
przekonacie się sami na warsztatach, na których wykonacie taki aparat.
Potrzebne materiały: brystol, papier śniadaniowy, taśma klejąca

Gdzie kabli sześć, tam dużo podłączania
warsztat
Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu

Kabel, a raczej przewód to nic innego, jak element obwodu elektrycznego służący do prowadzenia,
wzdłuż określonej drogi, prądu elektrycznego, który w dzisiejszych czasach jest nam niezbędny do
codziennego życia. Bez niego bowiem nie działałaby lodówka, pralka, telewizor, telefon, czy
komputer. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, czym jest prąd elektryczny, który służy nam na
każdym kroku oraz skąd się on bierze. Ponadto, wykonując szereg ciekawych doświadczeń, poznają,
w jaki sposób może on zasilać tak wiele urządzeń. Dodatkowo przekonają się, że prąd można
stworzyć niemal ze wszystkiego, a telefon komórkowy da się naładować nawet na Saharze!
Potrzebne materiały: Plastikowe pudełko po kostkach do lodu, kilka ocynkowanych gwoździ,
miedziany drut, ocet, diody, bateria, magnes
.

Natural(nie) Chemia czyli Wskaźnik co się zmienia
warsztat
SmartLab
W ramach warsztatów ugruntujemy wiedzę o wskaźnikach kwasowości. Przypomnimy sobie, że są to substancje, które pod wpływem zmian odczynu środowiska
zmieniają barwę. Są one słabymi kwasami lub zasadami, zaś ich forma zdysocjowana i niezdysocjowana różnią się zabarwieniem. Wykorzystamy zmianę pH
środowiska w celu wpłynięcia na wzajemny stosunek stężeń obu postaci wskaźnika, a w konsekwencji na przyjmowane przez niego zabarwienie. Każdy ze
wskaźników ma bowiem charakterystyczny zakres pH, w którym następuje zmiana jego koloru. Do eksperymentowania przydadzą nam się m.in. czarna herbata,
cytryna, czerwone owoce lub herbatka owocowa, a także… kurkuma!
Potrzebne materiały: Jednorazowe kubeczki (lub inne pojemniki do przeprowadzenia doświadczeń (min. 5 sztuk), jednorazowe łyżeczki (lub zamiennik), woda z
kranu, czarna herbata (w liściach lub torebkach) + naczynie do jej zaparzenia, herbata owoce leśne (w torebkach) + naczynie do jej zaparzenia, barszcz czerwony w
proszku + naczynie do rozpuszczenia go w wodzie, czerwona kapusta + naczynie do sporządzenia wywaru z niej, ocet lub kwasek cytrynowy, preparat do
udrażniania rur (UWAGA! Ostrożnie! Zalecane eksperymentowanie pod nadzorem osoby pełnoletniej!), opcjonalnie: cytryna, sok z cytryny, fartuch kuchenny,
okulary ochronne, rękawiczki jednorazowe, taca lub folia zabezpieczająca blat

Hydrozagadka
warsztat
SmartLab
W ramach zajęć warsztatowych z fizyki będziemy eksperymentować jak przed wiekami sam mistrz Leonardo
da Vinci! Przeniesiemy się do Krainy Hydromechaniki czyli działu fizyki zajmującego się równowagą i ruchem
płynów. Przy użyciu prostych materiałów będziecie mogli samodzielnie badać wpływ ciśnienia
hydrostatycznego na wypływ cieczy. Wykorzystując ryciny mistrza Leonardo sprawdzimy, ile prawdy jest w
powiedzeniu„ mylić się jest rzeczą ludzką” oraz dowiemy się jakiego odkrycia dokonał Evangelista Torricelli.
Ponieważ entropia rośnie szczególnie na stole laboratoryjnym, dlatego prezentowane doświadczenia możecie
przeprowadzić również podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem lub podczas wizyty nad lokalnym
zbiornikiem wodnym.
Potrzebne materiały: zakręcane plastikowe butelki np. 1,5 l (do 5 sztuk); taśma klejąca, miska lub taca,
gwóźdź, świeczka (np. typu tealight), zapałki, podwyższenie (np. miska lub kubek odwrócony do góry dnem),
woda z kranu, papier ręcznikowy (na wszelki wypadek).

Augmented Reality Sandbox – krajobraz w zasięgu ręki
pokaz
dr Marcin Frączek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Augmented Reality to mikrogeografia wyświetlana na wyciągnięcie ręki. Rozszerzona
rzeczywistość lub AR to termin używany do opisania obrazu generowanego komputerowo
wyświetlanego na rzeczywistych przedmiotach, które można zobaczyć i dotknąć.
Rzeczywistość rozszerzona zwykle reaguje również na dane wejściowe użytkownika. AR
Sandbox to implementacja projektu open source w U.C. Davis wspieranego przez US National
Science Foundation. Zestaw składa się z blatu (w formie kuwety) do piasku, skanera,
projektora i komputera z oprogramowaniem. Skaner (Kinect 3D) wykrywa wysokość i
położenie piasku na blacie, program oblicza odpowiednią projekcję i przesyła informacje do
projektora, który następnie wyświetla linie topograficzne i kolory na odpowiednim piasku
poniżej.
.

Najważniejsze rzeczy, które należy wiedzieć o inżynierii danych
wykład
dr hab. prof. PŚk Marzena Nowakowska, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Wykład jest prezentacją kierunku inżynieria danych prowadzonego na Wydziale Zarządzania i
Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Jest adresowany głównie do uczniów
zainteresowanych podjęciem nauki związanej z informatyką stosowaną. Treści wykładu, oprócz
informacji podstawowych, zawierają objaśnienia pojęć, takich jak: Big Data, Data Science, procesy
ETL, Data Mining, Sztuczna inteligencja, Web Scraping. Zostaną zaprezentowane dwie ciekawe prace
inżynierskie absolwentów kierunku.

Zawód przyszłości – projektant doświadczeń
wykład
Agata Ciesielska, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Firmy, które dziś odnoszą największe sukcesy, nie ograniczają się do stworzenia wyjątkowego produktu
czy szukania rynków bez konkurencji, ale dbają przede wszystkim o niepowtarzalne doświadczenia
swoich klientów. Czy to, jakie wrażenia odniesie użytkownik jest przypadkowe? A może da się to
przewidzieć lub nawet zaprojektować? Na czym polega praca w jednym z zawodów przyszłości projektanta usług? W jaki sposób powstają innowacyjne usługi, które znajdują nie tylko klientów, ale
fanów? Podczas prelekcji dowiesz się, jakie są etapy projektowania usług i jakich cech wymaga praca
projektanta usług, a także jakich błędów musi się wystrzegać.

Gazy Kriogeniczne w akcji
pokaz
SmartLab
Podstawowy składnik ziemskiej atmosfery stanowi azot – gaz, który przechodzi do fazy ciekłej w temperaturze -196oC. Skroplenie azotu zostało dokonane po raz
pierwszy 15 kwietnia 1883 roku przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zygmunta Florentego Wróblewskiego i Karola Olszewskiego. Dokonali oni tego nie
tylko dla azotu, ale również dla tlenu (i to o 8 dni wcześniej!). Skroplenie tych dwóch podstawowych składników powietrza wywarło ogromne wrażenie w
ówczesnym świecie naukowym, zwłaszcza, że sprawa skroplenia tzw. trwałych gazów miała olbrzymie znaczenie dla potwierdzenia budowanej wówczas teorii
kinetyczno-molekularnej materii. Naukowcy ci nie mogli nawet marzyć o tak szerokim zastosowaniu azotu, jakie ma miejsce w obecnych czasach. Osiągnięcie
polskich fizyków zapoczątkowało bowiem intensywny rozwój kriotechniki.
Ciekły azot wykorzystywany jest obecnie nie tylko w wielu dziedzinach techniki, ale również np. w budownictwie i przemyśle spożywczym, w medycynie oraz
podczas badań naukowych. Wkracza on ponadto coraz bardziej do życia codziennego, a nawet został zastosowany podczas pucharu świata w skokach narciarskich do
schładzania elementów skoczni. Nic zatem dziwnego, że będzie jednym z głównych bohaterów naszych pokazów. Panie i Panowie, poznajcie ich Wysokości: Ciekły Azot
i Suchy Lód!

Patenty z natury

Czego boi się fotograf?

Tytani z Podzamcza

wykład

wykład

film

dr Katarzyna Kołacz
W trakcie wykładu zostaną przedstawione
produkty, materiały i technologie
stosowane w życiu codziennym
zainspirowane rozwiązaniami
występującymi w naturze.

Film o pracy ludzi wykonujących badania na
obecność koronawirusa w Regionalnym
Centrum Naukowo – Technologicznym w
Podzamczu. Poznaj ich obawy, lęki i odwagę.
Zobacz z bliska, jak to jest stawać oko w oko z
COVID-19. (czas trwania 7min. 30 sek)

.

mgr inż. Adam Zahler
Co to jest idealne zdjęcie? Czy to najlepiej
odwzorowujące fotografowany przedmiot, czy też to
nadające mu artystyczny wygląd. Na wykładzie
będzie przedstawione jakie parametry sprzętu i
uwarunkowania zewnętrzne wpływają na jakość i
ostateczny wygląd fotografii.
.

KONKURS Z NAGRODAMI
rusza w dniu festiwalu
•

WEJDŹ NA STRONĘ EXPLORY.PL/2020
•

OBEJRZYJ MATEIAŁY EDUKACYJNE

•
•

WYPEŁNIJ QUIZ
WYGRAJ NAGRODY

2. Na żywo – wykłady i dyskusje, 29 września 2020 r.
Czekamy na Ciebie na: explory.pl/2020
9:00 - Uroczystość otwarcia
9:30 - Rozmowy na czasie: „Praca naukowa w czasie pandemii”
Uczestnicy: Mariusz Zyngier (Opiekun Naukowy) i Joanna Bagniewska (zoolożka,
popularyzatorka nauki)
10:30 - Gazy Kriogeniczne w akcji – pokaz naukowy przygotowany przez Centrum Edukacji SmartLAB
11:30 - Spotkanie z Szymonem Kanikowskim, laureatem Konkursu Naukowego E(x)plory
Rozmowę prowadzi Justyna Suchecka, dziennikarka
12:30 - Wykład „Fake newsy w czasach koronowirusa i nie tylko – jak je wykrywać i zwalczać”
prowadzą Aleksandra i Piotr Stanisławscy, autorzy największego bloga popularnonaukowego
w Polsce CRAZY NAUKA
13:30 – Rozmowy z uczestnikami Konkursu – prowadzi Maciej Oswald, dziennikarz radiowy

15:00 - Ogłoszenie wyników regionalnego etapu Konkursu Naukowego E(x)plory
Wydarzenie prowadzi dziennikarz naukowy Radek Brzózka

Bądźcie z nami online!

3. Młodzi Naukowcy i ich projekty badawcze

✓ Poznaj projekty badawcze - Prezentacja projektów naukowych biorących udział w regionalnym
etapie Konkursu Naukowego E(x)plory w Podzamczu – wideowizytówki projektów dostępne na
stronie www.explory.pl/2020
✓ Porozmawiaj online z uczestnikamiKONKURS
Konkursu Z- NAGRODAMI
sesja konkursowa otwarta dla publiczności
na stronie: www.explory.pl/2020
29 września godz. 13:30 – 14:30

✓ Masz projekt naukowy i chciałbyś o nim porozmawiać z Laureatem Konkursu Naukowego
E(x)plory? - konsultacje online z Szymonem Kanikowskim 29 września w godz. 12:30 - 13:30

Do udziału w warsztatach, wykładach i pokazach zapraszamy
uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych

oraz wszystkich pasjonatów nauki i technologii
ZAPISY obowiązują na następujące atrakcje:
✓ pakiet warsztatów, wykładów i pokazów naukowych
✓ rozmowy z uczestnikami konkursu 29 września godz. 13:30 – 14:30
✓ konsultacje online z Szymonem Kanikowskim
września w godz. 12:30 - 13:30
KONKURS29
Z NAGRODAMI
na stronie:
zapiszwww.explory.pl/2020
się TUTAJ

Na żywo – wykłady i dyskusje, dostęp otwarty (na stronie explory.pl/2020), 29 września 2020 r.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Jeśli masz pytania napisz do nas na adres: podzamcze@explory.pl lub zadzwoń pod nr 570 151 499.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego oglądania i eksplorowania!

Regulamin Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w Podzamczu
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Organizatorem Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w Podzamczu, zwanego dalej Festiwalem, jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, zwanej dalej
Organizatorem.
Festiwal odbędzie się online poprzez stronę www.explory.pl/2020, serwis YouTube oraz poprzez platformę konferencyjną HOPIN.
Udział w Festiwalu jest bezpłatny.
Czas trwania Festiwalu:
- Część na żywo odbędzie się 29 września 2020 w godz. 9:00-16:00
- Pakiet wykładów, warsztatów i pokazów naukowych zostanie upubliczniony w dniu 29 września 2020 roku i będzie aktywny co najmniej do 6 października
2020 do godz. 24:00.
Festiwal składa się z następujących elementów:
- wykładów i dyskusji odbywających się na żywo w dniu wydarzenia ogólnie dostępnych na stronie http://www.explory.pl/2020 oraz na kanale Organizatora
na YouTube
- z pakietu wykładów, warsztatów i pokazów naukowych udostępnianych po dokonaniu zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy
- części konkursowej, w trakcie której odbywać się będzie regionalny etap Konkursu Naukowego E(x)plory. Ocena projektów przez jurorów będzie
miała charakter zamknięty – dostępny wyłącznie dla jurorów i uczestników Konkursu. Uczestnicy Festiwalu mają możliwość kontaktu z uczestnikami
Konkursu w formie i godzinach określonych w programie wydarzenia i po wcześniejszej rejestracji na http://www.explory.pl/2020
Materiały video udostępnione dla uczestników Festiwalu są chronione prawem autorskim.
Dokonując zgłoszenia, uczestnik Festiwalu zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać i nie ściągać na komputer ani żadne nośniki pamięci udostępnionych
materiałów Festiwalu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i przesunięć czasowych poszczególnych punktów Festiwalu.
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

KONKURS Z NAGRODAMI
na stronie: www.explory.pl/2020

- Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku ze zgłoszeniem i udziałem w Festiwalu jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, z siedzibą w
Warszawie 00-341, przy ul. Radnej 12. NIP: 118-205-96-88 KRS: 0000379454.
- Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@fzt.org.pl
- Administrator przetwarza dane osobowe uczestników w celu przygotowania i przeprowadzenia Festiwalu oraz w celu tworzenia analiz i statystyk na potrzeby
wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO -) przez okres lat 12 miesięcy.
- Uczestnicy Festiwalu mają prawo do złożenia wniosku o sprostowanie danych, o usunięcie danych, o ograniczenie przetwarzania , o dostęp do danych –
informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię, o przeniesienie danych o prawo sprzeciwu .
- Administrator przekazuje dane podwykonawcom, którzy dostarczają rozwiązań technologicznych pozwalających za realizację Festiwalu. Podmioty te działają
wyłącznie w granicach dostarczenia konkretnej usługi, programu, serwisu, a przetwarzanie przez nie danych osobowych jest podyktowane wyłącznie brakiem
możliwości wykonania usługi bez ich posiadania.

