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Program Wielodyscyplinarnych Warsztatów Naukowych 
dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych 

Warszawa – Miedzeszyn, 3 - 9 grudnia 2017 
 
 
Witamy na Warsztatach! 

 Uczysz się z książek i czasopism. Bierzesz udział w wykładach i seminariach. Być może 
próbujesz prowadzić własne badania. Być może pragniesz w przyszłości zająć się wzbogacaniem 
wiedzy naukowej. Wielodyscyplinarne warsztaty naukowe mają dać Ci przedsmak takiej pracy. 

 W ciągu kilku dni przy pomocy naukowców i studentów przejdziesz przez etapy, które 
w pełnej pracy naukowej zajmują miesiące, a niekiedy lata. Badacz zaczyna pracę od zapoznania 
się z problemem i wynikami otrzymanymi przez innych. Następnie stawia określone hipotezy  
i tak planuje swoje badania, by można je było zweryfikować, czyli sprawdzić ich słuszność. 
Kolejnym krokiem będzie ich realizacja – zbieranie danych, sporządzanie notatek i opisów 
obserwacji. Potem jeszcze trzeba w przejrzysty sposób przedstawić przebieg, wnioski i wyniki. 
Wyniki badań i odkrycia prezentuje się na seminariach i tematycznych konferencjach 
naukowych. Prezentacje, na których przedstawicie swoim rówieśnikom wyniki kilkudniowej 
pracy planujemy na zakończenie Warsztatów. 

 Poza pracą nad jednym z zaproponowanych doświadczeń, masz możliwość udziału 
w „Krótkim Kursie”. Oprócz tego przewidujemy – zgodnie z poniższym programem – wykłady 
ludzi nauki, a ponadto zaprosimy Cię do teatru, Muzeum Narodowego i Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Warsztaty są okazją do podzielenia się swoją wiedzą i przemyśleniami na interesujące 
was tematy z koleżankami i kolegami. Bardzo gorąco zachęcamy do wygłoszenia odczytu, jak też 
do rozmów z tutorami na temat nurtujących Cię problemów czy Twoich doświadczeń. Do 
dyspozycji będzie też podręczna biblioteczka publikacji naukowych oraz czasopism. 

 
Miłych i owocnych dla rozwoju Twoich zainteresowań dni! 
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niedziela, 3 grudnia 
 
13.00 – 15.00  przyjazd uczestników 

 sala A, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5A 
 

15.30   wyjazd do Muzeum Narodowego z parkingu przy ul. Pasteura 5a 
 

16.00   obiad – restauracja „aleje3” 
 

17.00 zwiedzanie wystawy w Muzeum Narodowym 
 

18.00   przejazd do Miedzeszyna 
 

18:30 zakwaterowanie w hotelu 
 

19.00   kolacja  
 

20.00   spotkanie organizacyjno – wprowadzające 
 sala 12 

 

21.00   gry i zabawy integracyjne 
 

22.00   cisza nocna 
 
poniedziałek, 4 grudnia 
 
8.00   pobudka    
 

8.30   śniadanie 
 

9.30 wyjazd do Warszawy 
 

10.30 zajęcia w Bibliotece Uniwersyteckiej 
 

13.30 obiad w restauracji „Rewers” 
 

14.30 przejazd do Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu 
Warszawskiego (ul. Pasteura 5a) 

 

15.00 zajęcia w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW 
 

16.30   przejazd do Miedzeszyna 
 

17.30 warsztaty – wprowadzenie 
tematy i opisy warsztatów podane na końcu programu 
 sale wg. listy wywieszonej w recepcji 

 

19.00   kolacja 
 

20.00   podsumowanie dnia 
 

22.00   cisza nocna 
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wtorek, 5 grudnia 
 
7.30   pobudka 
 

8.00   śniadanie 
 

9.00   wyjazd do Warszawy 
 

10.00 – 14.00  warsztaty 
tematy i opisy warsztatów podane na końcu programu 
 

14.00   obiad (bufet Wydziału Biologii UW, ul. Miecznikowa 1) 
 

15.15 wykład: dr Takao Ishikawa – DNA jako komputer – czy to możliwe  
 sala B, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5A 
 

17.00    wyjazd do Miedzeszyna 
 
18.00 – 19.00  czas do dyspozycji własnej, konsultacje odczytów 
 

19.00   kolacja 
 

20.00   podsumowanie dnia 
 

20.30   odczyty uczestników, konsultacje 
 

22.00    cisza nocna 
 
środa, 6 grudnia 
 
7.30   pobudka 
 

8.00   śniadanie 
 

9.00   wyjazd do Warszawy 
 

10.00 – 14.00  warsztaty 
tematy i opisy warsztatów podane na końcu programu 
 

14.00   obiad (bufet Wydziału Biologii UW, ul. Miecznikowa 1) 
 

15.00    wyjazd do Miedzeszyna 
 

16.00 – 19.00 konsultacje odczytów, konsultacje z tutorami, czas do pracy własnej 
 

19.00   kolacja 
 

20.00   podsumowanie dnia 
 

20.30   odczyty uczestników 
 

22.00    cisza nocna 
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czwartek, 7 grudnia 
 
7.30   pobudka 
 

8.00   śniadanie 
 

9.00   wyjazd do Warszawy 
 

10.00 – 14.00  warsztaty 
tematy i opisy warsztatów podane na końcu programu 
 

14.00   obiad (bufet Wydziału Biologii UW, ul. Miecznikowa 1) 
 

15.00 wykład: dr Jakub Bochiński – Kongres Planetarny 
 Interaktywny wykład, w trakcie którego postaramy się wspólnie 

zdecydować o przyszłości poszukiwań życia poza Układem Słonecznym. 
 

 sala A, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5A 
 

17.00    wyjazd do Miedzeszyna 
 

18.00 – 19.00  czas do dyspozycji własnej, konsultacje odczytów 
 

19.00   kolacja 
 

20.00   podsumowanie dnia 
 

20.30   odczyty uczestników, konsultacje 
 

22.00    cisza nocna 
 
piątek, 8 grudnia 
 
7.30   pobudka 
 

8.00   śniadanie 
 

9.00 – 11.00  przygotowania prezentacji na seminarium  
 

11.30 – 13.30   KRÓTKI KURS – część pierwsza 
 sale wg listy wywieszonej w recepcji 

 

13.30   obiad 
 

15.00 – 17.00  KRÓTKI KURS – część druga 
 sale wg listy wywieszonej w recepcji 

 

17.00 – 17.30  podwieczorek 
 

18.00 wyjazd do Nowego Teatru 
 

19.00 spektakl "Biblia Rdz." 
 Nowy Teatr, ul. Madalińskiego 10/16 

 

20.30    przejazd do Miedzeszyna 
 

21.00    kolacja 
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21.30   podsumowanie dnia 
 

22.00   cisza nocna 
 
sobota, 9 grudnia 
 
7.30   pobudka 
 

8.00   śniadanie 
 
9.00 – 9.30  przygotowania do prezentacji 
 

9.30 – 12.30  seminarium końcowe 
 sala konferencyjna 

 

12.30 – 13.00 spotkanie podsumowujące 
 sala konferencyjna 

 

13.00   obiad 
 

13.30 – 14.00  przygotowania do wyjazdu 
 

14.00   wyjazd do biura Funduszu i na Dworzec Centralny 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Warsztaty – zajęcia do wyboru 
 

Wybór poszczególnych warsztatów odbędzie się podczas spotkania organizacyjnego. 

 
humanistyczne –  zajęcia w Muzeum Narodowym 
 

koordynacja zajęć: Marek Płuciniczak, kierownik Działu Edukacji MNW 
 

wtorek: 
Piotr Lisowski (Pracownia Konserwacji Malarstwa na Płótnie MNW) 
 

Wydawać by się mogło, że pokazywane w muzeach dzieła sztuki wyglądają dokładnie 
tak, jak zamierzyli to ich twórcy. Nic bardziej mylnego - pod wpływem czasu również one 
się zmieniają: starzeją się, kolory stają się transparentne lub ciemnieją. Wraz ze 
zmianiającymi się gustami obrazy były przycinane i przemalowywane, a w wyniku 
dramatycznych okoliczności często uszkadzane i reperowane. Zajęcia w pracowni 
konserwacji pokażą jakimi metodami można współcześnie poznawać dzieje zabytków 
oraz jakie są praktyki konserwatorskie. 
 
środa: 
Piotr Borusowski (Gabinet Rycin i Rysunków MNW), Marek Płuciniczak 
 

Zajęcia skoncentrowane będą na osobie artysty i jego profesji. Na podstawie rysunków 
spróbujemy określić jakie były etapy edukacji artysty oraz w jak długa droga prowadziła 
od pierwszego zamysłu do skończonego obrazu. Słowem, zastanowimy się „jak pracuje 
artysta?”. Z kolei warsztaty w galeriach stałych posłużą nam do odpowiedzi na inne 
wazne pytania – „jak artyści chcieli być postrzegani przez sobie współczesnych?”, „jak 
ukazywali siebie i swoją profesję?”. 
 
czwartek: 
Anna Grochala (Gabinet Rycin i Rysunków MNW), Marek Płuciniczak 
 

Czym dla świata świata nauki i literatury było wprowadzenie druku przez Gutenberga, 
tym dla świata sztuki było pojawienie się grafiki. Rycina odbita w Norymberdze 
w kilkuset egzemplarzch, w ciągu roku mogła dotrzeć do Krakowa, Paryża, Florencji czy 
Lizbony. „Wędrujące” po całej Europie ryciny mogły być inspiracją dla artystów, ale 
również nośnikiem treści politycznych i religijnych. Podczas zajęć zastanowimy się czemu 
służyła grafika, kto z niej korzystał, wreszcie, nauczymy się rozpoznawać różne techniki 
graficzne. 

 
fizyczne –  Pływać każdy może, czyli o budowaniu statków 
 

Tomek Smołka, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 
Piotr Zdybel,  Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 

 

W trakcie warsztatów zapoznamy się z prawami fizyki rządzącymi pływaniem statków, 
co będzie ilustrowane wykonywanymi doświadczeniami. Motywem przewodnim zajęć 
będzie budowa własnego modelu kontenerowca. 
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chemiczne –  Kolby nieładu i porządku, czyli kolory w reakcjach oscylacyjnych 
 

Joanna Macnar, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 
Jakub Narodowiec,  Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Podczas warsztatów "wyprowadzimy z równowagi" m.in. reakcje Biełusowa-
Żabotyńskiego, a także przeprowadzimy "operację na otwartym" rtęciowym sercu. 
Wszystko po to by zapoznać się ze światem fascynujących i jeszcze nie do końca 
poznanych reakcji oscylacyjnych.  

 
biologiczne: 

 
zajęcia w poniedziałek i wtorek: 
 
Kofeina – wróg czy przyjaciel? 
Kacper Kwiliński, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Miejsce zajęć: Laboratorium Chemii Bioorganicznej UW 
 

Podczas zajęć odpowiemy sobie na pytania: co kryją w sobie liście herbaty? Jak powstaje 
kawa bezkofeinowa, czy faktycznie jest ona bezkofeinowa i czy jest się czego bać? Ile 
kofeiny jest w herbacie? I wiele innych… Poznamy także jedną z technik izolacji 
związków naturalnych wykorzystywanej podczas preparatyki organicznej oraz zasady 
produkcji kawy bezkofeinowej. 
 
zajęcia w środę i czwartek: 
 
Zajęcia w Zakładzie Hydrobiologii UW 
mgr Ewa Babkiewicz, mgr Alicja Pawelec-Olesińska 
 

W programie zajęć przewidziano m.in.:  
 

 wprowadzenie merytoryczne do eksperymentów, stawiania hipotez, 
planowania wykonania doświadczeń, 

 eksperymenty behawioralne z udziałem ryb, 
 eksperymenty behawioralne z udziałem zwierząt planktonowych, 
 wykład „Gatunki inwazyjne zwierząt w Polsce”. 

 
Informatyczno-fizyczne  –  Symulacje fizyczne 
 
 Oskar Grocholski, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 
 

Podczas warsztatów nauczymy się podstaw Pythona oraz jak za jego pomocą napisać 
proste symulacje numeryczne. Na początku pierwszych zajęć wspólnie zainstalujemy 
niezbędne narzędzia, a potem przejdziemy do kodzenia. Docelowo chciałbym z Wami 
napisać symulację wahadła fizycznego, następnie dwóch kulek na sprężynkach, a na 
końcu prostą symulację gazu w dwóch wymiarach. Mile widziane są inne, własne 
pomysły na symulacje. 
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chemiczne –  W kolorowym świecie chemii analitycznej 
 

Katarzyna Abramczyk, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
 

Czy słodka Coca-cola jest rzeczywiście słodka? Jak wykryć obecność chlorków w wodzie 
wodociągowej? Co to są reakcje redoks? Co wspólnego ma przepływ elektronów 
z odbarwieniem roztworu nadmanganianu potasu w obecności niektórych 
odczynników? Na te i wiele innych pytań postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź 
przez wnikliwe obserwacje i wyciąganie wniosków. Warsztaty będą polegały na 
samodzielnym przeprowadzeniu doświadczeń z obszaru wskaźników pH, strącania 
osadów, a także reakcji redoks, jak również poszukiwaniem odpowiednich równań 
reakcji w udostępnionych materiałach. A to wszystko w towarzystwie kolorów - od 
żółtych, przez pomarańczowe, aż do czerwonych, zielonych, niebieskich; ba, fiolet też się 
znajdzie! 

 
 
 

*** 
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Krótkie kursy – zajęcia do wyboru 
 

Zapisy na krótkie kursy będą prowadzone podczas spotkania organizacyjnego. 
 
 
humanistyczny  – Od Abrahama do Jakuba 
 

ks. dr Stanisław Adamiak, Instytut Historyczny UW 
 
 
matematyczny  – Statystyka dla młodego fizyka, biologa i chemika 
 

dr inż. Michał Krupiński, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
 
 
Informatyczno-twórczy  – Modelowanie w Blenderze 
 

Igor Nowicki, Wydział Fizyki UW 
 

Zajęcia będą się składały z dwóch części - przez pierwsze dwie godziny poznamy interfejs 
Blendera w stopniu wystarczającym do zbudowania prostej budowli z klocków. 
Nauczymy się obsługi fizyki Blendera i wykorzystania jej do stworzenia efektownej 
animacji. Druga część będzie dotyczyła faktycznego stworzenia ustalonego obiektu. 
Nauczymy się procesu modelowania wybranego kształtu na podstawie danych zdjęć. 
Następnie nałożymy tak uzyskany model na faktyczną fotografię, uzyskując efekt 
rzeczywistości rozszerzonej. 
 
 

Chemiczny  – O chemicznych przyczynach i skutkach lepkości 
 
 Michał Magott, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 

Czy miód jest gęstszy od smoły? I czy smoła się klei czy lepi? W języku potocznym często 
stosujemy wymienione pojęcia zamiennie, natomiast naukowcy dość wyraźnie 
rozróżniają gęstość i lepkość. W ramach krótkiego kursu zastanowimy się nad tym, czym 
właściwie jest lepkość płynów oraz jaki wpływ na nią ma budowa chemiczna substancji 
rozpuszczonych w cieczy. Spróbujemy również zmierzyć lepkość kilku płynów domowym 
sposobem i sprawdzimy jak działają surfaktanty. 
 
 

Elektroniczno-informatyczny – Sieci czujnikowe IoT  
 

Michał Gumiela, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 
 
Internet rzeczy (Internet of Things, IoT) to sieci przedmiotów i urządzeń wyposażonych 
w różnego typu czujniki i aktuatory, które pozwalają w czasie rzeczywistym gromadzić 
i przesyłać (np. przez Internet) rozmaite informacje o ich otoczeniu, a często na nie 
wpływać. Urządzenia IoT mają stanowić interfejs pomiędzy światem realnym, 
a systemami komputerowymi przetwarzającymi zebrane dane. Dzięki rozwojowi sieci 
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wielu rozproszonych czujników ułatwione staje się monitorowanie środowiska, sieci IoT 
stają się nieodzownym elementem „inteligentnych miast”, czy też automatyki domowej. 
Podczas zajęć przyjrzymy się bliżej sieciom czujnikowym, porozmawiamy o ich zaletach, 
a także zagrożeniach jakie ze sobą niosą. Każdy uczestnik zbuduje swój układ 
z czujnikiem wysyłającym dane przez bezprzewodową sieć WiFi. Możliwości będzie 
bardzo wiele – od czujników oświetlenia, temperatury, po czujniki pulsu, a także bariery 
optyczne. 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 

 
 
 

 
Koordynacja zajęć i kierownictwo Warsztatów:  
 

 

Anna Dymarczyk – Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

Michał Gumiela (michal.gumiela@gmail.com) – student Politechniki Warszawskiej 
 

Joanna Macnar – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 
 
 
Zakwaterowanie:  
 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4,  

04-867 Warszawa-Miedzeszyn, tel. (022) 872 00 31, 872 00 32, 612 77 90 

 
Ważne telefony: 
 

Ewa Chałupka (Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci) – 606 783 049 

Michał Gumiela – 791 010 588 
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Warsztaty dofinansowane przez: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


