
„Osobliwości Świata Fizyki” to wykłady, które opierają się na przeprowadzanych na żywo 

eksperymentach i są prowadzone przez naukowców pracujących na co dzień w laboratoriach Instytutu 

Fizyki. Zawsze dopasowane są do wieku audytorium i nie wymagają wcześniejszej znajomości 

dziedziny, której dotyczą. Pokazują, jak prawa fizyki działają w rzeczywistości. Oryginalne aranżacje 

eksperymentów, często w skali makro i z udziałem publiczności, nie tylko zaskakują i budzą emocje, ale 

pozwalają na głębokie zrozumienie pojęć, zasad i praw fizyki.

„Osobliwości Świata Fizyki” proponują w tym roku dwa wykłady:

Światło – jak widzimy świat?

Naturalne światło Słońca nie tylko rozprasza mrok i dostarcza Ziemi konieczną do życia energię, ale jest 

dla nas również najważniejszym nośnikiem informacji. Rejestrujemy je dzięki zmysłowi wzroku, ale nie 

zawsze powinniśmy wierzyć własnym oczom. Poznajmy niezwykłe własności światła i podstawowe 

prawa optyki, ale przekonajmy się także, jak widzimy świat…

Woda – żywioł niezwykły

Woda to jeden z czterech żywiołów. Kojarzy nam się z morzem, jeziorem, rzeką, deszczem czy śniegiem. To 

dzięki jej obecności Ziemię określa się mianem „błękitnej planety”. Woda stanowi główny składnik 

naszego ciała. Trudno nie przyznać, że zajmuje wyjątkowe miejsce w naszym życiu… Czy jesteście gotowi 

poznać jej tajemnice? Zapraszamy do wspólnych eksperymentów!

Oferta dedykowana jest zarówno uczniom szkoły podstawowej jak i szkoły średniej.

Przystanek „Osobliwości Świata Fizyki” będzie działał od 12 września do końca miesiąca, bez sobót           

i niedziel. Dostępne będą trzy seanse dziennie, każdy złożony z obu wykładów, rozpoczynające się          

o godzinach 9.00, 11.00 i 13.00.

Zapisy przyjmowane są u Koordynatora, mailowo lub telefonicznie. 

25 zł za osobę stacjonarnie (grupy do 50 osób) za seans.

Każdy seans składa się z dwóch różnych wykładów: 40 minut pierwszy wykład, 10 minut przerwy,          

40 minut drugi wykład.

Koordynator: dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ

e-mail: Jerzy.Jarosz@us.edu.pl

tel. kom.: 725 991 943
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Stwierdzenie, że „każda rodzina ma swoich przodków – rodziców, dziadków, pradziadków, 

prapradziadków… Dla każdej rodziny jej pochodzenie jest ważne” jest nadal aktualne. W tym roku 

pokazy popularno-naukowe przystanku Prehistoria zabiorą Was na wyprawę śladami tajemnic naszego 

ciała, ale także przybliżą problem pochodzenia życia na Ziemi. Poszukamy też razem obcych, czyli tzw. 

„alienów”.

Zapraszamy na wykłady:

Z prochu powstałeś

Podczas tego pokazu popularno-naukowego dowiecie się, jakie jest pochodzenie materii budującej 

nasze ciała, a podsumowanie zapadnie Wam w pamięci na zawsze. Dla autora wykładu – swego czasu – 

było to także sporym zaskoczeniem.

Pochodzenie życia na Ziemi

Pandemia miała przede wszystkim swoje złe oblicze, ale w każdym zdarzeniu – nawet tak złym, można 

doszukać się pozytywnych stron. Naukowcy – jak wszyscy – zostali wtedy odizolowani na długie 

tygodnie w domach, więc kończyli różne zaległe projekty. I stało się – niespotykany „wysyp” nowych 

odkryć ujawnił coś, co zelektryzowało świat. Już wiemy kiedy, jak i gdzie powstało życie na tej planecie.

W poszukiwaniu obcych form życia

Odkrycie życia pozaziemskiego to tylko kwestia czasu. Z punktu widzenia nauki było wielką arogancją 

myśleć, że w wielkim Kosmosie jesteśmy sami. A co Wy o tym myślicie? Ciekawe, co Wam wpadnie do 

głowy?

Tajemnice ludzkiej dłoni

Każdy wie, jakie jest pochodzenie człowieka, jakie mamy wspólne cechy ze światem zwierząt. Każdy 

także potrafi wskazać główne różnice np.: spionizowana postawa ciała, rozwój mózgu czy inteligencja. 

Rzadko zwracamy uwagę na ludzkie dłonie, a to fenomenalny i zarazem unikalny „sprzęt”, w który 

wyposażyła nas natura. Będziecie kompletnie zaskoczeni tym, do czego tak naprawdę dostosowana jest 

ludzka dłoń. Dziwne lub z pozoru głupie zabawy czasem kończą się wielkimi odkryciami. Opowieść         

o powstaniu Układu Słonecznego.

Oferta dedykowana jest zarówno uczniom szkoły podstawowej jak i szkoły średniej.

Przystanek „Prehistoria” będzie działał od 12 września do końca miesiąca, bez sobót i niedziel. Dostępne 

będą dwa seanse dziennie, każdy złożony z dwóch wykładów o godz. 11.00 i 13.00.

Zapisy przyjmuje Uniwersytet Śląski Dzieci, mailowo lub telefonicznie. 

25 zł za osobę stacjonarnie (grupy do 50 osób) za seans. Każdy seans składa się z dwóch różnych 

wykładów: 40 minut pierwszy wykład, 10 minut przerwy, 40 minut drugi wykład.

Koordynator: dr Andrzej Boczarowski

Zapisy prowadzi Uniwersytet Śląski Dzieci

tel. kom.: 725 991 943
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Człowiek i technologia – zmiany, które następują, fundamentalnie zmieniają społeczeństwo. 

Innowacyjne technologie takie jak Internet rzeczy, sztuczna inteligencja i robotyka, generują wartość 

dodaną. Jednak my ludzie musimy pozostać głównymi aktorami, traktować technologię jako narzędzie, 

które nas uszczęśliwia i daje poczucie wartości. To od nas zależy, w jakim kontekście stworzymy               

i użyjemy technologii. Wykłady „Biorobotyka i Bioelektryczność” to połączenie nauk przyrodniczych         

z technologiami, prezentowane są najnowsze osiągnięcia nauki i technologii, prelegentami są 

specjaliści i naukowcy. Pokazujemy rzeczywistość, tłumaczymy i inspirujemy.

Roboty jak owady

Owady są jedną z największych i najstarszych grup zwierząt, rozpowszechnionych na wszystkich 

kontynentach świata. Przez miliony lat na drodze ewolucji wykształciły dziesiątki rozwiązań 

umożliwiających im radzenie sobie w trudnych środowiskach, a które, dzięki uważnej obserwacji 

prowadzonej latami przez naukowców, obecnie umożliwiają tworzenie zaskakujących i niezawodnych 

konstrukcji inżynieryjnych. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję zapoznać się zarówno z tym w jaki sposób 

takie badania są prowadzone oraz jak przebiega proces projektowania, budowy i testowania 

biologicznie inspirowanych maszyn. 

Bioelektryczność

Ciężko wyobrazić sobie obecny świat bez obecności prądu. Napędza on wszystko co nas otacza, od 

telefonów w naszych kieszeniach, przez elektryczne pojazdy, aż po skomplikowane, wyspecjalizowane 

roboty. Jednak nie wszyscy wiedzą, że prąd jest także niezbędnym elementem wszystkich istot żywych. 

Dzięki niemu kurczą się mięśnie, zmysły pozwalają postrzegać otaczający nas świat,  a przede wszystkim 

funkcjonują nasze mózgi. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się czym dokładnie jest prąd w naszym 

ciele, jak można go mierzyć oraz jak ważną funkcję pełni on w organizmach zwierząt oraz naszym 

własnym.  

Oferta dedykowana jest zarówno uczniom szkoły podstawowej jak i szkoły średniej. 

Na oba wykłady zapraszamy od 12 do 16 września.

Od 26 do 30 września zapraszamy na połączone przystanki Biorobotyka i Bioelektryczność oraz 

Biostrefa, a w ramach nich wykłady: „Prawdziwa magia zaczyna się po zmroku” oraz „Bioelektryczność”.

Zapisy przyjmowane są u Koordynatora, mailowo.

25 zł za osobę stacjonarnie (grupy do 50 osób) za seans.

Każdy seans składa się z dwóch różnych wykładów: 40 minut pierwszy wykład, 10 minut przerwy,          

40 minut drugi wykład.

Koordynator: dr Michał Krzyżowski

e-mail: michal.krzyzowski@us.edu.pl
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Przystanek „Biostrefa” to wykłady z zakresu nauk przyrodniczych, podczas których uczestnicy zapoznają 

się z najnowszą wiedzą i ciekawostkami z zakresu takich dziedzin jak zoologia, botanika, mikrobiologia, 

biochemia, embriologia, cytologia, genetyka, czy fizjologia. Tegoroczna propozycja to dwa tematy. 

Wykłady dedykowane są uczniom szkół podstawowych oraz średnich i dostosowane są do wieku 

uczestników biorących udział w danym seansie.

Otwieramy serce przed Tobą

Chcesz wiedzieć, co nas napędza na co dzień: co, jak i dlaczego płynie w naszych żyłach? Możesz odkryć 

tę zagadkę z nami! Przyjdź na Miasteczko Naukowe UŚ. W trakcie interaktywnego pokazu nie tylko 

dowiesz się jak działa serce, ale też zobaczysz (i dotkniesz) jego najważniejszych elementów po 

przeprowadzonej na żywo sekcji! 

Prawdziwa magia zaczyna się po zmroku – luminescencja otaczającego nas świata

Ciemność ma w sobie coś tajemniczego i magicznego – szczególnie, kiedy dostrzeżemy w niej 

migoczące świetliki lub połyskującą niebiesko wodę. Poznaj tajniki magii światła, którą stosują żywe 

organizmy (i nie tylko), aby świecić w ciemności!

Oferta dedykowana jest zarówno uczniom szkoły podstawowej jak i szkoły średniej. 

Na oba wykłady zapraszamy od 12 do 16 września.

Od 26 do 30 września zapraszamy na połączone przystanki Biorobotyka i Bioelektryczność oraz 

Biostrefa, a w ramach nich wykłady: „Prawdziwa magia zaczyna się po zmroku” oraz  „Bioelektryczność”.

Zapisy przyjmowane są u Koordynatora, mailowo.

25 zł za osobę stacjonarnie (grupy do 50 osób) za seans.

Każdy seans składa się z dwóch różnych wykładów: 40 minut pierwszy wykład, 10 minut przerwy,          

40 minut drugi wykład.

Koordynator: dr Marta Sawadro

e-mail: marta.sawadro@us.edu.pl 
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