
SPiN DAY oraz Wykłady Otwarte  

Uniwersytetu Śląskiego Dzieci  

 

Drodzy studenci Uniwersytetu Śląskiego Dzieci - 

Poszukiwacze, Odkrywcy, Młodzi Naukowcy i Eksperci, Ci 

rozpoczynający studencką przygodę i Ci cieszący się już rocznym lub 

kilkuletnim studenckim stażem: zapraszamy Was serdecznie na tegoroczne Wykłady Otwarte 

Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, które odbędą się w ramach SPiN DAY 12 września 2015 roku 

w Katowicach.  

Jeśli macie przyjaciół, którzy nie słyszeli jeszcze o Uniwersytecie Śląskim Dzieci 

zabierzcie ich ze sobą, wiedząc, że z przyjacielem zawsze raźniej! 

 

Wszystkie wykłady odbywać się będą w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki  

przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach. 

 

Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych grup  

znajduje się na kolejnych stronach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy! 

Dawka pozytywnej energii, dobrej zabawy i nauki gwarantowana! 

 

  



 

„SPiN DAY” oraz Wykłady Otwarte  

Uniwersytetu Śląskiego Dzieci  

12 września 2015 

 
 

 
Poszukiwacze 
więcej szczegółów 

Odkrywcy 
więcej szczegółów 

Młodzi Naukowcy 
Eksperci 

więcej szczegółów 

9:00 
– 

9:45 

„ Na tropie światła” 
Instytut Fizyki  

ul. Uniwersytecka 4, Katowice 
sala SA III 

  

10:15 
 –  

10:45 
 

„Cząsteczki na luzie” 
Instytut Fizyki  

ul. Uniwersytecka 4, Katowice 
sala SA II 

„Na tropie światła” 
Instytut Fizyki  

ul Uniwersytecka 4, Katowice 
sala SA III 

11:00 
 –  

11:30 
 

„Na tropie światła” 
Instytut Fizyki  

ul. Uniwersytecka 4, Katowice 
sala SA III 

„Cząsteczki na luzie” 
Instytut Fizyki  

ul. Uniwersytecka 4, Katowice 
sala SA II 

11:45 
 –  

12:15 
  

„Piękno mikro i nanoświata” 
Instytut Fizyki  

ul Uniwersytecka 4, Katowice 
sala SA I 

12:30 

Przesłuchania do chóru 
Uniwersytetu Śląskiego Dzieci „Gioia” 

Instytut Fizyki ul Uniwersytecka 4 Katowice 
sala 162 

 

  



 Poszukiwacze 

Poszukiwaczy zapraszamy na wykład pt. „Na tropie światła”. Wykład z pokazami 

odbędzie się o godzinie 9:00. Potrwa 45 minut. 

Dowiecie się, że oprócz życiodajnej energii niesionej przez światło ze Słońca jest ono również 

nośnikiem niezbędnej do życia informacji o otoczeniu. Część tej informacji, nie tylko  

ta niesiona w obszarach poza fioletem i czerwienią, nie jest rejestrowana bezpośrednio  

na siatkówce i umyka naszym zmysłom. Podczas wykładu poszukamy wspólnie 

niewidocznych tropów i dostrzeżmy to co jest niewidoczne. Wykład odbędzie się w Sali 

Audytoryjnej nr III. 

  



 Odkrywcy 

Odkrywców zapraszamy na dwa wykłady bogato ilustrowane pokazami eksperymentów 

z fizyki. Wykłady dla Was rozpoczną się o godzinie 10:15! 

 

Pierwszy wykład „Cząsteczki na luzie” odbędzie się w Sali Audytoryjnej nr II, następnie o 

godzinie 11:00 zaprosimy Was do Sali Audytoryjnej nr III na wykład „Na tropie światła”. 

 

 „ Cząsteczki na luzie” 

Silne oddziaływania w ciałach stałych powodują powstawanie układów  związanych, często 

uporządkowanych w sieć krystaliczną.  Czy możemy zerwać te więzy i otrzymać cząsteczki  

„na luzie”?  Jakie  właściwości mają takie cząsteczki?  Czy znacie  prawa Archimedesa, 

Pascala, Bernoulii'ego? Nie? Nic nie szkodzi, zobaczycie jak działają w praktyce! A czy wiecie 

dlaczego pływają statki a samoloty latają? A żaglówki? A balony?  

 

 „Na tropie światła” 

Dowiecie się, że oprócz życiodajnej energii niesionej przez światło ze Słońca jest ono również 

nośnikiem niezbędnej do życia informacji o otoczeniu.  Część tej informacji, nie tylko  

ta niesiona w obszarach poza fioletem i czerwienią, nie jest rejestrowana bezpośrednio  

na siatkówce i umyka naszym zmysłom. Podczas wykładu poszukamy wspólnie 

niewidocznych tropów i dostrzeżmy to co jest niewidoczne. 

 

 

  



 Młodzi Naukowcy, Eksperci 

Wszystkich chętnych na pozytywną dawkę wiedzy zapraszamy na trzy wykłady, które 

rozpoczną się o godzinie 10:15. Czeka na Was nauka w najlepszym wydaniu!  

 

 10:15 – 10:45 wykład z pokazami „Na tropie światła”.  

Dowiecie się, że oprócz życiodajnej energii niesionej przez światło ze Słońca jest ono również 

nośnikiem niezbędnej do życia informacji o otoczeniu. Część tej informacji, nie tylko  

ta niesiona w obszarach poza fioletem i czerwienią, nie jest rejestrowana bezpośrednio  

na siatkówce i umyka naszym zmysłom. Podczas wykładu poszukamy wspólnie 

niewidocznych tropów i dostrzeżmy to co jest niewidoczne.  

Wykład odbędzie się w Sali Audytoryjnej nr III. 

 11:00 – 11:30 wykład „Cząsteczki na luzie”. 

 

Silne oddziaływania w ciałach stałych powodują powstawanie układów  związanych, często 

uporządkowanych w sieć krystaliczną.  Czy możemy zerwać te więzy i otrzymać cząsteczki  

„na luzie”?  Jakie  właściwości mają takie cząsteczki?  Czy znacie  prawa Archimedesa, 

Pascala, Bernoulii'ego? Nie? Nic nie szkodzi, zobaczycie jak działają w praktyce! A czy wiecie 

dlaczego pływają statki a samoloty latają? A żaglówki? A balony?  

Wykład odbędzie się w Sali Audytoryjnej nr II. 

 

 11.45 – 12.15 wykład „Piękno mikro i nanoświata”.  

 

Przyroda, w swoich dziełach, wykorzystuje zjawiska i prawa świata nanocząsteczek  

od milionów lat. Człowiek, najprostsze technologie opanował  zaledwie kilka tysięcy lat 

temu, a specyfikę świata w skali nano i mikro poznajemy dopiero od lat kilkudziesięciu. 

Okazuje się jednak, że nawet najprostsze zjawiska spotykane w tym świecie są bardziej niż 

fascynujące.  

Wykład odbędzie się w Sali Audytoryjnej nr I. 


