Zrealizowane wizje Juliusza Verne’a

14 ‐ 15 września 2013 r.
stadion sportowy i obiekty Zespołu Szkół w Łużnej

ŁUŻNA 2013

Panel Edukacyjno - Naukowy
program prezentacji , warsztatów i prelekcji 15 września (niedziela) w godz. 11.oo - 18.oo
POLSKIE TOWARZYSTWO JULIUSZA VERNE'A - prelekcje dr Krzysztofa Czubaszka
(prezesa PTJV): TAJEMNICZA WYSPA - ROBINSONADA CZY POWIEŚĆ O CHEMII oraz
CZARODZIEJ Z NANTES - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JULIUSZA VERNE’A ; prelekcje
Krzysztofa Gucwy (sekretarza PTJV): PRZED DEBIUTEM "PIĘĆ TYGODNI W BALONIE" ROK 1862 W ŻYCIORYSIE JULIUSZA VERNE’A oraz KSIĄŻKI JULIUSZA VERNE’A
DRUKOWANE NAD BIAŁĄ I DUNAJCEM ; Warsztaty literacko-plastyczne dla
przedszkolaków „PIĘĆ TYGODNI W BALONIE" JULIUSZA VERNE'A ; Wojciech Jama wystawa zbiorów związanych z twórczością Juliusza Verne’a ; Afryka okiem misjonarza
z powieści „Pięć tygodni w balonie” - stoisko Stowarzyszenia Misji Afrykańskich
z Piwnicznej [program realizowany w sobotę i niedzielę].
SAMODZIELNY PODODDZIAŁ ANTYTERRORYSTYCZNY POLICJI W KRAKOWIE - pokaz [tylko w sobotę].
LEIA DISPLAY SYSTEM - prezentacja urządzenia wyświetlającego obraz na parze wodnej. Unikalna technologia
umożliwia interakcję z wyświetlanym obrazem.
VR GAMES - GOGLE OCULUS RIFT - system rzeczywistości wirtualnej (np. jazda kolejką górską, spokój toskańskiej
wsi, spotkanie z rekinem).
STUDENCKIE KOŁO INFORMATYKI STOSOWANEJ Uniwersytetu Jagiellońskiego - prezentacja Interfejsu MózgKomputer (BCI - urządzenia wykorzystującego fale mózgowe EEG w celu sterowania komputerem) oraz robota
sterowanego zdalnie przy pomocy komputera z urządzeniem BCI.
ZAKŁAD FOTONIKI - INSTYTUT FIZYKI Uniwersytetu Jagiellońskiego - Fascynująca Optyka: Zielony promień czyli
rozszczepienie światła ; Jak zrobić kino czyli zabawy z soczewkami ; Czy można zobaczyć niewidzialne - jak powstaje
i jak zaobserwować promieniowanie podczerwone i UV ; Fluorescencja i fosforescencja ; Powieści Verne’a - nauka,
fikcja czy fantazja? ; Czy i które pomysły Verne’a są możliwe do zrealizowania, a które niezgodnie z prawami fizyki
(pokazy) ; Z Ziemi na Księżyc - jak działają silniki rakietowe (doświadczenia z odrzutem) ; Podmorska żegluga czyli co to
jest ciśnienie.
BOZON Koło Naukowe AGH - Czy Juliusz Verne wyprzedzał swoją epokę? ; Które wynalazki i prawa fizyczne w jego
książkach były wtedy znane ludzkości, które zaś nie? ; Jak bardzo para wodna pomogła Fileasowi Foggowi zdążyć na
czas? ; Jak dr Fergusson podróżował pokonując siłę ciężkości swoim balonem? ; Czy profesor Lidenbrock mógł
swobodnie poruszać się po wnętrzu naszej planety i jak działa aparatura przez niego wykorzystywana? ; Jak Kapitan
Nemo mógł swobodnie zanurzać i wynurzać swoją łódź? ; Jak powstają huragany, które zniosły balon bohaterów
„Tajemniczej Wyspy” w nieznane?
MOŚCICKI KLUB BALONOWY - Przeloty balonowe, starty i lądowania balonu na ogrzane powietrze.

KRZYSZTOF SOCHA znalazca meteorytu MORASKO - Jak poszukiwać oraz rozpoznawać meteoryty - prelekcja
i wystawa.
WSPÓŁCZESNY BABEL - pokaz pracy na Interdyscyplinarnym Obozie Artystycznym w Lublinie trzydziestu
najzdolniejszych uczniów ZSO Bobowa, ZS nr 1 Gorlice, LO Biecz, I LO Gorlice, którzy zostali nagrodzeni pobytem
na obozie organizowanym przez Fundację Teatroterapia Lubelska za całoroczną aktywność na rzecz szkoły i regionu.
KOŁO NAUKOWE MATEMATYKÓW Politechniki Krakowskiej - Drewniane łamigłówki ; Hipoteza Collatza ;
Szyfrowanie ; Wstęgi i tuby ; Gra Eternity ; Zagadka o taternikach ; Gra Hex.
POLITECHNIKA KRAKOWSKA – WIiTCH - Niezwykłe akumulatory światła ; Świecące sery ; Substancje bielsze
od bieli ; Świecące minerały ; Włosy wiedźmy ; Dyfuzja oglądana inaczej ; Kremy do opalania bez tajemnic ; Świecąca
trawa ; Latarka z Tonika ; Mieszkańcy raf koralowych i ich niezwykła komunikacja ; Test autentyczności pieniędzy
i dokumentów urzędowych ; Kuchenki piezoelektryczne czyli o co tak naprawdę chodzi ; Metody oględzin
kryminalistycznych ; Chemiczne latarki czyli światło dla wojska, ratownictwa i turystyki ; Woda zapalnikiem, czyli
płonący glin w jodzie ; Płonące ścieżki, czyli rysunki ogniem ; Podróż w czasie do przedwojennego zakładu
fotograficznego ; Gaszenie płonących metali ; Bawełna strzelnicza i jej zastosowanie ; Chemiczne kapiszony czyli dużo
huku z niczego ; Chemiczna oranżada na zawołanie ; Żarłoczna miedź ; Bagienne ogniki ; Dżin z lampy chemika ;
Światła drogowe oczami chemika ; Wybuchowy ozon czyli burzliwy krewny tlenu ; Sztuka barmańska w chemii niezwykłe koktajle ; Wystrzałowe piany - efektowna metoda sprzątania ; Mini studio filmowe czyli efekty specjalne
w filmach ; Ciecze nienewtonowskie z cyklu jak chodzić po wodzie.
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ w Krakowie - siedem stanowisk z serii: "Wynalazki z życia wzięte” oraz
wolnostojące modele: wir wodny, butelkowe rakiety, ciecz nienewtonowska, lustra składające twarze,
brachistochrona, organy rurowe.
JEDNOSTKA STRZELECKA 2039 KRAKÓW ZWIĄZKU STRZELECKIEGO "STRZELEC" - stoisko i prezentacje.
GMINA BOCHNIA - prezentacja projektu edukacyjnego z konkursu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2012”.
STUDENCKIE KOŁO ASTRONAUTYCZNE Politechniki Warszawskiej - prezentacja łazika marsjańskiego
SKARABEUSZ oraz PWSAT i PWSAT 2.
MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO - stoiska do samodzielnego eksperymentowania, pokazy.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach - prezentacje współczesnych systemów sterowania.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu - VLHC2 = Very Little
pHysics Club & Very Little pHysic Clasroom - Światło jako takie, a więc jakie i dlaczego?
GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ „ECHO”
PARTNERZY PRZEDSIĘWZIĘCIA

BEZPŁATNE BADANIA - mammografia, USG tarczycy i jamy brzusznej (wiek 40+).

Wybrane prezentacje będą realizowane cyklicznie w trybie cogodzinnym.

Wśród uczestników, którzy w aktywny sposób
odwiedzą największą liczbę stoisk naukowych
zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe!
Szczegółowe informacje o programie imprezy
również na stronach internetowych:
www.luzna.pl i www.luzna.info.

Wstęp wolny!!!
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