


 W ramach Dni Otwartych w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku odbyły się po raz trzeci 
Marcowe Spotkania z Nauką. Wydarzenia miało miejsce w dniach 21-23 marca 2019 roku. Zajęcia 
odbywały się w budynkach Instytutu Chemii i Instytutu Biologii (Wydział Biologiczno-Chemiczny), 
Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki i Informatyki. Przygotowano atrakcje skierowane do 
grup zorganizowanych (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich) jak pasjonatów 
nauk ścisłych.  
 Podczas warsztatów (zajęć laboratoryjnych) uczestnicy mogli zobaczyć oraz wykonać 
samodzielnie doświadczenia pod czujnym okiem pracowników i studentów.  
 Przygotowano również pokazy, wykłady, wycieczki, show i szereg innych atrakcji.   





Na stoisku Instytutu Chemii, w oczekiwaniu na inne zajęcia, uczestnicy Marcowych Spotkań z Nauką wykonywali 
drobne eksperymenty naukowe: chemiczne węże z tajemniczych tabletek, suchy lód, żrącą miedź, badali 
barwniki w cukierkach oraz robili pastelowe rysunki.   

Fot. Kacper Makarewicz 



Podczas „magicznego” spektaklu widzowie zostali 
przeniesieni w świat Smerfów, które przeżywały 
chemiczne przygody przygotowując się do Imprezy    
z okazji 100-tnej rocznicy powstania Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego. Nie brakowało radości    
i śmiechu. 

Fot. Kacper Makarewicz 



Podczas zajęć laboratoryjnych dokonywano rozdziału mieszaniny barwnych substancji 
przy wykorzystaniu chromatografii kolumnowej. Uczestnicy poznali praktyczne              
i teoretyczne aspekty tej często wykorzystywanej w chemii metody. Chromatografia 
jest powszechnie używana do wykrywania i identyfikacji złożonych mieszanin 
związków organicznych, m.in. podczas analizy materiału dowodowego                            
w kryminalistyce. 

Fot. Kacper Makarewicz 



W trakcie warsztatów uczestnicy samodzielnie wykonywali doświadczenia, które pozwalały na odróżnienie masła od 
margaryny, smalcu czy oleju. Stwierdzali, w których produktach spożywczych można znaleźć skrobię. Badali w jaki 
sposób barwniki reagują na zmiany odczynu napojów? Oraz dowiedzieli się jaka moc kryje się w cukrze.  

Fot. Kacper Makarewicz 



Laboratorium „Chemia Jabłka” to zestaw doświadczeń, 
których celem jest identyfikacja wybranych związków 
chemicznych znajdujących się w soku jabłkowym. Scenariusz 
imprezy powstał z myślą o młodzieży zainteresowanej 
chemią nie tylko jako dziedziną nauki, ale też fascynującej się 
pracą badawczą. 

Fot. Kacper Makarewicz 



Każdy spotkał się z pojęciem pH, ale nie każdy wie co kryje się pod tym 
hasłem. Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy wykonywali 
doświadczenia polegające na określeniu pH wybranych produktów 
spożywczych oraz różnych kosmetyków i środków czystości obecnych              
w gospodarstwie domowym. Wykorzystane zostały samodzielnie 
przygotowane naturalne wskaźniki pH, papierki wskaźnikowe i pH-metr. 

Fot. Kacper Makarewicz 



Uczestnicy warsztatów mieli okazję wykonać szereg 
eksperymentów ze związkami barwnymi, w tym reakcje 
kwas-zasada oraz charakterystyczne reakcje wybranych 
kationów metali. 



W trakcie warsztatów można było 
zdobyć wiedzę na temat olejów, roślin 
oleistych i nasion z których wytaczane 
są oleje. Uczestnicy mogli również 
samodzielnie przygotować preparaty 
kosmetyczne takie jak peeling oraz 
kula do kąpieli. Warsztaty 
przygotowane zostały przez Olejowe 
Smaki – Manufakturę olei roślinnych 
tłoczonych na zimno.  



Chiralność – do czego służy lewoskrętna witamina C?  
Na wykładzie omówiono znaczenie chiralności  w życiu codziennym i w nauce, począwszy od 
matematyki skończywszy na medycynie oraz wpływ chiralności na aktywność biologiczną 
substancji. 

Chemia zapachu  
Substancje wydzielające się z flakonu perfum, to nic innego jak związki organiczne 
charakteryzujące się przyjemnym zapachem. Czym jest zapach? Czy można wyobrazić sobie 
życie bez zapachów? W jaki sposób można uzyskać substancje zapachowe z materiałów 
roślinnych? Czym są perfumy? Na te i inne pytania uczestnicy znaleźli odpowiedź podczas 
wykładu. 

Fot. Kacper Makarewicz 

Po co nam pszczoły?  
Celem wykładu było przybliżenie znaczenia pszczelarstwa w dzisiejszych czasach. Słuchacze zostali zaznajomieni     
z tematyką pszczelarską oraz prozdrowotnymi i chemoprewencyjnymi właściwościami produktów pszczelich. 
"Dotknąć, poznać, zrozumieć". 

Czy IQ zależy od pasty do zębów? 
Od lat naukowcy głowią się nad istotą fluoru w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. Ostatnie badania wzbudzają 
mnóstwo kontrowersji w środowisku naukowym. W trakcie wykładu mogliśmy poznać związki fluoru. Postaraliśmy 
się znaleźć odpowiedź na pytanie – czy obecność fluoru w paście do zębów może wpływać negatywnie na nasze 
zdrowie? 

Chemia truje? Fakty i mity 
Wpływ chemii na komfort naszego życia, na postęp cywilizacyjny ludzkości jest ogromny. Mimo to wizerunek 
chemii w przestrzeni publicznej, głównie w przekazach medialnych, jest niekorzystny i bardzo jednostronny. 
Podczas wykładu zostały omówione różne aspekty prawdziwego, ale i zmanipulowanego obrazu chemii i jej 
wytworów oraz wpływu na nasze życie. 

Układ okresowy pierwiastków: historia, tajemnica i ograniczenia 
O okresach, grupach i blokach słów kilka, czyli z której strony ugryźć układ okresowy? Kiedy powstał i jak długo 
powstawał układ okresowy pierwiastków? Dlaczego tablica Mendelejewa przebiła swoje konkurentki? Wszystko na 
ten temat w 150 rocznice powstania Układu Okresowego Pierwiastków.  



W takcie wycieczek, studenci oprowadzając gości po tajemnych miejscach, opowiadali o kampusie (kampus             
w liczbach) oraz o historii jego powstania. Można było również zwiedzać laboratoria chemiczne z unikalną 
aparaturą naukowo-badawczą. a gości czekali pracownicy Instytutu Chemii, którzy w przystępny sposób opowiadali 
o swoich badaniach naukowych.  

Fot. Kacper Makarewicz 



Dla odważnych na Marcowych Spotkaniach z Nauką serwowaliśmy super lody i dymiące chrupki młodego 
naukowca. Dodatkowo uczestnicy własnoręczne wykonywali prace plastyczne w ramach konkursu                             
pt. „Laboratorium przyszłości”. Można było również zagrać w Chemiczne Scrabble oraz wylosować nagrodę                     
w Chemicznej Tomboli. 

Fot. Kacper Makarewicz 









W holu Instytutu Biologii atrakcyjne stanowiska rozstawili Studenci Koła Naukowego Biologów oraz specjalności 
Biologia sądowa. Można było z bliska przyjrzeć się niezwykłym zwierzętom, w tym m. in. dotknąć węża oraz 
zabezpieczyć ślady na miejscu zbrodni. 

Fot. Marek Bartoszewicz 



„Czym jest ptasi śpiew?” 
 
„Izolacja DNA od kuchni” 
 
„Ostre cięcie – enzymy restrykcyjne” 
  
„Piaskiem po oczach – mikroskopowa analiza 
mineralogiczna” 
 
„Tajemnice motyli” 
 
„DNA kluczem w rozwiązywaniu spraw kryminalnych” 

Fot. Marek Bartoszewicz 



„Zielonym do góry! – O fotosyntezie inaczej” 
 
„Aminokwasy – cegiełki życia” 
 
„Co kryją dna jezior i torfowisk?” 
 
„Co kryje ul?” 
 
„Kolorowy świat cukrów”  
 
„Jak zobaczyć mitozę” 
 
„Genetyka smoków, czyli jak dochodzi do powstania zmienności” 



„Wielkie epidemie w dziejach ludzkości”  
 
„Ludzki mózg – komputer doskonały” 
 
„Jak staliśmy się ludźmi? – najnowsze odkrycia i hipotezy” 
 
„Homoseksualizm u zwierząt – czyli dlaczego mały albatros ma 
dwie mamusie” 

Fot. Marek Bartoszewicz 



Przez te kilka dni Marcowych Spotkań z Nauką kilkuset uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczestników 
indywidualnych zwiedziło wystawy Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego. 

Fot. Marek Bartoszewicz 







 Promieniotwórczość w środowisku naturalnym - 
zaprezentowano wyniki kilkuletnich pomiarów tła naturalnego   
w laboratoriach Wydziału Fizyki UwB oraz promieniowania 
wybranych próbek uważanych za materiały o podwyższonej 
radioaktywności. Wyniki uzyskano za pomocą nowoczesnego 
systemu spektrometrii promieniowania gamma – Genie 2000.  

 O tym, czy zegary chodzą jednakowo i czy długości metrówek 
mogą się zmieniać - omówiono zastosowanie teorii względności 
w dobrze ugruntowanych dziedzinach techniki i urządzeniach 
powszechnego użytku.  

 Fale grawitacyjne: nowe okno na Wszechświat – wyjaśniono 
czym są przewidziane przez Einsteina fale grawitacyjne, jak 
wyglądają źródła tych fal, za pomocą jakich urządzeń są one 
rejestrowane oraz dlaczego ich obserwacje, połączone                   
z obserwacjami fal elektromagnetycznych, są niezwykle ważne 
dla rozwoju naszej wiedzy o Wszechświecie.  

 Camera Obscura - wyjaśniono ideę i zademonstrowano 
działanie jednego z najprostszych układów optycznych, 
złożonego z małego otworka w ścianie zaciemnionej auli, 
umożliwiającego uzyskanie na ogromnym ekranie odwróconego, 
barwnego i pozbawionego jakichkolwiek zniekształceń obrazu 
świata zewnętrznego.  

 Astrofotografia w praktyce - wyjaśniono w jaki sposób można 
fotografować zjawiska oraz obiekty astronomiczne                         
z wykorzystaniem popularnego sprzętu.  
 

 

Fot. Marek Brancewicz 



Spektakularnym uzupełnieniem wykładu 
„Astrofotografia w praktyce” była wystawa  
przygotowana przez Białostocki Oddział 
Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii. Wystawa złożona była z 12 
fotografii o rozmiarach 70 cm x 100 cm, 
wykonanych własnoręcznie przez członków 
Towarzystwa z wykorzystaniem zwykłego 
sprzętu fotograficznego i technik cyfrowej 
obróbki obrazów. Na fotografiach można 
zobaczyć fascynujące obiekty kosmiczne, na 
przykład Wielką Mgławicę Oriona (M42)                          
w gwiazdozbiorze Oriona oraz Galaktykę 
Spiralną Wir (M 51) w gwiazdozbiorze Psów 
Gończych.  

Fot. Marek Brancewicz 



. 

Podczas pokazu 
uczestnicy zapoznali się 
z  różnego typu 
rozwiązaniami 
programistycznymi oraz 
układami 
elektronicznymi 
sterowanymi za 
pośrednictwem 
przewodowej i 
bezprzewodowej sieci 
komputerowej. 

Fot. Marek Brancewicz 



Podczas pokazu uczestnicy 
zobaczyli widmo 
promieniowania widzialnego, 
widmo lampy rentgenowskiej, 
widma promieniowania 
gamma emitowanego przez 
wybrane izotopy 
promieniotwórcze, oraz 
widma promieniowania 
charakterystycznego atomów. 

Fot. Marek Brancewicz, Krzysztof Gawryluk 



W trakcie pokazu 
uczestnicy byli 

świadkami eksperymentu 
dyfrakcyjnego i analizy 

rentgenogramu. Zobaczyli 
również modele 

ciekawych struktur 
krystalicznych i 

magnetycznych. 

Fot. Marek Brancewicz 



Podczas pokazu uczestnicy 
„na żywo” zobaczyli domeny 
magnetyczne w cienkiej 
warstwie kryształu o nazwie 
granat itrowo-żelazowy i  
ewolucję domen pod 
wpływem zewnętrznego pola 
magnetycznego. Zobaczyli też 
wizualizację kodu zapisanego 
w pasku magnetycznym karty 
bankomatowej. 

Fot. Marek Brancewicz, Marek Kisielewski 



W holu Wydziału Fizyki 
uczestnicy wzięli udział     

w słynnym  eksperymencie                   
z wahadłem Foucaulta, 
przeprowadzanym pod 

kierunkiem studenta. 
Doświadczenie 

jednoznacznie potwierdza 
ruch obrotowy Ziemi. 

Fot. Marek Brancewicz 



Podczas pokazu uczestnicy zobaczyli  obrabiarki pracujące pod 
kontrolą mikrokontrolerów Arduino oraz poznali oprogramowanie 
służącego do modelowania obiektów dwu i trójwymiarowych oraz do 
przetwarzania graficznych modeli na kod sterujący pracą obrabiarki. 

Fot. Krzysztof Gawryluk 



Na warsztatach 
uczestnicy mieli okazję 

zapoznać się z ideą 
pomiaru wielkości 

fizycznych z użyciem 
komputera jako „super-

przyrządu" i mogli 
samodzielnie wykonać 

pomiar prędkości 
dźwięku, szybkości 

zapalania się żarówki i 
widma częstotliwości 

samogłosek. 

Fot. Marek Brancewicz 



Na warsztatach 
uczestnicy 

tworzyli ciekawe 
efekty świetlne    

z wykorzystaniem 
modułów 

WS2812B, czyli 
indywidualnie 

adresowalnych 
LED-ów RGB. 

Fot. Krzysztof Gawryluk 







Tajemnice stereoskopii. Fotografia 3D  

High Dynamic Range - fotografia o wielkiej rozdzielczości tonalnej 

Canon Hack Development Kit - hakerzy kontra inżynierowie Canona  

Uczymy się dowodzić twierdzenia - warsztaty dla klas ósmych 

Matematyk przy komputerze  

Roboty i dzieci  

Python i dzieci 



Tangram i jajko Kolumba 
Wykład miał na celu zapoznanie uczestników z łamigłówką 
tangram i jej odmianą. 

O pewnych zastosowaniach algebry i informatyki w rozwiązywaniu 
nietrywialnych problemów 
Wykład składał z trzech części. W pierwszej pokazane zostały zastosowania 
permutacji do rozwiązania łamigłówki Loyda będącej pierwowzorem kostki Rubika. 
W drugiej – jak znaleźć liczbę naturalną, która dopisana do siebie z lewej strony 
tworzy kwadrat liczby naturalnej. W trzeciej części mowa była o skończonych 
rosnących ciągach arytmetycznych liczb pierwszych i rekordach obliczeniowych w 
tej tematyce. 



W dniach 21-23 marca otwarte dla zwiedzających było Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe. Mieści się ono           
w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UwB. Centrum powstało dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, 
pełni rolę bazy obliczeniowej całej uczelni przy realizacji prac naukowych, dyplomowych i rozpraw doktorskich. 





Marcowe Spotkania z Nauką w liczbach: 
 

W ciągu 3 dni Marcowych Spotkań z Nauką gościliśmy w budynkach Kampusu Uniwersytetu około 2500 osób. Przygotowano 143 
godziny zajęć (z koniecznością rejestracji). 
 

W tym: 
- odbyło się 18 wykładów, 
- przygotowano 48 godzin zajęć laboratoryjnych, 
- przeprowadzono 34 godziny warsztatów 
- oprowadzono 18 wycieczek „Tajemnice Kampusu”  
- odbyły się 3 przedstawienia Chemicznego Show. 
 

Wykonano ponad 600 gałek lodów, zjedzono 5 paczek dymiących chrupek, wykonano 46 prac na konkurs plastyczny pt. „Laboratorium 
chemiczne” z okazji 100-lecia Powstania Polskiego Towarzystwa Chemicznego, grano w chemiczne scrabble z okazji 150 rocznicy 
powstania Układu Okresowego Pierwiastków. Wylosowano ponad 60 nagród w Chemicznej Tomboli.  
Dla odwiedzających Kampus otwarte było Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe oraz Wystawa: 
prac malarskich wraz z akcją charytatywną oraz wystawa fotografii obiektów kosmicznych. 

Głównym koordynatorem Marcowych Spotkań z Nauka na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku była dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska, 
prof. UwB w Instytucie Chemii wspierana przez dr Anetę Nodzewską. W Instytucie Biologii koordynatorem zajęć i warsztatów była dr 
Magdalena Świsłocka, na Wydziale Fizyki dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB oraz mgr Wojciech Dobrogowski, na Wydziale 
Matematyki i Informatyki dr Adam Naumowicz.   
 

Wydarzenie nie odbyło by się bez ogromnego zaangażowania pracowników, Studentów Koła Naukowego Chemików UwB "Pozyton" oraz 
Koła Naukowego Biologów, studentów i doktorantów kierunków Chemia, Biologia, Fizyka, Matematyka i Informatyka, którzy 
przygotowywali i wspierali prowadzących warsztaty, wykonywali pokazy i show, oprowadzali zwiedzających po Kampusie oraz 
przygotowywali chemiczne lody i dymiące chrupki. 
W przygotowaniu Marcowych Spotkań wzięło udział: 
56 pracowników Uniwersytetu w Białymstoku (36 ICh, 25 IB, 12 WF. 6 WMiI i UCO) 
8 doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku (4 ICh, 4 IB) 
100 studentów Uniwersytetu w Białymstoku (57 ICh, 35 IB, 1 WF, 7 WMiI). 



Uniwersytet w Białymstoku wraz z Polską Akademią Nauk z siedzibą 
w Olsztynie i Białymstoku uzyskał dofinansowanie z Biura 
Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk, na współorganizację 
zajęć podczas Marcowych Spotkań z Nauką w dniach 21-23 marca 
2019 roku.  

Naszymi i wystawcami byli:  

POTRAWY TATARSKIE  
- KAMILA MUCHLA 

EkoSmak - wędliny ze Studzieńczyny  
KAROLINA MONIUSZKO 

OLSZAŃSKI SMAK –  
OKSANA TOMASZEWSKA 



 

Agnieszka Z. Wilczewska 
Koordynator Marcowych Spotkań z Nauką 


