
Program 

CO BĘDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ, CZEGO DOŚWIADCZYĆ? 

NIEZIEMSKA ASTRONOMIA                                

 Całodniowe pokazy o tematyce astronomiczno-astronautycznej w planetarium: północne niebo z 
opisem sposobu wyznaczania kierunków świata, wybuch supernowej, przelot meteoru, odkrycie czarnej dziury, 
nocne obserwacje nieba, historia odkryć astronomicznych, wyprawa na południową półkulę, lot rakietą na 
księżyc, praca astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, spadające gwiazdy, zaćmienia, zorze 
polarne. 

 Meteoryty, przy ładnej pogodzie – teleskopy. 

AUTO TECHNOLOGY                      

 pokaz reakcji na ogień materiałów zabezpieczonych środkami chemicznymi 
 kamery termowizyjne 
 komputerowa diagnostyka samochodowa poprzez złącze OBD2 (KTS, CDIF 2)  
 możliwości diagnostyczne Kts 540 z techniką bluetooth oraz polskiego zestawu diagnostycznego 

CDIF2, pokaz diagnostyki sondy lambda 
 pokaz pracy diagnoskopu samochodowego 
 układ zawieszenia samochodu osobowego, układ klimatyzacji samochodowej àcadilac, zabytkowe 

polskie motocykle Romet oraz WSK, symulator jazdy motorem, wystawa statyczna policyjnych samochodów 
oraz motocykli, auta MSZ Racing 

 radiowóz z fotoradarem, ekopatrol – pojazd z wyposażeniem przystosowanym do odławiania zwierząt 
 znakowanie rowerów 
 układy elektryczne i elektroniczne samochodu osobowego 
 przekrój ruchomy rzadko stosowanego silnika 4.0W8i skrzyni biegów 
 elektryczne wspomaganie układu kierowniczego samochodu osobowego 
 system poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa 

MOBILNE MUZEUM INNOWACJI 

 Masywny amerykański truck kryjący eksponaty – wynalazki, które kiedyś były innowacją i 
zrewolucjonizowały świat, a teraz są czymś naturalnym i powszechnym, służąc nam za przedmioty 
codziennego użytku ale od niecodziennej strony: pralka od środka, rozłożony telefon komórkowy czy radio, 
neony i diody a także gra z laserami i drukarka 3D. 

 Ponadto: warsztaty z robotyki (dla dzieci),  mechaniczne dinozaury i mikroroboty oraz do wygrania 
moc atrakcyjnych nagród. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Organizator:Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach promocji Mazowieckiej Sieci 
Innowacji MSODI 

INTERESUJĄCA BIOLOGIA                                                 

 obserwacje mikroskopowe mikroorganizmów 
 anatomia i fizjologia człowieka 
 jak oszukać mózg? 
 hydrobiologia 
 laboratorium myślenia etc. 

ZJAWISKOWA CHEMIA                                         

 test personifikacji opakowań ocenianych napojów mlecznych fermentowanych 
 jak produkuje się lustra? Jak powstaje mydło? 
 skąd się bierze krew w filmach? 
 wulkany i burze chemiczne, lokomotywy, magiczna butelka, szalona piana, suchy lód, kolorowa mgła, 

lampa Aladyna 
 ogród chemiczny 
 barwne minerały, magiczne obrazki, ocean w butelce, ogniste tornado 
 jak rozpalić ogień za pomocą wody? 
 analiza percepcji warstwy wizualnej opakowań i analiza informacji na produktach branży kosmetycznej 

i spożywczej 
 pirotechnika 
 jak wbić gwóźdź w deskę za pomocą banana? 
 jak rozbić pąki kwiatów? 
 jadalne super zimne ciasteczka z bitą śmietaną 
 spalanie piany na dłoniach 
 symulacja eksplozji gazu ziemnego w budynku 
 silnik rakietowy z drewnianego pieńka 
 wielki obłok ognia z maści na trądzik 
 zapłon płatków śniadaniowych w ciekłym tlenie 
 zmiana głosu pod wpływem helu i sześciofluorku siarki etc. 

EFEKTOWNA FIZYKA 



 jak złapać rybkę na magnes, zrobić gumowe i przezroczyste jajko? 
 wystrzałowy długopis, domowa lampa lawowa, jajkożerna butelka 
 jak owoce przewodzą prąd? 
 kule plazmowe, drut z pamięcią kształtu, konwerter termoelektryczny 
 demonstracja maszyny parowej, pistoletu ciśnieniowego 
 jak zamienić parę wodną na energię elektryczną? 
 induktory i transformatory 
 energetyka jądrowa, elektryczność, magnetyzm 
 jak zbudować kompas? 
 obserwacje w spektroskopie 
 ruch harmoniczny, stojąca fala, przemiany energii 
 wyznaczanie prędkości i załamanie światła 
 rezonans mechaniczny 
 prądy wirowe, pioruny w laboratorium, tajemnicze światło, żywe opiłki metali àplutonizm i wulkanizm, 

geometria Ziemi 
 złudna intuicja 
 Ziemia w Układzie Słonecznym, promieniotwórczość 
 przepływ prądu przez gazy 
 kamery termowizyjne w budownictwie, inżynierii środowiska i BHP 
 fizyka w medycynie etc. 

ZAAWANSOWANA INFORMATYKA I ROBOTYKA                 

 zdjęcia różnymi technikami, zawód: fotograf w praktyce 
 typy aparatów fotograficznych, eksperymenty i zabawki optyczne 
 programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 
 badanie odnawialnych źródeł energii 
 pomiar temperatury termometrem na podczerwień 
 pomiary natężenia oświetlenia alternatywnych do żarówki źródeł światła 
 sterowanie helikopterem przy użyciu myśli 
 prezentacja rozszerzonej rzeczywistości 
 prezentacja drukarki 3D, prezentacja Sita Learning System 
 robot humanoidalny, roboty montażowe, roboty piłkarskie, roboty z klocków LEGO 
 programowanie i testowanie opracowanych programów 
 pokaz sterowania numerycznego robotem (model edukacyjno-szkoleniowy 
 pokaz narzędzi graficznych wykorzystywanych w pracy z komputerem przez inżynierów i plastyków 
 programowanie aplikacji mobilnych pod Windows Phone 
 pokaz matematycznych programów edukacyjnych 
 kalkulator graficzny i jego zastosowania                     
 wariacje z kartką papieru 
 napisy miedziane 
 montaż układu elektronicznego 
 prezentacja wysokich napięć 
 pokazy audio – „zobacz” swój głos na ekranie oscyloskopu 
 robotyka metodą RoboCAMP – przygotowany przez psychologów i inżynierów nowatorski trening 

twórczości, oparty na wykorzystaniu klocków LEGO i nauk ścisłych w rozwoju kreatywności u dzieci etc. 

CENNE NAUKI O ZDROWIU                                  

 obserwacje mikroskopowe 
 badanie narządów zmysłów człowieka 
 prawidłowa postawa ciała 
 choroby przenoszone przez kleszcze 
 jesteś tym, co jesz –  eksperymenty, doświadczenia, obserwacja 
 analiza informacji zawartych na etykietach produktów spożywczych 
 mierzenie ciśnienia, pulsu 
 wykrywanie zawartości skrobi i glukozy w produktach spożywczych 
 określanie odczynu roztworu pokazy ćwiczeń pomagających utrzymać ładną sylwetkę 
 gry komputerowe lekarstwem na wady postawy –  balansowe platformy treningowe 
 gra komputerowa sterowana mięśniami nóg 
 pokaz  czynności pielęgniarskich 
 pokaz elektrostymulacji 
 badanie składu ciała, badanie równowagi 
 nowoczesna diagnostyka stóp 
 jak uniknąć zarażenia pasożytami przewodu pokarmowego 
 niekorzystny wpływ metali ciężkich, pestycydów, rozpuszczalników organicznych itp. na organizm 

człowieka                                                     
 metody badania szkodliwych czynników środowiska przy użyciu nowoczesnego sprzętu analitycznego 
 jak zadbać o jakość wody we własnych ujęciach 
 zakres badania wody w laboratorium w stacji sanitarno-epidemiologicznej 
 pomiary hałasu, tlenku węgla etc. 

ZAGŁĘBIENIE W NAUKI O ZIEMI                                                   



 badania próbek wody powierzchniowej i wodociągowej z Radomia i okolic     
 badania próbek gleby z Radomia i okolic 
 Geograficzne Systemy Informacyjne 
 cuda świata, erupcja wulkanu, efekt fali 
 wyznaczanie kierunków świata z wykorzystaniem środowiska naturalnego àrebusy geograficzne 
 pomiary geodezyjne etc. 

SZTUKA PAPIEROPLASTYKI 

 papierowe ramki do zdjęć, kwiaty z krepiny i przyborniki 
 figury przestrzenne z papieru 
 wystawa prac technikami: origami, kusudama, tesselacje, origami modułowe 
 tworzenie origami modułowego 
 przybliżenie teorii chaosu 
 projekcja holograficzna oparta na zasadzie Pepper Ghost 
 pokazy multimedialne, konkursy plastyczne 
 pokaz retuszu komputerowego etc. 

TECHNOLOGIA DREWNA W STOLARSTWIE I SNYCERSTWIE           

 wystawa rzeźb z drewna 
 prezentacja narzędzi do ręcznej i zmechanizowanej obróbki drewna 
 pokazy prac snycersko-stolarskich 
 konkursy 

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA I TECHNIKA     

WYSTAWA PRZEMYSŁU PRECYZYJNEGO 

 maszyna pomiarowa Equator dokonująca pomiarów współrzędnościowych wybranych detali 
 uniwersalne roboty małego zasięgu 
 robot LRmate 200id –  idealny dla zastosowań wymagających wysokiej prędkości i precyzji w 

różnorodnych warunkach otoczenia 
 robot M-1iA z elastycznością ludzkiego nadgarstka 
 części i komponenty wykonane przez firmy branżowe 
 stacja graficzna –  symulacja procesu produkcyjnego detalu wykonywanego w PMP Poland 
 kreowanie modelu 3D detalu w programie Solid Works 
 oprogramowanie Mastercam służące do tworzenia programów na obrabiarki CNC, które po 

przetworzeniu przez postprocesor są przesyłane do centrów obróbczych 
 prezentacje filmowe 
 znakowarki GGG i PMP Poland – grawerowanie na nieśmiertelnikach oraz brelokach z postaciami z 

bajek 
 grawerka laserowa 
 kamera termowizyjna 
 stanowisko sterowania linią transportu technologicznego ze sterownikiem PLC 

PARK MODELI PRECYZYJNYCH 

 wystawa statyczna modeli lotniczych, m.in. modeli sterowanych radiem 
 pokazy dynamiczne modeli śmigłowców 
 wypuszczanie balonów na ogrzane powietrze 
 schemat działania układu elektronicznego do modeli sterowanych radiem 
 szybowiec 

TAJEMNICZA KRYMINALISTYKA czyli daktyloskopia, traseologia, dokumenty i ich metody badawcze. 

IV Radomska Giełda Numizmatyczna MONETARIUM 

 giełda: monety, medale, akcesoria numizmatyczne etc. 
 konkursy wiedzy numizmatycznej z nagrodami ufundowanymi przez radomskich numizmatyków 
 bezpłatna wycena monet, banknotów, medali 
 wystawa radomskich medali 
 pokaz nowych zabezpieczeń polskich banknotów 

WYCIECZKI DO NOWO OTWARTEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 

Fundator wycieczek: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu 

Przewoźnik: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu 

 zwiedzanie hali głównej z opiekunem grupy 
 quasi kontrola przy stanowiskach check-in 
 pełna kontrola bezpieczeństwa na 2 stanowiskach 
 wejście do strefy zastrzeżonej/hala odlotów 
 pokaz pojazdów ratowniczo-gaśniczych Lotniskowej Straży Pożarnej na placu manewrowym 
 pokaz sprawności Straży Ochrony Lotniska 
 sprzęt do obsługi samolotów (m.in. schody, ASU, GPU, wózki bagażowe) 
 przejazd autobusami PL Radom na płytę postojową samolotów i pokaz sprzętu do utrzymania lotniska 

(m.in. pługi, oczyszczarki) 



 przejazd przez drogę startową oraz drogi kołowania A, F4, H, E 

O historii lotniska i wszelkich kwestiach techniczno-operacyjnych opowiedzą przedstawiciele służb ruchu 
lotniczego, obsługi naziemnej, ochrony. 

 zapisy podczas imprezy w oznaczonych namiotach (na podstawie dokumentu tożsamości) 
 liczba miejsc ograniczona 
 pierwsze odjazdy o godz. 12:00 
 zapraszamy całe rodziny, dzieci i młodzież do 18. roku życia z osobą dorosłą 

AUTOBUS RADOMSKIEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTA 

 zbiórka krwi, rejestracja dawców szpiku kostnego 

Do dyspozycji uczestników pikniku będą specjaliści, pracownicy RCKiK Radom, którzy odpowiadając na 
nurtujące pytania oraz wyjaśniając istniejące niejasności  przybliżą temat bezpieczeństwa oddawania krwi, 
leczenia krwią oraz preparatyki krwi. Możliwość porozmawiania z Zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi. 

GNIAZDO RECYCLINGOWE FIRMY RADKOM   

 punkt zbiórki odpadów i surowców wtórnych 
 dla najmłodszych – kolorowanie obrazków o treściach ekologicznych 
 dla dorosłych –  informacje w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami i Radkomie 

ORAZ MOC INNYCH ATRAKCJI! 

ZAPRASZAMY! 

 


