
 

 

Dzień Odkrywców Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego 
11 czerwca 2022 r., godz. 11:00-17:00 

Start: Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5 
 

Czy na Marsie da się hodować sałatę? Jak przypadek doprowadził do odkrycia dynamitu i 
karteczek samoprzylepnych? Czy w „Raju” Dantego mieszka matematyka? Czy bakterie mają 
mikromiasta? Jak szybko rosną kryształy? Po co ludziom cyklotrony? Kim są 
Antymatematycy? Jak zatrzymać proces starzenia bez ingerencji chirurga plastycznego? Co 
łączy jajko z chorobą Alzheimera? - na te, i wiele innych pytań, będzie można znaleźć 
odpowiedzi podczas ósmej edycji Dnia Odkrywców Kampusu Ochota UW (DOKO), 11 
czerwca 2022.   

Startujemy o godz. 11:00 w budynku Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5). Rozpoczniemy 
panelem interdyscyplinarnym ,,Grunt to nauka’’ - przedstawiciele wydziałów z Kampusu 
Ochota opowiedzą, czasem z przymrużeniem oka, a czasem całkiem serio, jak w ich 
dziedzinach bada się Ziemię i ziemię. Będzie to też okazja, by złożyć życzenia Wydziałowi 
Geologii UW, który świętuje w tym roku okrągłą siedemdziesiątkę. 

Jak co roku, będzie można wysłuchać wykładów popularnonaukowych, „dokopać się” do 
wiedzy dzięki samodzielnie wykonanym eksperymentom: założyć hodowlę roślin in vitro, 
wykryć lisiego pierwotniaka, a nawet wziąć udział w symulacji aukcji czy założyć biały fartuch 
i zmienić się na chwilę w szalonego chemika. Podczas wycieczek równie ekscytujących jak 
wyprawa do wnętrza Ziemi zwiedzić będzie można m.in. prawdziwą zwierzętarnię, 
nowoczesną serwerownię czy Laboratorium Ultraszybkiej Magnetospektroskopii, w którym 
prowadzi się pomiary w temperaturach poniżej 2 kelwinów. 

Emocji niewątpliwie dostarczy też gra terenowa – jej uczestnicy zmierzą się z zagadkami z 
nauk matematyczno-przyrodniczych. Dzień Odkrywców Kampusu Ochota zakończymy 
spektakularnym wybuchem wulkanu. 



Podczas całego wydarzenia młodzież zainteresowana studiowaniem na Kampusie będzie 
mogła uzyskać wszelkie informacje z pierwszej ręki - studenci i pracownicy Uniwersytetu 
Warszawskiego chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem! 

Warto zawczasu zapoznać się z programem i wybrać najciekawsze naukowe atrakcje, 
odwiedzając stronę wydarzenia doko.mimuw.edu.pl. Przez stronę będą też realizowane 
zapisy na zajęcia (zapisy ruszają na tydzień przed wydarzeniem). 

Ramowy program: 

• 11:00–12:00 - panel interdyscyplinarny ,,Grunt to nauka’’! 
• 12:00–16:00 - wykłady popularnonaukowe, warsztaty, wizyty w laboratoriach, 

pokazy, gra terenowa, stoiska informacyjne... 
• 16:00–17:00 Wybuch wulkanu i zakończenie DOKO 

Program szczegółowy, zapisy na zajęcia i aktualności znajdują się na stronie wydarzenia 
doko.mimuw.edu.pl i na facebook.com/DOKOUW 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres doko@mimuw.edu.pl. 

Dzień Odkrywców Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego to wspólne 
przedsięwzięcie Wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Matematyki, Informatyki i 
Mechaniki i jednostek współpracujących: Centrum Nowych Technologii, Środowiskowe 
Laboratorium Ciężkich Jonów, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Inkubator UW, 
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych i 
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym 
Rozwojem. 
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