
Relacja z Nocy Naukowców 29 września 2017 r. 

W piątkowe popołudnie, 29 września 2017 roku, udaliśmy się do Krakowa na Noc 

Naukowców. Celem naszej wyprawy było AGH, czyli Akademia Górniczo-Hutnicza. Na 

kampus dojechaliśmy około godziny siedemnastej trzydzieści. Tam rozdzieliliśmy się na 

wcześniej zorganizowane grupy. W skład naszego teamu wchodziło siedem osób z klas 2 

gimnazjum: Natalia Zborowska, Sonia Blak, Kamila Grajny, Wiktoria Gawlik, Julia Furdzik, 

Tomasz Galas oraz Szczepan Żurek. Najpierw skierowaliśmy się w stronę Muzeum AGH            

i cierpliwie czekaliśmy na godzinę osiemnastą. Niestety zastała nas tam ogromna kolejka, 

więc postanowiliśmy, że wrócimy tam później. Po chwili namysłu i porządnym zapoznaniem 

się          z mapką, poszliśmy w kierunku Wydziału Humanistycznego. Po drodze podziwialiśmy 

zabudowania kampusu i można rzec, że zwiedziliśmy jego znaczną część. W końcu udało nam 

się dotrzeć na miejsce, gdzie windą wyjechaliśmy pod salę wykładową gdzie miał odbyć się 

wykład. Jego temat były cyberemocje. Dowiedzieliśmy się na nim wielu ciekawych rzeczy, 

takich jak np. to, że na podstawie ludzkiego głosu, oprócz płci, wieku czy stanu zdrowia,  

można ustalić nawet wagę jego właściciela, ponieważ ona także ma wpływ na  to jaki 

posiadamy głos. Poznaliśmy sposób w jaki można odróżnić prawdziwy uśmiech od tz. social 

smile. Może i wydawać się to banale, ale w naszych czasach niektórzy ludzie nadal nie widzę 

tej różnicy. Można by długo rozpisywać się na temat tego czego jeszcze się tam 

dowiedzieliśmy. Przekazano nam  bardzo wiele ciekawych informacji. Na koniec dostaliśmy 

od miłej pani srebrne odblaski.   

Około godziny dwudziestej skierowaliśmy się z powrotem do muzeum. Tym razem nie 

na marne weszliśmy na piąte piętro. Nie było tam już tak wielu zwiedzających, więc 

skorzystaliśmy z tamtejszych atrakcji  oraz obejrzeliśmy wystawę. Wzięliśmy także udział           

w przeciąganiu liny, które przy odrobinie szczęścia wygraliśmy. Nie zabrakło nas także na 

pokazie z użyciem ciekłego azotu. Po wyjściu na dwór zrobiliśmy sobie szybką sesję 

zdjęciową, wcześniej także zrobiliśmy sporo fotografii , uwieczniając na nich wspaniałe 

chwilę spędzone na AGH. Zostało nam jeszcze trochę czasu, więc czym prędzej udaliśmy się 

do pobliskiego budynku, w którym natrafiliśmy na interesujące  doświadczenia. Chyba 

najbardziej nam wszystkim spodobało się to, do którego użyto monitora wyświetlającego 

cztery takie same obrazki, każdy z nich obrócony było o 90 stopni oraz czegoś na kształt 

przeźroczystej  piramidy. Obiekt  ten położono na monitorze, odbijał jego światło, co dawało 

fantastyczny efekt 3D wyświetlanego obrazka.  

Cały wyjazd, pomimo tego, iż nie udało nam się udać na wszystkie interesujące nas 

wykłady    i pokazy, był zdecydowanie udany. Czuliśmy się niczym prawdziwi  studenci, 

przemierzający uliczki kampusu i szukający drogi na odpowiedni wydział. W naszej grupie, 

mimo nic nie znaczący sprzeczek, którą uliczką należy iść, panowała świetna atmosfera. Cały 

czas rozmawialiśmy i śmialiśmy, co pozwoliło nam nieco się zintegrować, poznać swoje 

zachowanie w różnych sytuacjach. Z pewnością w przyszłym roku ponownie pojedziemy, aby 

spędzić aktywnie czas w wspaniałym towarzystwie, zgłębiając przy tym naszą wiedzę                

w różnych dziedzinach nauki.   

 

 


