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Data  Tytuł wykładu  

 
ENTOMOLOGIA / BIOLOGIA 

1 PAŹDZIERNIKA 

Wykład inauguracyjny 
Urodzeni mordercy - świat mięsożernych roślin 

 
TECHNIKA 

5 LISTOPADA Zagadki Lego robotyki 

 
CHEMIA/FIZYKA 

3 GRUDNIA Od suchego lodu do ciekłego azotu – mrożące eksperymenty 

 
PSYCHOLOGIA 

7 STYCZNIA Umysł jak Ferrari 

 
MATEMATYKA 

25 LUTEGO Fraktale –niesamowite iluzje 

 
INFORMATYKA 

4 MARCA Druk 3D – czy można wydrukować przestrzeń 

 
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 

1 KWIETNIA Latające maszyny - zastosowanie dronów 

 
FIZYKA/CHEMIA 

6 MAJA Ciało stałe, ciecz czy gaz? O 3 stanach skupienia 

 ORNITOLOGIA 

 

3 CZERWCA 
 

Puchacz, sówka i uszatka - każda z nich to sowia gratka 



Dziedzina:   Entomologia / Biologia 

 

Temat:   Urodzeni mordercy - świat mięsożernych roślin 

 

 

 

Opis wykładu:  

Podczas wykładu nasi studenci zobaczą jakie niezwykłe właściwości posiadają 

niektóre rośliny. W  jaki sposób wykształciły w sobie umiejętności zdobywania 

koniecznego do życia pokarmu. Poznają  rośliny które zachowują się jak złożone 

organizmy, żywe stworzenia umiejące się doskonale dostosować do otaczającego 

je świata, przemyślnie konstruujące rozmaite pułapki i zasadzki – a wszystko       

w jednym celu – by zapewnić sobie pożywienie konieczne do dalszego rozwoju. 

W czasie tego fascynującego wykładu, nasi studenci będą mogli obejrzeć filmy        

i zdjęcia pokazujące szczegółowo jak powstają mięsożerne rośliny, a następnie 

jak wygląda i od czego zależy efekt ich łowów.  

 

 

PRELEGENCI: Eksperci, prowadzący specjalistyczną firmę ENVIREX Usługi Środowiskowe                  

i Edukacja, realizującącą projekty edukacyjne z biologii oraz nauk przyrodniczych. Główną domeną 

firmy są akademickie wykłady naukowe i zajęcia laboratoryjne dla dzieci i młodzieży szkolnej           

i przedszkolnej. Ich zajęcia cieszą się ogromną popularnością, obfitują w rozmaite przykłady             

z życia i odsłaniają przed młodymi studentami niesamowity świat nauk przyrodniczych. 

 

 

 

 



Dziedzina:   Technika 

 

Temat:   Zagadki Lego Robotyki 
 

 

 

Opis wykładu: 

Lego robotyka – to zajęcia edukacyjne, na których dzieci poznają sposoby 

konstruowania prawdziwie poruszających się się robotów, z wykorzystaniem 

specjalnych zestawów edukacyjnych – klocków Lego WeDO oraz Lego 

Mindstorms. Jest to przede wszystkim zabawa – ale także zachęta do rozwijania 

zainteresowań, w kierunku nauki przedmiotów ścisłych. Dzięki temu 

informatyka, fizyka i matematyka nie budzą u dzieci niechęci i obaw. 

Wykorzystywane przez nas zestawy edukacyjne, to zabawa, w czasie której dzieci 

nie zauważają jak uczą się elementów nauk ścisłych. Staramy się zarazić dzieci 

naszą pasją, wzbudzając w nich zainteresowanie, a niekiedy zamiłowanie do 

przedmiotów ścisłych. Pokazujemy, że nauka matematyki, fizyki nie musi być 

udręką i abstrakcją, jeśli dziecko widzi ich praktyczne zastosowania. Nawet jeśli 

dziecko nie zostanie w przyszłości inżynierem, to na zajęciach rozwinie swoje 

umiejętności logicznego myślenia. Jest to doskonała szkoła kreatywności                  

i twórczego rozwiązywania problemów.  A przede wszystkim zajęcia z robotyki, 

to możliwość rozwijania zainteresowań i dobra zabawa.  

 

PRELEGENT:  Znawca tematu, przedstawiciel firmy szkoleniowej organizujących warsztaty               

i wykłady dla dzieci z dziedziny lego robotyki na różnym poziomie zaawansowania. Z zamiłowania 

konstruktor niesamowicie ciekawych i praktycznych budowli i nietypowych urządzeń z klocków 

Lego. 



Dziedzina:   Chemia / Fizyka 

  

Temat:   Od suchego lodu do ciekłego azotu – mrożące eksperymenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis wykładu 

Wykład jest poświęcony tematyce zimna. Kiedy możemy powiedzieć, że jest 

zimno? Jaka temperatura kojarzy się z mroźnymi porankami? Porozmawiamy 

również o suchym lodzie, a więc dwutlenku węgla w postaci ciała stałego – jaki 

ma zapach, właściwości, wygląd oraz przeprowadzimy ciekawe doświadczenia      

z nim związane. Na uczestników czeka ogromna mgła rodem z filmów fantasy, 

gaszenie świeczek przy użyciu suchego lodu, duże bańki mydlane i wybuchy. 

Warto też będzie omówić skład powietrza, a w szczególności jego dwa 

najistotniejsze składniki – dwutlenek węgla i azot. Doświadczenia związane           

z ciekłym azotem będą kolejną atrakcją, bowiem zamrażać będziemy takie rzeczy 

jak: kwiatek, wąż gumowy oraz chrupki.  Te i inne atrakcje (wraz z wybuchem 

kontrolowanym i wielką zadymą) czekają na osoby, które przyjdą na wykład! 

 

PRELEGENCI: Wspaniały Team, a w nim: chemik z wykształcenia i zamiłowania,  ciekawy świata       

i niecodziennych rozwiązań. Poszukuje i odkrywa, uwielbia mówić, być w ciągłym kontakcie              

z ludźmi, bo dla niego to największa skarbnica wiedzy. Animator do zadań specjalnych. Wierzy, że 

otwarty umysł jest kluczem do większości drzwi, wyznaje zasadę: nauka poprzez zabawę! Ona -  

zaraża uśmiechem i pozytywną energią. Pasjonatka zgłębiająca obszary  jeszcze nie zdobytych 

przez Fabrykę,  zarządza firmowym wizerunkiem. Nie interesuje jej co masz w głowie, ale to, jak 

wykorzystujesz swój potencjał w praktyce. 



Dziedzina:   Psychologia 

  

Temat:  Umysł jak Ferrari 

 

 

 

Opis wykładu:  

Zajęcia „Umysł jak ferrari” obejmują zagadnienia z zakresu szybkiego czytania        

i technik pamięciowych, koncentracji uwagi oraz kreatywności. Wykłady takie 

powinny być już prowadzone dla dzieci od 1 klasy szkoły podstawowej, gdyż 

zawierają ćwiczenia i zabawy, dzięki którym uczestnicy w przyjazny i atrakcyjny 

sposób poznają narzędzia efektywnej nauki. Podczas spotkania dowiadują się 

m.in. w jakie są tajemnice naszego mózgu, jak w sposób kreatywny zapamiętać 

ważne fakty, co zrobić aby czytać płynnie i bez zbędnego wysiłku.  

Dzieci pracują w grupach oraz indywidualnie, angażując się w ćwiczenia, które 

jednocześnie są dla nich zabawą i nauką. Podczas zajęć studenci będą mieli 

również okazję zmierzenia swojego tempa czytania, a po zakończonym spotkaniu 

uczestnicy będą posiadać podstawową wiedzę z zakresu mnemotechnik, ćwiczeń 

koncentracji uwagi czy sposobów poprawienia płynności czytania. 

PRELEGENT: Z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, od ponad jedenastu lat związana ze 
szkolnictwem wyższym. Trener technik pamięciowych, specjalizuje się w pracy z dziećmi                      
i młodzieżą. Uczy, jak się uczyć – w sposób atrakcyjny a zarazem efektywny.                                            
Z powodzeniem łączy wiedzę akademicką ze swoimi kwalifikacjami trenerskimi, dzięki temu 
prowadzi zajęcia przede wszystkim w oparciu o proces uczenia się w grupie. Stawia na praktykę – 
szkolenia prowadzone są w sposób warsztatowy, aktywny, z nastawieniem na współpracę                  
i wymianę doświadczeń. Prowadzi również szkolenia i warsztaty dla dorosłych, w szczególności dla 
rodziców i nauczycieli, z zakresu neurodydaktyki, mnemotechnik, komunikacji, efektywności              
i radzenia sobie ze stresem. 



Dziedzina:   Matematyka 
  

Temat:   Fraktale – niesamowita iluzja 

 

  

 

Opis wykładu 

Czym tak właściwe są fraktale? Gdzie możemy je spotkać? Jak powstają i jak 

samodzielnie je stworzyć? Ile dziur ma Trójkąt Sierpińskiego? Poznamy Krzywą 

Kocha, która kocha chmury! Smoka Heighwaya, który zieje ogniem. Zapatrzymy 

się w kosmiczny Zbiór Julii. Zasłuchamy w muzykę ze Zbioru Cantora. Uszyjemy 

dywan Sierpińskiego. Zastosowanie fraktali zdaje się nie mieć końca. Mamy z nimi 

do czynienie przy:  tworzeniu grafiki komputerowej, powiększaniu obrazów czy 

badaniu struktury łańcuchów DNA.  

 

PRELEGENCI: Niesamowity zespól. Pierwszy z ekspertów, to biolog, popularyzator nauki, edukator, 
freelancer. Od września 2010 r. związany z Centrum Nauki Kopernik (CNK). Animator Grupy 
Pokazowej CNK. Asystent w Sekcji Pokazów CNK. Konsultant ds. pokazów w firmie Minus 200         
sp. z o.o. Laureat nagrody „Nordic Science Centre Forbund award for outstanding performance 
2015. Drugi z zamiłowania i wykształcenia, zajmuje się archeologią, popularyzator nauki, 
edukator, trener - człowiek wielu talentów. Podczas studiów zajmował się archeologią 
doświadczalną i rekonstrukcją historyczną. Od lutego 2010 roku współpracuje z Centrum Nauki 
Kopernik. W CNK m.in. tworzy scenariusze zajęć, jest demonstratorem Grupy Pokazowej, 
animatorem Warsztatów Familijnych, trenerem szkolącym nowych animatorów oraz nauczycieli. 
W ciągu ostatnich 6 lat przeprowadził ponad 1000 pokazów naukowych i ponad 350 warsztatów 
naukowych. Na Science Busking poświęcił ponad 800 godzin pracy. 
 

 

 

 



Dziedzina:   Informatyka 

 

Temat:   Druk 3D – czy można wydrukować przestrzeń 

 

 

  

Opis wykładu:  

O tajnikach druku 3D opowie znawca tematu - pracownik Zakładu 

Komputerowych Systemów Biomedycznych Uniwersytetu Śląskiego, który na co 

dzień zajmuje się grafiką przestrzenną. Technologia ta ma dużo za zastosowanie 

m.in. w medycynie, technice, motoryzacji ale i w kulinariach. Prowadzący 

zaprezentuje studentom działanie drukarki 3D, skanera 3D oraz innych 

urządzeń niezbędnych do planowania i wykonania tzw. inżynierii odwrotnej. 

Opowie także, do czego może być wykorzystywany przestrzenny wydruk oraz, 

jak przebiega proces modelowania. Wspólnie zastanowimy się również nad 

pytaniem: czy człowiek może „wyjść z drukarki”?  

 

 

PRELEGENT: pracownik Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Uniwersytetu 

Śląskiego. Pasjonat nowych technologii. Na co dzień zajmuje się grafiką przestrzenną. Prowadzi 

szkolenia i warsztaty dla dzieci i  dorosłych, w szczególności dotyczące właśnie grafiki 

komputerowej i zastosowania druku 3D. 

 

 

 

 



Dziedzina:   Nowoczesne technologie 

 

Temat:   Latające maszyny - zastosowanie dronów 

 

 

 

Opis wykładu:  

Wykład jest poświęcony tematyce dronów. Słuchacze poznają fascynujący świat 

bezzałogowych statków powietrznych – dronów. Zostaną pokazane rodzaje 

dronów i ich nazwy, różnorodności w wykorzystaniu dronów zaczynając od 

filmowania, kończąc na poszukiwaniu zaginionych osób w terenie górskim. 

Ogólne zasady latania bezzałogowcem. Omówimy nowy rodzaj sportu – wyścigi 

dronów. Na uczestników przewidziana jest możliwość sprawdzenia swoich 

umiejętności pilotażu bezzałogowym statkiem powietrznym na symulatorze. 

 

 

PRELEGENCI: Licencjonowany operator drona, posiadający duże doświadczenie w lotach 

bezzałogowym statkiem powietrznym, zarówno w nietypowych miejscach, jak i przy 

zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Jako pilot jednosilnikowego samolotu posiada 90h 

nalotu (w tym również w nocy). Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku 

Nawigacja Powietrzna. 

 

 

 

 



Dziedzina:   Fizyka / Chemia 

 

Temat:   Ciało stałe, ciecz czy gaz?  O 3 stanach skupienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis wykładu:  

Gdy fizycy opisują różne zjawiska, posługują się nazwami określającymi zarówno 

przedmioty, jak i istoty żywe – używają wtedy pojęcia ciało fizyczne. Ciała 

fizyczne są zbudowane z różnych substancji. Na przykład linijka może być 

zrobiona z plastiku, świeca z wosku, szafa z drewna, a wazon ze szkła. Jak wiemy 

z lekcji chemii, wszystko, co nas otacza, składa się z atomów lub cząsteczek 

(połączonych atomów). Istnieje ponad 100 różnych rodzajów atomów. Trudno 

uwierzyć, że cały świat zbudowany jest z tak niewielkiej liczby różnych 

„klocków”. Łącząc na rozmaite sposoby różne liczby atomów poszczególnych 

pierwiastków, można jednak otrzymać tysiące substancji o odmiennych 

właściwościach. Ta sama substancja może występować w stanie stałym, ciekłym 

lub gazowym. Stan substancji może się zmieniać w zależności od warunków 

zewnętrznych. Podczas magicznego pokazu Fabryki Wiedzy maluchy będą mogły 

zobaczyć bardzo ciekawy eksperyment, który ukazuje piękno i potęgę chemii, 

podczas próby uzyskania tzw. punktu potrójnego. 

 

PRELEGENCI: Wspaniały Team, a w nim: chemik z wykształcenia i zamiłowania,  ciekawy świata       

i niecodziennych rozwiązań. Poszukuje i odkrywa, uwielbia mówić, być w ciągłym kontakcie              

z ludźmi, bo dla niego to największa skarbnica wiedzy. Animator do zadań specjalnych. Wierzy, że 

otwarty umysł jest kluczem do większości drzwi, wyznaje zasadę: nauka poprzez zabawę! Ona -  

zaraża uśmiechem i pozytywną energią. Pasjonatka zgłębiająca obszary  jeszcze nie zdobytych 

przez Fabrykę,  zarządza firmowym wizerunkiem. Nie interesuje jej co masz w głowie, ale to, jak 

wykorzystujesz swój potencjał w praktyce. 



Dziedzina:   Ornitologia 

  

Temat:   Puchacz, sówka i uszatka - każda z nich to sowia gratka 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Opis wykładu:  

Sowy to ekscentryczne ptaki, o niesamowicie osobliwych właściwościach. Chociaż 

dla nas ludzi są one symbolem mądrości i wiedzy to w naturalnym środowisku 

nie ma lepszych od nich drapieżców. Kiedy te ekstremalnie wyspecjalizowane 

w  polowaniach ptaki wylatują wieczorami na łowiska to rzeczywiście nic, na co 

mają tylko ochotę im nie umyka. Sowy usłyszą w locie bicie serca małej myszy      

w trawie, zamrugają trzema powiekami, bezszelestnie zbliżą się lotem ślizgowym 

do swojej zdobyczy dzięki specyficznym piórom na skrzydłach. Co więcej, jak 

żaden inny zwierz obrócą głowę w niesamowitym wymiarze, nie czyniąc sobie 

przy tym krzywdy. Sowy tworząc kolejne ogniwa biologicznych zależności 

przyczyniają się każdego dnia i każdej nocy do umacniania środowiska 

przyrodniczego, które tak dobrze znamy i w którym tak świetnie się czujemy.       

Po latach, wspomnisz mu, po starej znajomości, że sowa to jednak mądra była 

głowa. 

 

 

PRELEGENCI: Eksperci, prowadzący specjalistyczną firmę ENVIREX Usługi Środowiskowe                 

i Edukacja, realizującącą projekty edukacyjne z biologii oraz nauk przyrodniczych. Główną domeną 

firmy są akademickie wykłady naukowe i zajęcia laboratoryjne dla dzieci i młodzieży szkolnej           

i przedszkolnej. Ich zajęcia cieszą się ogromną popularnością, obfitują w rozmaite przykłady             

z życia i odsłaniają przed młodymi studentami niesamowity świat nauk przyrodniczych. 


