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PROPOZYCJE  SEMINARIÓW  DO  WYBORU  PRZEZ  LOGOWANIE  

 

POSZUKIWACZE   

 

15 Maja 

 

A.  

Pokaz i krótkie omówienie regionalnego stroju śląskiego, pokaz wideo „Suity Śląskiej”  

w wykonaniu SZPiT „Katowice”. 

Rozgrzewka z elementami rytmiki, nauka podstawowych kroków tańców śląskich (trojak). 

Seminarium może być wstępem do zajęć cyklicznych obejmujących pokazy strojów 

regionalnych,  elementy rytmiki i baletu, naukę podstawowych kroków tańców narodowych 

oraz naukę tańców i piosenek z różnych regionów Polski. 

 

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” 

9.00-10.00,  ul. Bankowa 12, Katowice, grupa do 30 osób 

 

B. 

„Poznajemy swoje zmysły” 

W ramach zajęć uczestnicy praktycznie zapoznają się z niektórymi mechanizmami 

funkcjonowania naszych zmysłów – wzroku, słuchu oraz dotyku. Poznają różnicę między 

odbiorem bodźca a jego postrzeganiem w umyśle. Poznają ograniczenia naszych zmysłów 

oraz sposób w jaki sposób mózg sobie z nimi radzi. Przekonają się na które bodźce reagujemy 

najszybciej i z czego to wynika.  

 

dr Andrzej Kędziorski 

10.30-11.30,  ul. Bankowa 9, Wydział Biologii, Katowice, dwie grupy po 12 osób 

 

C. 

„Zwierzęta wymarłe i ginące” – z jakich przyczyn wiele gatunków zwierząt nie przetrwało do 

naszych czasów? Jaki wpływ miał na to człowiek i zmiany cywilizacyjne? Ile jeszcze 

gatunków skazanych jest na wymarcie? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w trakcie 

seminarium przeprowadzonego w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, mogąc jednocześnie 

poznać osobiście kilku przedstawicieli wymierających gatunków. 

 

 lub 

 

 „Wielkie koty” – co Twój Mruczek ma wspólnego z tygrysem bengalskim? Jak odróżnić 

różne gatunki wielkich kotów? Ile kolorów ma tygrys? Kto pracuje na jedzenie w lwiej 

rodzinie? Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań, zapraszamy na 

seminarium, które odbędzie się w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie, w trakcie 

które z pewnością poznasz odpowiedzi na te pytania, a także będziesz miał okazję spojrzeć 

królowi zwierząt prosto w oczy. 

 

Marek Kocurek 

12.00-13.00, Ogród Zoologiczny w Chorzowie, grupa do 30 osób 

 

 

D. 

"Władcy wyobraźni, czyli pomysł na wszystko" 

Seminarium z psychologii. 

 

Bruno Żółtowski, Instytut Edukacji Twórczej „Edison” 
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13.30-14.30, Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, grupa 12 osób 

 

 

22 Maja  2010 

 

A. 

„Jak powstają skamieniałości” 

Seminarium z paleontologii praktycznej. 

 

dr Andrzej Boczarowski 

9.00-10.00, Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, grupa do 40 osób 

 

 

B. 

„Poznajemy swoje zmysły” 

W ramach zajęć uczestnicy praktycznie zapoznają się z niektórymi mechanizmami 

funkcjonowania naszych zmysłów – wzroku, słuchu oraz dotyku. Poznają różnicę między 

odbiorem bodźca a jego postrzeganiem w umyśle. Poznają ograniczenia naszych zmysłów 

oraz sposób w jaki sposób mózg sobie z nimi radzi. Przekonają się na które bodźce reagujemy 

najszybciej i z czego to wynika.  

 

dr Andrzej Kędziorski 

10.30-11.30,  ul. Bankowa 9, Wydział Biologii, Katowice, dwie grupy po 12 osób 

 

 

C. 

"Władcy wyobraźni, czyli pomysł na wszystko" 

Seminarium z psychologii. 

 

Bruno Żółtowski, Instytut Edukacji Twórczej „Edison” 

13.30-14.30, Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, grupa 12 osób 

 

 

 

29 Maja 2010 

 

 

A. 

Pokaz i krótkie omówienie regionalnego stroju śląskiego, pokaz wideo „Suity Śląskiej”  

w wykonaniu SZPiT „Katowice”. 

Rozgrzewka z elementami rytmiki, nauka podstawowych kroków tańców śląskich (trojak). 

Seminarium może być wstępem do zajęć cyklicznych obejmujących pokazy strojów 

regionalnych,  elementy rytmiki i baletu, naukę podstawowych kroków tańców narodowych 

oraz naukę tańców i piosenek z różnych regionów Polski. 

 

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” 

9.00-10.00,  ul. Bankowa 12, Katowice, grupa do 30 osób 

 

B. 

"Szukamy leśnego licha" 

 

dr Edyta Sierka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski 

11.00-12.00,  Dolina Trzech Stawów, Katowice,  Zajęcia terenowe, grupa 15 osób. 
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ODKRYWCY 

 

15 Maja 2010 

 

A. 

„Poznajemy swoje zmysły” 

W ramach zajęć uczestnicy praktycznie zapoznają się z niektórymi mechanizmami 

funkcjonowania naszych zmysłów – wzroku, słuchu oraz dotyku. Poznają różnicę między 

odbiorem bodźca a jego postrzeganiem w umyśle. Poznają ograniczenia naszych zmysłów 

oraz sposób w jaki sposób mózg sobie z nimi radzi. Przekonają się na które bodźce reagujemy 

najszybciej i z czego to wynika.  

 

dr Andrzej Kędziorski 

9.00-10.00,  ul. Bankowa 9, Wydział Biologii, Katowice, dwie grupy po 12 osób 

 

B. 

„Zwierzęta wymarłe i ginące” – z jakich przyczyn wiele gatunków zwierząt nie przetrwało do 

naszych czasów? Jaki wpływ miał na to człowiek i zmiany cywilizacyjne? Ile jeszcze 

gatunków skazanych jest na wymarcie? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w trakcie 

seminarium przeprowadzonego w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, mogąc jednocześnie 

poznać osobiście kilku przedstawicieli wymierających gatunków. 

 

 lub 

 

 „Wielkie koty” – co Twój Mruczek ma wspólnego z tygrysem bengalskim? Jak odróżnić 

różne gatunki wielkich kotów? Ile kolorów ma tygrys? Kto pracuje na jedzenie w lwiej 

rodzinie? Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań, zapraszamy na 

seminarium, które odbędzie się w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie, w trakcie 

które z pewnością poznasz odpowiedzi na te pytania, a także będziesz miał okazję spojrzeć 

królowi zwierząt prosto w oczy. 

 

Marek Kocurek 

10.30-11.30, Ogród Zoologiczny w Chorzowie, grupa do 30 osób 

 

 

C. 

„Jak nie zostać Słoniem Trąbalskim” 

Seminarium z psychologii. 

 

Bruno Żółtowski, Instytut Edukacji Twórczej „Edison” 

12.00-13.00, Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, grupa 15 osób 

 

D. 

Pokaz i krótkie omówienie regionalnego stroju śląskiego, pokaz wideo „Suity Śląskiej”  

w wykonaniu SZPiT „Katowice”. 

Rozgrzewka z elementami rytmiki, nauka podstawowych kroków tańców śląskich (trojak). 

Seminarium może być wstępem do zajęć cyklicznych obejmujących pokazy strojów 

regionalnych,  elementy rytmiki i baletu, naukę podstawowych kroków tańców narodowych 

oraz naukę tańców i piosenek z różnych regionów Polski. 
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Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” 

13.30-14.30,  ul. Bankowa 12, Katowice, grupa do 30 osób 

 

 

22 Maja  2010 

 

A. 

„Poznajemy swoje zmysły” 

W ramach zajęć uczestnicy praktycznie zapoznają się z niektórymi mechanizmami 

funkcjonowania naszych zmysłów – wzroku, słuchu oraz dotyku. Poznają różnicę między 

odbiorem bodźca a jego postrzeganiem w umyśle. Poznają ograniczenia naszych zmysłów 

oraz sposób w jaki sposób mózg sobie z nimi radzi. Przekonają się na które bodźce reagujemy 

najszybciej i z czego to wynika.  

 

dr Andrzej Kędziorski 

9.00-10.00,  ul. Bankowa 9, Wydział Biologii, Katowice, dwie grupy po 12 osób 

 

B. 

„Jak powstają skamieniałości” 

Seminarium z paleontologii praktycznej. 

 

dr Andrzej Boczarowski 

10.30-11.30, Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, grupa do 40 osób 

 

 

C. 

„Jak nie zostać Słoniem Trąbalskim” 

Seminarium z psychologii. 

 

Bruno Żółtowski, Instytut Edukacji Twórczej „Edison” 

12.00-13.00, Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, grupa 15 osób 

 

 

 

29 Maja 2010 

 

 

 

A. 

„Czy Indianie mówią po francusku?” 

 

Wszystkim chętnym Odkrywcom proponujemy wirtualną wędrówkę do miejsc, w których 

ludzie mówią po francusku. Podczas pierwszego spotkania wybierzemy się do Kanady, a 

dokładniej do Nowej Francji, bo tak w XVI i XVII wieku nazywała się kolonia francuska w 

Ameryce Północnej. Wspólnie przyjrzymy się ludom, które w ówczesnych czasach 

zamieszkiwały te tereny, przekonamy się, jakie zwyczaje mieli tamtejsi Indianie, sprawdzimy 

także, co z tradycji indiańskiej pozostało w kulturze quebeckiej.  

 

dr Aleksandra Chrupała, dr Karolina Kapołka, mgr Ewa Figas 

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki 

9.00-10.00, Instytut Fizyki, Uniwersytecka 4, grupa do 20 osób. 
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B. 

Pokaz i krótkie omówienie regionalnego stroju śląskiego, pokaz wideo „Suity Śląskiej”  

w wykonaniu SZPiT „Katowice”. 

Rozgrzewka z elementami rytmiki, nauka podstawowych kroków tańców śląskich (trojak). 

Seminarium może być wstępem do zajęć cyklicznych obejmujących pokazy strojów 

regionalnych,  elementy rytmiki i baletu, naukę podstawowych kroków tańców narodowych 

oraz naukę tańców i piosenek z różnych regionów Polski. 

 

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” 

10.30-11.30,  ul. Bankowa 12, Katowice, grupa do 30 osób 

 

 

C. 
"Cudze chwalicie, swego nie znacie" 

 

dr Edyta Sierka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski 

13.00-14.00,  Dolina Trzech Stawów, Katowice,  Zajęcia terenowe, grupa 15 osób. 

 

 

 

 

MŁODZI  NAUKOWCY 

 

15 Maja 2010 

 

A. 

„Zwierzęta wymarłe i ginące” – z jakich przyczyn wiele gatunków zwierząt nie przetrwało do 

naszych czasów? Jaki wpływ miał na to człowiek i zmiany cywilizacyjne? Ile jeszcze 

gatunków skazanych jest na wymarcie? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w trakcie 

seminarium przeprowadzonego w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, mogąc jednocześnie 

poznać osobiście kilku przedstawicieli wymierających gatunków. 

 

 lub 

 

 „Wielkie koty” – co Twój Mruczek ma wspólnego z tygrysem bengalskim? Jak odróżnić 

różne gatunki wielkich kotów? Ile kolorów ma tygrys? Kto pracuje na jedzenie w lwiej 

rodzinie? Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań, zapraszamy na 

seminarium, które odbędzie się w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie, w trakcie 

które z pewnością poznasz odpowiedzi na te pytania, a także będziesz miał okazję spojrzeć 

królowi zwierząt prosto w oczy. 

 

Marek Kocurek 

9.00-10.00, Ogród Zoologiczny w Chorzowie, grupa do 30 osób 

 

 

B. 

„Pamięć bez tajemnic” 

Seminarium z psychologii. 

 

Bruno Żółtowski, Instytut Edukacji Twórczej „Edison” 

10.30-11.30, Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, grupa 15 osób 
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C. 

Pokaz i krótkie omówienie regionalnego stroju śląskiego, pokaz wideo „Suity Śląskiej”  

w wykonaniu SZPiT „Katowice”. 

Rozgrzewka z elementami rytmiki, nauka podstawowych kroków tańców śląskich (trojak). 

Seminarium może być wstępem do zajęć cyklicznych obejmujących pokazy strojów 

regionalnych,  elementy rytmiki i baletu, naukę podstawowych kroków tańców narodowych 

oraz naukę tańców i piosenek z różnych regionów Polski. 

 

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” 

12.00-13.00,  ul. Bankowa 12, Katowice, grupa do 30 osób 

 

D. 

„Poznajemy swoje zmysły” 

W ramach zajęć uczestnicy praktycznie zapoznają się z niektórymi mechanizmami 

funkcjonowania naszych zmysłów – wzroku, słuchu oraz dotyku. Poznają różnicę między 

odbiorem bodźca a jego postrzeganiem w umyśle. Poznają ograniczenia naszych zmysłów 

oraz sposób w jaki sposób mózg sobie z nimi radzi. Przekonają się na które bodźce reagujemy 

najszybciej i z czego to wynika.  

 

dr Andrzej Kędziorski 

13.30-14.30,  ul. Bankowa 9, Wydział Biologii, Katowice, dwie grupy po 12 osób 

 

22 Maja 2010 

 

A. 

„Pamięć bez tajemnic” 

Seminarium z psychologii. 

 

Bruno Żółtowski, Instytut Edukacji Twórczej „Edison” 

10.30-11.30, Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, grupa 15 osób 

 

 

B. 

„Jak powstają skamieniałości” 

Seminarium z paleontologii praktycznej. 

 

dr Andrzej Boczarowski 

12.0-13.00, Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, grupa do 40 osób 

 

 

C. 

„Poznajemy swoje zmysły” 

W ramach zajęć uczestnicy praktycznie zapoznają się z niektórymi mechanizmami 

funkcjonowania naszych zmysłów – wzroku, słuchu oraz dotyku. Poznają różnicę między 

odbiorem bodźca a jego postrzeganiem w umyśle. Poznają ograniczenia naszych zmysłów 

oraz sposób w jaki sposób mózg sobie z nimi radzi. Przekonają się na które bodźce reagujemy 

najszybciej i z czego to wynika.  

 

dr Andrzej Kędziorski 

13.30-14.30,  ul. Bankowa 9, Wydział Biologii, Katowice, dwie grupy po 12 osób 
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29  Maja 2010 

 

A. 
"Dobre decyzje - rekultywować czy zostawiać" 

 

dr Edyta Sierka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski 

9.00-10.00,  Dolina Trzech Stawów, Katowice,  Zajęcia terenowe, grupa 15 osób. 

 

B. 

„O „programie komputerowym”, który zawsze nosimy przy sobie...” 

 

Część I: 

1. Co to jest język i do czego nam służy? 

2. Czy tylko ludzie potrafią się porozumiewać?  

3. Na czym polega komunikowanie się? 

4. Ten wspaniały „program komputerowy”, czyli język jako system znaków.  

5. Sieć relacji między znakami, czyli zagrajmy w TABU.  

 

Wszystkich Młodych Naukowców, którzy interesują się językiem (uczą się języków 

obcych, lubią gry słowne, są mistrzami w Scrabble lub po prostu uwielbiają rozmawiać i 

czytać) zapraszam na warsztaty językowe.  

Podczas I części, wspólnie pobawimy się w językoznawców: spróbujemy zdefiniować 

czym jest język, zobaczymy z czego jest zbudowany i jak funkcjonuje. Porozmawiamy 

również o tym, czy można go rozbudowywać i usprawniać, tak jak inne urządzenia lub 

programy komputerowe. Na koniec zaproponuję Wam zabawę, w której będziecie mogli 

przekonać się jak działają Wasze własne „programy” i czy łatwo je przechytrzyć.   

 

 

dr Aleksandra Chrupała, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki 

11.00-12.00, Instytut Fizyki, Uniwersytecka 4, grupa do 20 osób. 

 

C. 

Pokaz i krótkie omówienie regionalnego stroju śląskiego, pokaz wideo „Suity Śląskiej”  

w wykonaniu SZPiT „Katowice”. 

Rozgrzewka z elementami rytmiki, nauka podstawowych kroków tańców śląskich (trojak). 

Seminarium może być wstępem do zajęć cyklicznych obejmujących pokazy strojów 

regionalnych,  elementy rytmiki i baletu, naukę podstawowych kroków tańców narodowych 

oraz naukę tańców i piosenek z różnych regionów Polski. 

 

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” 

12.00-13.00,  ul. Bankowa 12, Katowice, grupa do 30 osób 

 

 


