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godz. 9.00-10.00  

 

Data Tytuł wykładu 

 
ENTOMOLOGIA / BIOLOGIA   

21 PAŹDZIERNIKA 2017 

Wykład inauguracyjny 
Nietoperze są niesamowite 

 
AKUSTYKA 

4 LISTOPADA 2017 Niech zabrzmi MUZYKA!    

 
HISTORIA  

16 GRUDNIA 2017 Życie w późnym średniowieczu   

 
BIOLOGIA / MEDYCYNA CHEMIA/FIZYKA 

27 STYCZNIA 2018 
Nasz niesamowity mózg  Gęstość, lepkość, napięcie 

powierzchniowe – o płynach i nie tylko 

 BOTANIKA   

3 LUTEGO 2018 Prywatne życie roślin  

 
FIZYKA 

3 MARCA 2018 Po sąsiedzku z tęczą, czyli o podczerwieni i ultrafiolecie   

 BIOLOGIA 

14 KWIETNIA 2018 Żyć i przeżyć - ROŚLINY 

 
CIEKAWOSTKI 

26 MAJA 2018 Słodka prawda o czekoladzie 

 
BIOLOGIA / ORNITOLOGIA 

9 CZERWCA 2018             

Uroczyste zakończenie roku 
PLANETA GWIAZD. W CO GRAJĄ ZWIERZĘTA? 



Dziedzina:   Entomologia / Biologia 

Temat:   Nietoperze są niesamowite! 

 

  

                 

 

Opis wykładu:  

Nietoperze są niesamowite! To dziwaczne, małe zwierzętami i jedyne ssaki, które 

potrafią aktywnie latać. Są one bardziej spokrewnione z ludźmi niż z myszami. 

Trochę trudno je podglądać, ponieważ uaktywniają się, kiedy śpimy, nocą. Jednak 

bogato ilustrowany wykład jest pełen nietoperzowych faktów, animacji i 

unikatowych ujęć foto. Dowiesz się, co ciekawego można robić i w jaki sposób to 

czynić, by zaangażować się w pomoc tym pożytecznym i chronionym w całej 

Polsce zwierzakom. Będzie o echolokacji (pokaz urządzeń do nagrywania 

ultradźwięków nietoperzy – batcoreder @ baton), budowie ciała nietoperzy 

(doskonałe eksponaty nietoperzy z Indonezji i Borneo), szkielecie (preparat 

epoksydowy), połowach (mgliste siatki łowne). Przystąp do klubu batworkera! 

Dowiedz się więcej o nietoperzach z Twojego podwórka! Zainstaluj z tatą 

batbox’a obok Twojego domu – nietoperze już tam na niego czekają! 

 

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:   Akustyka 

  

Temat:   Niech zabrzmi MUZYKA!    

  

 

Opis wykładu:  

Podczas wykładu prowadzonego przez animatora popularyzatora nauki, dzieci 

dowiedzą się, co łączy fizykę i muzykę. Zastanowią się, od czego zależy wysokość 

dźwięków, co drga i gra w instrumentach muzycznych, a także w nich samych. 

Wspólnie z animatorem przeprowadzą kilka interaktywnych eksperymentów, 

związanych m.in. z rytmem i melodią. Zobaczą widowiskowe doświadczenia 

naukowe, w których łączą się ogień i muzyka. Na koniec zamienimy się                   

w orkiestrę, grającą na kolorowych rurkach. 

 

 

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:   Historia 

 

Temat:   Życie w późnym średniowieczu 

 

 

  

Opis wykładu:  

„Żywa lekcja historii” z zakresu późnego średniowiecza, w ramach której 

dowiemy się o życiu, obyczajach w średniowieczu, rycerskich cnotach                        

i powinnościach, a również ważnych wydarzeniach historycznych. Opowiemy 

sobie o słynnych rycerzach i ich dzielnych czynach. Dowiemy się kilku 

ciekawostek i obalimy kilka mitów. Dotkniemy replik elementów strojów                 

i elementów uzbrojenia. Odpowiadamy na pytania jak tak naprawdę żyło się          

w późnych czasach średniowiecza.  

  

 

 

PRELEGENT: Od 16 lat rekonstruktor historyczny i pasjonat średniowiecza. Prezes i dowódca 

Stowarzyszenia Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin. Organizator imprez historycznych                      

i kulturalnych, zajęć edukacyjnych. Jeden ze współorganizatorów inscenizacji bitwy pod 

Grunwaldem - jednej z największych imprez historycznych na świecie. Zawodnik 

pełnokontaktowych walk rycerskich, członek reprezentacji Polski i mistrz świata w drużynowych 

walkach rycerskich z 2015r. 

 

 

 



Dziedzina:   Biologia / Medycyna 

 

Temat:   Nasz niesamowity mózg 

 

 

 

 

Opis wykładu:  

Podczas zajęć wspólnie z uczestnikami poznamy nasze zmysły oraz to w jaki 

sposób mózg zbiera i przetwarza docierające do niego sygnały. Z jednej strony 

spróbujemy oszukać nasz umysł, z drugiej zaprezentujemy jego niesamowite 

możliwości. Zastanowimy się, czy wszystko faktycznie jest takie jak nam się 

wydaje i czy możemy wpływać na to jak świat odbierają inni 

 

 

 

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:   Botanika 

 

Temat:   Prywatne życie roślin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis wykładu:  

Ich żywiołem jest Ziemia, po której nie stąpają z głową w chmurach. Pierwsze z nich były tu, 

na długo przed zwierzętami, całe milionlecia przed nami. To prawdziwe pionierki starego  

i nowego świata, niestrudzeni wędrowcy, pasjami migrujący bez ustanku i we wszystkich 

kierunkach. 

Dzięki osobliwym strategiom nie straszne im chłody lodowcowych epok i upał tropików. 

Doskonale przystosowane znajdą się wszędzie. Znają świetne sposoby i mają elegancki styl 

życia aby przetrwać codzienne dramaty. Nasiona, pędy, owoce i kora to tylko niektóre z ich 

najlepszych wynalazków. Są wśród nich prawdziwe dziwolągi i odmieńce. Widzą, liczą, 

reagują na dotyk, określają czas bez zegarków, który biegnie dla nich inaczej. 

To jedyne znane i samowystarczalne fabryki tlenu oraz jedzenia. Skrajnie minimalistyczne, 

do życia potrzebują kilku elementów: wody, dwutlenku węgla, światła, ciepła i odrobiny soli 

mineralnych, z których tworzą cukrowe pokarmy podczas magicznej fotosyntezy. Dzięki nim 

istnieje świat leków i przypraw. Dają ludziom energię, materiał na domy i ubrania oraz 

dekoracje. Bez nich Ziemia byłaby zupełnie inna, obca ludziom. 

Poznaj ROŚLINY, wierne towarzyszki twojego życia i spójrz na kwitnący świat z ich 

zielonego punktu widzenia. 

 

PRELEGENCI: Eksperci, prowadzący specjalistyczną firmę ENVIREX Usługi Środowiskowe  

i Edukacja, realizującą 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:   Fizyka 

  

Temat:   Po sąsiedzku z tęczą, czyli o podczerwieni i ultrafiolecie 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Opis wykładu:  

Czy wiesz że światło to nie tylko to co widzimy? Choć nasze oczy potrafią 

rozpoznać około miliona barw to nie widzimy kolorów, które widzą np. pszczoły 

czy trzmiele. Ich świat wygląda zupełnie inaczej niż nasz! Niektóre kwiaty - dla 

nas białe czy żółte w oczach pszczół mienią się wieloma barwami - ich płatki mają 

w sobie barwniki widoczne tylko w świetle ultrafioletowym. Podobnie wiele ryb 

ogląda świat w niewidzialnym dla człowieka świetle podczerwonym. Podczas 

wykładu dowiecie się jakie niezwykłe właściwości ma światło ultrafioletowe i 

podczerwone, do czego je stosujemy jakie niesie ze sobą zagrożenia. Będziecie też 

mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć jak wygląda świat (także Wy!) okiem 

kamery "widzącej" w ultrafiolecie i poczerwieni. 

 

 

PRELEGENT: popularyzator nauki, z wykształcenia fizyk techniczny. W latach 2011-2015 

pracował w laboratorium fizycznym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, od 2016 roku pracuje 

w Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź gdzie zajmuje się tworzeniem ekspozycji oraz laboratoriami. 

Od czasów studenckich, zajmuje się popularyzacją nauki prowadząc m.in. wykłady dla 

uniwersytetów dziecięcych, warsztaty na różnego rodzaju imprezach popularnonaukowych               

i komentując odkrycia naukowe w mediach. W 2009 roku wraz z Kołem Naukowym Fizyków 

Politechniki Łódzkiej "Kot Schrödingera" otrzymał nagrodę "Popularyzator Nauki 2009"                  

w konkursie Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współautor 

książki "Laboratorium w szufladzie. Fizyka" wydanej w 2016 roku przez PWN. 

 

 



Dziedzina:   Botanika 

Temat:   Żyć i przeżyć - ROŚLINY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis wykładu:  

Aloes w doniczce na parapecie. Czerwona papryka w lodówce. Klon za oknem. Los roślin 

wydaje się być zależny od kaprysów pogody, apetytu zwierząt i potrzeb ludzi. Czy aby na 

pewno? Rośliny współpracują, porozumiewają się ze sobą. Odbywają dalekie podróże. 

Wykorzystują zwierzęta do realizacji własnych celów. Potrafią trwać niewzruszone 

przez setki, a nawet tysiące lat. Razem wyruszymy w podróż po niesamowitym świecie 

roślin. Dowiemy się jak żyć i przeżyć będąc rośliną. 

 

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:   Ciekawostki 

 

Temat:   Słodka prawda o czekoladzie 

 

 

Opis wykładu: 

Jeśli uwielbiacie czekoladę, warto dowiedzieć się o niej czegoś więcej... Czekolada, 

zanim uzyskała smak i formę znaną nam współcześnie, przechodziła różne etapy. 

Historia czekolady liczy ok. 2,8 tys. lat, choć zaledwie od niespełna 200 lat jemy ją 

w tabliczkach i bombonierkach.  Czekoladę kiedyś spożywano tylko w formie 

płynnej. Sukces czekolady, poza smakiem i finezją przyrządzania, to efekt jej 

niezwykłości. Czekolada roztapia się w temperaturze ciała człowieka. Najbogatsi 

władcy mieli w swoich spichlerzach blisko miliard ziaren, bardzo starannie 

poukładanych. Tymi ziarnami płacono, ale zarazem je pito. Europejczycy zetknęli 

się z czekoladą w 1502 r. w czasie czwartej wyprawy Krzysztofa Kolumba, kiedy 

rabunkowo przejęli jeden ze statków Majów.  

W jednej kostce ukryta jest spora dawka słodyczy, która zawsze i każdemu 

poprawia nastrój. O czekoladzie, najsłodszej przyjemności świata, opowie  

znawca tematyki,  który prześledził dzieje smakołyku od napoju ludów Ameryki 

po współczesne pralinki. Będzie można poznać czekoladę 

 

 

PRELEGENT:  absolwentka   Politechniki  Krakowskiej,  prezes  Fundacji  dla dzieci Radosny Świat         

z Dąbrowy Górniczej, Dyrektor Centrum Edukacyjnego Radosna Edukacja z Dąbrowy Górniczej. Od 

lat związana z pracą na rzecz dzieci a przede wszystkim z aktywnymi sposobami spędzania przez 

nie czasu jak: kolonie, wycieczki, oraz różnego typu zajęcia (ruchowe, artystyczne, językowe oraz 

umysłowe).  



Dziedzina:   Zoologia 

  

Temat:   PLANETA GWIAZD. W CO GRAJĄ ZWIERZĘTA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis wykładu 

Minecraft, MovieStarPlanet, The Sims, kto gra pasjami, ten wie o co chodzi! Strategia jest 

ważna, spryt, bystrość, spostrzegawczość i szybkość równie cenne, co plastyka zdolności 

przystosowawczych. Poszukiwanie przygód, wytrwałość, i nie tylko, to również cechy 

dobrego gracza. Ale czy świat zwierząt też w coś gra? 

Wokół nas żyje gargantuiczna liczba organizmów! Są wśród nich prawdziwe straszydła           

i zapierające dech w piersiach piękności wywołujące uczucie zachwytu lub paraliżujący 

strach. Małe, czy duże, rozpatrywane z różnych punktów widzenia zaskakują oryginalnymi 

zestawami rozwiązań i przystosowań. Płaskie jak kartka papieru, syczące, ryczące, trąbiące 

jak klaksony samochodów, maleńkie jak okruszki chleba lub wielkie jak drzewa, 

nieokrzesane lub pluszowe, pływające w wodzie i unoszące się w przestworzach, słodkie lub 

trująco jadowite. Szybkie, powolne lub nieruchome. Żyjące w ukryciu, schowane pod ziemią, 

głęboko w oceanie, biegające po pustyniach lub cichutko zaczajające się na drzewach i w 

jaskiniach. To Ty zdecydujesz, która z kreatur jest mega najdziwniejsza, piękna, czy bestia?! 

A może to my jesteśmy większymi dziwolągami od nich? 

Po co to wszystko, na co, w jakim celu? Gra się toczy wokół nas, a my jesteśmy jednym z 

elementów zintegrowanej całości. 

 

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. 


