
 
 
 
 
 
 
 

SPOŁECZEŃSTWO I FILOZOFIA 

5 grudnia 2020 prof. Maciej Bała   
Czy zawsze trzeba mówić prawdę? 

      10.00-11.30 grupa 1 juniorska (7-9 lata) 

      12.00-13.30 grupa 2 juniorska (7-9 lata) 

      14.00-15.30 grupa 1 seniorska (10-11 lat) 

      16.00-17.30 grupa 2 seniorska (10-11 lat) 

9 stycznia 2021 prof. Monika Przybysz 
Sekretne życie smartfona 

      10.00-11.30 grupa 1 juniorska (7-9 lata) 

      12.00-13.30 grupa 2 juniorska (7-9 lata) 

      14.00-15.30 grupa 1 seniorska (10-11 lat) 

      16.00-17.30 grupa 2 seniorska (10-11 lat) 

6 lutego 2021 dr Olga Broniś  
O mocy języka i o magii słów 

      10.00-11.30 grupa 1 juniorska (7-9 lata) 

      12.00-13.30 grupa 2 juniorska (7-9 lata) 

      14.00-15.30 grupa 1 seniorska (10-11 lat) 

      16.00-17.30 grupa 2 seniorska (10-11 lat) 

 
 
 

 

LUDZIE I POLITYKA 

6 marca 2021 dr Kinga Wojtas  
Kosmiczna polityka i obywatelskie przyciąganie ziemskie. 

      10.00-11.30 grupa 1 juniorska (7-9 lata) 

      12.00-13.30 grupa 2 juniorska (7-9 lata) 

      14.00-15.30 grupa 1 seniorska (10-11 lat) 

      16.00-17.30 grupa 2 seniorska (10-11 lat) 

27 marca 2021 dr Katarzyna Walecka  
Był sobie król...a może prezydent? Parę słów o państwie. 

      10.00-11.30 grupa 1 juniorska (7-9 lata) 

      12.00-13.30 grupa 2 juniorska (7-9 lata) 

      14.00-15.30 grupa 1 seniorska (10-11 lat) 

      16.00-17.30 grupa 2 seniorska (10-11 lat) 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO 

8 maja 2021 prof. Małgorzata Wszelaka-Rylik 
Zostań szalonym naukowcem - chemiczne eksperymenty 

      10.00-11.30 grupa 1 juniorska (7-9 lata) 

      12.00-13.30 grupa 2 juniorska (7-9 lata) 

      14.00-15.30 grupa 1 seniorska (10-11 lat) 

      16.00-17.30 grupa 2 seniorska (10-11 lat) 

29 maja 2021 dr Maciej Fuszara  
Na własne oczy 

      10.00-11.30 grupa 1 juniorska (7-9 lata) 

      12.00-13.30 grupa 2 juniorska (7-9 lata) 

      14.00-15.30 grupa 1 seniorska (10-11 lat) 

      16.00-17.30 grupa 2 seniorska (10-11 lat) 

12 czerwca 2021 dr Artur Baranowski 
Skrobia jest wszędzie ...czas zajrzeć do słoika i przeczytać 
etykietę 

      10.00-11.30 grupa 1 juniorska (7-9 lata) 

      12.00-13.30 grupa 2 juniorska (7-9 lata) 

      14.00-15.30 grupa 1 seniorska (10-11 lat) 

      16.00-17.30 grupa 2 seniorska (10-11 lat) 

 

19 czerwca 2021 Zakończenie roku akademickiego 

 

LUDZIE I POLITYKA 

16 kwietnia 2021 dr Marek Jarentowski  
Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk - co się robi w 
parlamencie? 

      10.00-11.30 grupa 1 juniorska (7-9 lata) 

      12.00-13.30 grupa 2 juniorska (7-9 lata) 

      14.00-15.30 grupa 1 seniorska (10-11 lat) 

      16.00-17.30 grupa 2 seniorska (10-11 lat) 


