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ZAJĘCIA FIZYCZNO - PRZYRODNICZE 

2.1. Fizyka w sporcie, jak pobijać rekordy 

Prowadzący: dr n. fiz. Hab. n. med. Armand Cholewka 

 

Nasz organizm podlega różnym prawom, w których fizyka odgrywa szczególne 

znaczenie. Prawa te dają nam nie tylko ogromne możliwości w pokonywaniu różnych 

rekordów, czy też wykonywaniu bardzo skomplikowanych ruchów ale określają 

również pewien kres możliwości produkcyjnych naszych mięśni, układu kostnego czy 

też ogólnie rzecz ujmując – wydolności organizmu. Poznanie anatomicznych i 

fizycznych zależności naszego organizmu może pomóc w wykonaniu 

najlepszego/najdalszego rzutu, skoku czy trenowanej ewolucji. Zrozumienie 

występujących w naszym organizmie zależności fizycznej strony funkcjonowania 

organizmu człowieka może prowadzić do odpowiedzi na pytanie - jak zostać 

najlepszym w jakiejś dyscyplinie sportu lub zwyczajnie jak wykonywać nasz ulubiony 

sport w sposób bezpieczny i jednocześnie gwarantujący sukces.  

Niniejszy wykład to próba przybliżenia praw fizyki rządzących wybranymi 

dyscyplinami sportu oraz odpowiedzi na pytanie jak wykorzystać fizykę w zdrowym 

sporcie.  

 

2.2 Skąd wiemy że mózg pracuje? 

Prowadzący: dr n. fiz. Hab. n. med. Armand Cholewka 

 

Rezonans magnetyczny to nieinwazyjna technika obrazowania szeroko 

wykorzystywana w medycynie. Na wykładzie studenci poznają podstawy działania 

rezonansu magnetycznego oraz zobaczą możliwości wykorzystania nowych technik, 

które pozwalają sprawdzić funkcjonowanie naszego mózgu. Przy tej okazji 

spróbujemy odpowiedzieć na pytania: „Czy w dzisiejszych czasach, kiedy maszyny 

poznają funkcjonowanie naszego mózgu, a może i nasze myśli, czy już nie będziemy 

mieli żadnych tajemnic? Gdzie są granice poznania naszego organizmu i naszych 

myśli?” 
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2.3. Fabryka zwana organizmem 

Prowadzący: dr n. fiz. Hab. n. med. Armand Cholewka 

 

Organizm człowieka to skomplikowany układ wielu różnych narządów, które ściśle ze 

sobą współpracują. Często prawidłowe funkcjonowanie jednego narządu jest 

uzależnione od prawidłowego funkcjonowania innego. Nad całością czuwa mózg, 

który w odpowiedni sposób wydaje polecenia. Dlatego też nasz organizm można 

przyrównać do ogromnej i skomplikowanej żywej fabryki, która składa się z ośrodków 

– narządów, odpowiedzialnych za pełnienie różnych często bardzo skomplikowanych 

funkcji oraz „Dyrektora” - mózgu. Każdy z narządów jest potrzebny, a bez większości 

z nich organizm nie jest w stanie funkcjonować. Rozwój technologii medycznych już 

dziś pozwala na wykorzystanie „części zamiennych” dla niektórych narządów w 

naszym organizmie, a kto wie co będzie możliwe w przyszłości?  

 

3.1. Zobaczyć temperaturę – termowizja 

Prowadzący: dr n. fiz. Hab. n. med. Armand Cholewka 

 

Co to jest temperatura? Jak ją mierzyć?  

Czy temperatura ciała człowieka jest ważnym wskaźnikiem naszego zdrowia i 

dlaczego?  

Kiedy nasz organizm może ulec wyziębieniu a kiedy przegraniu - czym to grozi?  

Jak wygląda mapa termiczna naszego ciała? 

Wykład jest połączony z pokazami, w których wykorzystana zostanie nowoczesna 

metoda obrazowania termicznego – termowizja.  

 

3.2. Jak powstaje promieniowanie którym leczymy raka? 

Prowadzący: dr n. fiz. Hab. n. med. Armand Cholewka 

 

Obecnie w walce z nowotworami wykorzystuje się radioterapię czyli promieniowanie 

jonizujące które ma za zadanie zniszczyć komórki rakowe. Jednakże do radioterapii 

należy kilka metod, które często stosowane są wspólnie aby zwiększyć skuteczność 
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leczenia. Wykład stanowi krótką charakterystykę i przybliżenie współcześnie 

wykorzystywanych metod do walki z nowotworami i wraz z prezentacją multimedialną  

stanowi ciekawe spojrzenie na dzisiejszą onkologię z uwzględnieniem roli fizyka 

medycznego w procesie leczenia. 

 

3.3. Dbaj o zdrowie rozumiejąc fizykę  

Prowadzący: dr n. fiz. Hab. n. med. Armand Cholewka 

 

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasz organizm podlega różnym prawom 

w których fizyka odgrywa szczególne znaczenie. Jednakże prawa te dają nam nie 

tylko ogromne możliwości w wykonywaniu czasem bardzo skomplikowanych ruchów 

oraz pokonywaniu wielkich obciążeń ale powodują również pewne ograniczenia, 

których człowiek nie jest w stanie pokonać.  

Szeroko obecne w naszym organizmie dźwignie umożliwiają nam ruch łącząc ze  

sobą układ mięśniowy i kostno-stawowy. Z kolei serce wykonuje ciężką pracę 

związaną z tłoczeniem krwi w skomplikowanym układzie naczyń krwionośnych, gdzie 

ciśnienie odgrywa kluczową rolę.  

Zrozumienie zależności fizycznej strony funkcjonowania organizmu człowieka może 

prowadzić do odpowiedzi na pytanie „Jak chronić nasz organizm przed niektórymi 

schorzeniami czy kontuzjami wykorzystując w tym celu podstawowe prawa fizyki?”. 

Większość z nas zadaje sobie to pytanie dopiero podczas wizyty u lekarza np. 

ortopedy czy kardiologa. 

Mam nadzieję, że niniejszy wykład będzie stanowił choćby mały krok w kierunku 

lepszego zrozumienia podstawowych praw fizyki opisujących funkcjonowanie 

organizmu człowieka.  

 

4.1. Czy żyjemy w cieplarni? 

Prowadzący: dr n. fiz. Hab. n. med. Armand Cholewka 

 

Analiza klimatu pokazuje ostatnich dziesięcioleci pokazuje pewien wzrost średniej 

temperatury powierzchni Ziemi. Przyczyną tego coraz bardziej niepokojącego 
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zjawiska, zwanego powszechnie efektem cieplarnianym, są gazy, które w związku z 

rozwojem cywilizacji zaczęły się w zbyt dużych ilościach przedostawać do atmosfery. 

Skąd się biorą? Do czego taka sytuacja może doprowadzi? Co my możemy zrobić 

aby to zatrzymać?  

 

4.2. Robotyka – jak zbudować swojego robota 

Prowadzący: dr Joanna Foryś 

Podczas warsztatów przygotowaliśmy dla uczniów eksperymenty zarówno 

konstrukcyjno-inżynieryjne jak i programistyczne. Będziemy konstruować roboty. 

Tylko z LEGO. Uczniowie będą mieć do dyspozycji zarówno elementy konstrukcyjne 

LEGO jak i ciekawy zestaw czujników (podczerwieni, koloru, dotyku), silników z 

systemu LEGO Mindstorms. Stworzą i zrozumieją jak budować wytrzymałe i stabilne 

konstrukcje: statyczne i mobilne. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy odkryją jak w 

prosty sposób stworzyć oprogramowanie i nauczyć stworzone przez siebie 

konstrukcje kontaktowania się z otoczeniem. Będą stale tworzyć. Konstrukcje, 

programy, interakcje. Czyniąc to, niejako przez osmozę, dzieci wchłoną podstawowe 

umiejętności programistyczne i doświadczą interdyscyplinarności robotyki. Połączą 

umiejętności manualne z technicznymi i matematyczno-logicznymi. Znajdą 

motywację i chęci do pogłębiania nabytej wiedzy i umiejętności obejmujących wiele 

dziedzin nauki, techniki i szeroko pojętej działalności twórczej. 

 

 

4.3. Co to jest druk 3D i jak go dziś wykorzystujemy 

Prowadzący: dr Joanna Foryś 

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z technologią druku przestrzennego, będą 

mieli za zadanie zaprojektować oraz wydrukować swój własny model 3D. 

Wstępem do zajęć będzie zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami druku 3D, 

założeniami teoretycznymi procesu, stosowanymi materiałami, budową istniejących 

drukarek oraz powszechnie stosowanymi technikami. W trakcie zajęć każdy z 

uczestników samodzielnie przejdzie ścieżkę produkcji drukowanego obiektu – od 
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projektowania modelu, poprzez przygotowanie parametrów pracy drukarki aż do 

wykonania samego wydruku. 

Na zajęciach uczestniczy nauczą się podstaw projektowania modeli 3D przy użyciu 

specjalistycznego oprogramowania. Dodatkowo zaprezentowane zostaną aspekty 

projektowania i przygotowania warunków powstawania wydruku, kluczowe dla 

uzyskania obiektu jak najwyższej jakości. 

 

5.1. Zaglądnąć w głąb ludzkiego ciała 

Prowadzący: dr n. fiz. Hab. n. med. Armand Cholewka 

Na zajęciach poruszane są treści z zakresu fizycznych podstaw rentgenodiagnostyki, 

tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Wykład zawiera 

wprowadzenie do diagnostyki obrazowej, omówienie zasad funkcjonowania 

poszczególnych technik diagnostycznych poparte przykładami. Natomiast ostatnia 

część zajęć to wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem aparatu 

rentgenowskiego lub ultrasonografu. Uczniowie mają możliwość samodzielnego 

wykonania niektórych badań. Ponadto na zajęciach zadamy pytania - Co to jest 

tomograf komputerowy i jak działa? Czym różni się od zwykłego rentgena?  

 

 

5.2. Choroby piersi i ich diagnostyka 

Prowadzący: dr n. fiz. Hab. n. med. Armand Cholewka 

Zajęcia warsztatowe podczas których uczniowie dowiedzą się kiedy zacząć i jak 

należy się badać. Podczas warsztatów uczniowie zobaczą nowoczesne fantomy na 

których uczniowie samodzielnie będą wykonywali badania oraz przekonają się gdzie 

w diagnostyce chorób piersi jest fizyka oraz jakie znaczenie odgrywa w radiologii.  
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5.3. Pokonać nowotwór: zajęcia terenowe wizyta w jednostce diagnostycznej 

Mgr Aleksandra Klimas 

Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w 

Dąbrowie Górniczej  

 

Podczas zajęć młodzież będzie mogła zobaczyć różne urządzenia i specjalistyczny 

sprzęt wykorzystywany w niszczeniu nowotworów. Warsztaty przybliżają zarówno 

radioterapię jak i radiodiagnostykę i wykorzystanie praw fizyki w walce z rakiem i jej 

znaczenie dla zdrowia organizmu człowieka.  
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ZAJĘCIA Z ZAKRESU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

 

2.1.A Sztuka wystąpień publicznych 

Prowadzący: Barbara Niemiec-Falkus 

Jak Cię widzą, tak Cię piszą – w tym znanym wszystkim porzekadle kryje się wiele 

prawdy. O ocenie drugiego człowieka najczęściej decydują bowiem też ułamki 

sekund. Z tego względu autoprezentacja często stanowi klucz do zawodowego czy 

towarzyskiego sukcesu. Dlatego tak ważne jest świadome kształtowanie swojego 

wizerunku, a także podejmowanie trudu praktykowania wystąpień publicznych. 

Zajęcia poświęcone tematyce wystąpień publicznych oraz autoprezentacji stanowią 

dobrą okazję, by poznać główne mechanizmy rządzące wrażeniem, jakie wywieramy 

na innych. Wykład uzupełnią liczne ćwiczenia praktyczne. Uczniowie będą mieli 

również okazję do wymiany doświadczeń oraz dyskusji i prezentowania własnych 

poglądów. 

 

 

2.2.A Historia kreatywnych wynalazków, które zmieniły życie człowieka 

Prowadzący: dr Marcela Gruszczyk 

 

Postęp jest nieodłącznym elementem rozwoju każdego społeczeństwa, tym samym 

gospodarki kraju, a także całej cywilizacji. We współczesnym świecie rozwój 

technologiczny jest tak ogromny, że często zapominamy o tym, że świat który nas 

otacza nie był taki od zawsze. Każde pokolenie jest bowiem świadkiem narodzin 

wielu ważnych nowości, które niespostrzeżenie zmieniają nasze życie i nieustannie 

rozszerzają możliwości techniczne człowieka na wielu płaszczyznach. 

Choć wiele odkryć nieodwracalnie zmieniło życie mieszkańców Ziemi to tylko 

niektóre z wynalazków możemy uznać za przełomowe dla ludzkości. Część z tych 

nowatorskich pomysłów narodziła się pod wpływem impulsu czy twórczego szału, 

inne zaś przez dłuższy czas dojrzewały do ostatecznej formy. Podczas zajęć 

uczniowie będą mogli odkryć w sobie prawdziwego naukowca. Poznają sylwetki i 
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dzieła wybitnych odkrywców, a także zdobędą informację o najważniejszych 

wynalazkach, które wpłynęły na nasze obecne życie. 

  

2.3.A Przekaz werbalny i niewerbalny 

Prowadzący: Barbara Niemiec-Falkus 

 

Mowa ciała często mówi więcej niż rozmówca wyraża słowami. Niezwykle trudno jest 

bowiem ukryć emocje, nastawienie, stres czy nastrój, który nam towarzyszy. Co 

gorsza, komunikat werbalny i niewerbalny, który wysyłamy rozmówcy nierzadko 

bywa ze sobą niespójny. Warto wiedzieć, że według niektórych badań aż 50% 

naszego przekazu stanowi komunikacja niewerbalna. W trakcie zajęć podejmujących 

tę problematykę ich uczestnicy zmierzą się z tajnikami mowy ciała. Odkryją, jak duże 

znaczenie ma postawa, dystans, gesty, a nawet tembr głosu. Będą mogli się 

przekonać, czy prawidłowo interpretują niewerbalne sygnały rozmówcy, a także 

odkryją, jak różnice kulturowe mogą zakłócić proces komunikacji. Ponadto zajęcia 

będą stanowiły okazję do refleksji nad komunikatem werbalnym. Nie zabraknie więc 

najczęściej popełnianych błędów językowych czy regionalizmów. Wykład uzupełnią 

liczne ćwiczenia praktyczne. 

 

3.1.A Informacje na temat starzenia się społeczeństwa polskiego 

Prowadzący: dr Natalia Stępień-Lampa 

 

Z każdą chwilą naszego życia starzejemy się. Ten truizm obecnie nie dotyczy już 

jedynie każdego z nas w znaczeniu jednostkowym, ale coraz częściej staje się 

udziałem społeczeństw państw wysokorozwiniętych. W znaczeniu demograficznym 

podlegają one bowiem procesowi starzenia się. Również społeczeństwo polskie nie 

jest wolne od tego problemu. Dane statystyczne potwierdzają – jest ono jednym z 

najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie, ale także i na świecie. Czym 

jest to spowodowane? Jak temu zaradzić? Czy jest jeszcze możliwie odwrócenie 

niekorzystnych trendów? Z tymi i innymi pytaniami zmierzą się uczestnicy zajęć 

dotyczących starzenia się społeczeństwa polskiego. Warsztaty będą również 



 
 

 
„Uniwersytet Śląski Młodzieży – nauka a problemy współczesnego świata” 

POWR.03.01.00-00-U067/17-00 

  

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,  40-007  Katowice,  http://www.us.edu.pl 

stanowiły okazję do naukowej refleksji nad kondycją demograficzną Polski. Problem 

społeczny to zjawisko uznawane za niepożądane, krytycznie oceniane przez 

znaczną część społeczeństwa i zarazem możliwe do przezwyciężenia przez 

zbiorowe działanie. Przykładów problemów społecznych można wskazać wiele. 

Kwestie te różnią się przede wszystkim intensywnością, a więc tym, jak bardzo 

doskwierają danej społeczności. Wśród nich znajduje się m.in. bieda, bezrobocie czy 

bezdomność, ale także problemy sfery mieszkalnictwa jak np. zbyt mała liczba 

mieszkań w stosunku do potrzeb ludności. Inną istotną kwestią jest brak dostatecznej 

opieki medycznej czy brak dostępu bądź też niski poziom edukacji. Władza 

państwowa podejmując interwencję w sferę społeczną ma na celu rozwiązanie lub 

neutralizację problemów społecznych. Niemniej jednak chociażby przykład Polski 

pokazuje, jak trudne jest to zadanie. Zwłaszcza, gdy sfera ta staje się sceną 

politycznej walki o głosy wyborców... Zajęcia będą stanowiły okazję do refleksji nad 

wybranymi problemami społecznymi współczesnej Polski – ich przyczynami, 

konsekwencjami oraz sposobami rozwiązania tych kwestii. 

 

 

3.2.A Historia leczenia 

Prowadzący: dr Marcela Gruszczyk 

 

Sztuka lekarska zrodziła się z potrzeby udzielenia pomocy człowiekowi cierpiącemu z 

powodu choroby i u wszystkich ludów miała podobny początek. Warto pamiętać, że 

postępowanie człowieka pierwotnego opierało się na instynkcie samozachowawczym 

zwierząt i wzorowało się w pewnym stopniu na ich postępowaniu w momentach 

zagrożenia życia. Próbowano różnych sposobów, aby złagodzić objawy lub 

uśmierzyć ból, a racjonalne działania przeplatały się z magicznymi praktykami. 

Często nieudane i bolesne doświadczenia jakie przeprowadzali nasi przodkowie 

stanowią podwaliny dla współczesnej medycyny. Tylko dzięki ich próbom i błędom 

możemy cieszyć się bezpieczniejszymi i mniej bolesnymi zabiegami, zwłaszcza w 

ciężkich przypadkach. O Hipokratesie słyszeli chyba wszyscy. Ten żyjący w V w. 

p.n.e. Grek dementował ówcześnie panujące przekonania jakoby choroby były 
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wywoływane przez duchy, a swoje wnioski i wiedzę opierał na obserwacji oraz 

doświadczeniu. Był on głęboko przekonany, że trzeba znaleźć przyczynę choroby 

oraz zastanowić się także nad tym, jakie wydarzenia ją spowodowały. 

Podejście Hipokratesa stanowiło prawdziwy przełom w medycynie, a ustalone przez 

niego zasady lekarskie w postępowaniu z chorymi (m.in. „po pierwsze nie szkodzić”) 

do dziś stanowią podstawowe zasady etyki lekarskiej. Podczas zajęć uczniowie 

zapoznają się nie tylko z sylwetką ojca medycyny i jego osiągnięciami, ale również z 

historią wybranych praktyk medycznych od czasów najdawniejszych do mrocznych 

początków powszechnego dostępu do służby zdrowia, które związane są z epidemią 

dżumy w Europie. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję zaznajomić się z 

najbardziej zadziwiającymi praktykami medycznymi w historii, które dla 

współczesnego człowieka często mogą się wydawać abstrakcyjne i brutalne. 

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z krótką historią lecznictwa 

szpitalnego w Europie, które od zarania dziejów było związane z posługą 

chrześcijańskich zakonników, którzy zakładali przytułki i szpitale, a także zgłębią 

rozwój lecznictwa uzdrowiskowego na ziemiach polskich. Omówiona zostanie historia 

m.in. uzdrowiska w Cieplicach, Busku Zdroju, Krynicy, Nałęczowie, Szczawnicy, 

Zakopanem i Iwoniczu. 

 

3.3.A Człowiek i jego życie społeczne 

Prowadzący: mgr Barbara Niemiec-Falkus 

 

Człowiek jest istotą społeczną. Wiąże się z tym fakt, że prawidłowy rozwój i 

zaspokajanie potrzeb umożliwiają człowiekowi grupy społeczne, do których należy. 

Nie bez powodu często mówi się, że dawniej do wychowania jednego dziecka 

potrzebna była cała wioska i wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie… W 

trakcie warsztatów uczniowie będą mieli okazję do lepszego poznania siebie samych, 

a także mechanizmów rządzących funkcjonowaniem w grupie. Odkryją, czym jest 

team building i dlaczego w dużych korporacjach tak duży nacisk jest kładziony na to, 

by pracownicy potrafili funkcjonować w zespole. Warsztaty wypełnione będą 

praktycznymi ćwiczeniami i pracą w grupie. 
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4.1.A Wielkie odkrycia geograficzne 

Prowadzący: dr Marcela Gruszczyk 

 

Historia odkryć geograficznych stanowi bez wątpienia w dziejach cywilizacji jeden z 

najważniejszych rozdziałów, odkrycia te bowiem wywarły ogromny wpływ na rozwój 

kultury duchowej i materialnej wielu państw i narodów. 

Gdybyśmy wzięli do ręki jedną ze średniowiecznych map świata to 

najprawdopodobniej znaleźlibyśmy tam jedynie trzy kontynenty, tj. Europę, Afrykę i 

Azję. Najbardziej pociągający dla Europejczyków był Wschód, który często 

utożsamiano z rajem. O istnieniu Indii, krainy pełnej cennych przypraw, pięknych 

tkanin i wyrobów jubilerskich wiedziano z żywotów Aleksandra Wielkiego, a pod 

koniec XIII wieku dzięki relacji Marco Polo dowiedziano się o krajach Dalekiego 

Wschodu. Choć wielu Europejczyków uznało jego opowieści za zmyślone to 

rozbudziły one znacząco zainteresowanie geografią i podróżami. 

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się dlaczego początek europejskim 

odkryciom geograficznym dali akurat mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego i jakie 

przyświecały im motywy. Sprawdzą kto pierwszy odkrył Amerykę i czy sława 

Krzysztofa Kolumba jest uzasadniona, a także odkryją jakie towary urywali 

Europejczycy pod pokładem swoich karaweli.  

 

 

4.2.A Wybrane ziemskie rekordy i ciekawostki podróżnicze 

Prowadzący: dr Marcela Gruszczyk 

 

Według najnowszych obliczeń w obserwowalnym wszechświecie znaleźć można 700 

trylionów planet, ale badania naukowców z Uniwersytetu w Uppsali, wskazują na to, 

że nasza planeto może być jedyną w swoim rodzaju. Dlatego też warto przyjrzeć się 

jej uważnie. 

Gdzie znajduje się najmniejszy park na świecie? Jaka rzeka jest najdłuższa? Gdzie 

możemy zobaczyć różowy śnieg o zapachu arbuza? Dlaczego patrząc na Mauritius z 
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lotu ptaka mamy wrażenie jakoby wyspa ta znajdowała się na szczycie wielkiego, 

podwodnego wodospadu?  Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczniowie 

biorący udział w projekcie Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Będą oni mieli również 

okazję odkryć tajemnicę wielu popularnych budowli, takich jak wieża Eiffla, Pałac 

Kultury i Nauki czy Statua Wolności. 

 

4.3.A.  Nasze zainteresowania i wielkie wyprawy 

Prowadzący: dr Natalia Stępień-Lampa 

 

Zastanawialiście się, co stanowi siłę sprawczą, która tak często pcha człowieka w 

nieznane? Jedną z odpowiedzi na tak postawione pytanie jest niewątpliwie 

ciekawość. Być może to ona spowodowała, że ludzkość opuściła bezpieczne 

jaskinie, z pewnością stanowi ona cechę charakterystyczną dla wielkich umysłów, w 

tym również naukowców. W trakcie zajęć uczniowie zostaną zapoznani z wybranymi 

przykładami na to, że ciekawość wbrew słowom porzekadła niekoniecznie stanowi 

pierwszy stopień do piekła. Uczestnicy warsztatów przeniosą się do świata ludzkiej 

ciekawości. Poznają niektóre jej przejawy z przeszłości, jak również zastanowią się 

nad ciekawością świata, która charakteryzuje współcześnie m.in. słynnych 

podróżników czy pierwszych zdobywców górskich szczytów. W tym kontekście 

podczas zajęć nie może zabraknąć najważniejszych osiągnięć Polaków w górach 

wysokich, takich jak dokonania himalaizmu zimowego. Ta forma wspinaczki wciąż 

rozbudza wyobraźnię, a także wywołuje skrajne emocje. Próby zdobycia K2 zimą – 

góry, która uchodzi za jeden z najtrudniejszych szczytów świata i która zarazem 

stanowi ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik – zdają się potwierdzać tę tezę. 

Jesteście ciekawi, czym jeszcze będziecie zajmować się w trakcie tych warsztatów? 

 

5.1.A  Zjawisko ubóstwa i jego naukowa percepcja 

Prowadzący: dr Natalia Stępień-Lampa 

 

Bieda towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. W każdym systemie społecznym 

wyraźny był podział na bogatych i ubogich. Współcześnie myśląc o ubóstwie mamy 
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przed oczami niedożywione dzieci z afrykańskich państw czy też slumsy w Azji 

Południowo-Wschodniej bądź Ameryce Południowej. Najczęściej utożsamiamy 

bowiem biedę z problemami państw tzw. Trzeciego Świata. Niemniej jednak dotyka 

ona również mieszkańców krajów wysokorozwiniętych i jest dla nich równie dużą 

bolączką. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 

skrajnym ubóstwie żyje ok. 5% społeczeństwa. Oznacza to, że osoby te nie mają 

wystarczających środków materialnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb, w 

tym przede wszystkim zakupu żywności, leków, odzieży. W jeszcze gorszym świetle 

jawi się sytuacja dzieci – ok. 10% z nich doświadcza tego problemu… W trakcie tych 

zajęć uczniowie zostaną zapoznani z podstawowymi faktami na temat ubóstwa, jego 

definicji, granic, a także dokonają analizy danych statystycznych obrazujących to 

zjawisko. Ponadto będą mieli okazję do zastanowienia się nad sposobami 

zmniejszenia biedy, zarówno w wymiarze globalnym, jak i krajowym. 

 

 

5.2.A Problemy społeczne współczesnego świata 

Prowadzący: dr Natalia Stępień-Lampa 

 

Określenie Stary Kontynent nabrało obecnie nowego znaczenia. Społeczeństwa 

państw europejskich starzeją się w bardzo szybkim tempie. Proces ten niepokoi 

naukowców, ale także polityków europejskich. Jeśli dołożymy do tego największą po 

II wojnie światowej falę migracji, która przetoczyła się nad Europą w drugiej dekadzie 

XXI wieku, może to przyprawić o nie lada ból głowy. Co więcej, nie są to jedyne 

demograficzne bolączki Starego Kontynentu. Za przykład kolejnych mogą służyć 

problemy z asymilacją ludności romskiego pochodzenia czy zaostrzające się nastroje 

radykalne w europejskich społeczeństwach. Te i inne kwestie będą stanowiły 

przedmiot dyskusji podczas zajęć zatytułowanych Demograficzne wyzwania Europy. 

W ich trakcie nie zabraknie okazji do analizowania prezentowanych zjawisk oraz 

wyciągania wniosków. Uczniowie będą mieli również możliwość ćwiczenia sztuki 

argumentacji i obrony własnych poglądów, a to wszystko w kontekście jakże 

ważnego problemu.  


