
 

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Chrzanowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących dla 

Dorosłych w Chrzanowie zapraszają wszystkich chętnych, bez względu na wiek, na I Festiwal 

Naukowy „NOC  w LICEUM”, który odbędzie się 28 lutego 2014 roku w godzinach 15.00 – 21.00  

w budynku I LO przy ul. Piłsudskiego 14.  

 W tym dniu w szkole będą zorganizowane wykłady i warsztaty o różnorodnej tematyce.  

 Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

 Istnieje możliwość zarezerwowania zajęć dla grup zorganizowanych pod nr Tel. 32 623 27 48 

w godz. 7.00 – 15.00. 

 Bardzo prosimy o punktualne przybycie na poszczególne wykłady, gdyż po ich rozpoczęciu, 

nie będzie możliwości wejścia.  

 

Harmonogram zajęć: 

15.00 – 15.30 Anegdoty i ciekawostki matematyczne – wykład. Sala 46, max 36 osób 

15.00 – 15.45 Domowe SPA – warsztaty. Sala 47, max 15 osób 

15.00 – 15.30 Lody czy ciastka. Tropem decyzji konsumentów – wykład. Sala 24, max 36 osób 

15.00 – 15.30 Epoka dinozaurów – warsztaty dla dzieci. Sala 32, max 15 osób, wiek min 5 lat 

15.00 – 15.30 Brytyjskie ikony popkultury – warsztaty.  

Sala 40, max 16 osób, wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego 

15.00 – 15.30 Czy Niemcy są atrakcyjne dla turystów? – wykład. Sala 57, max 36 osób 

15.00 – 15.45 Na ratunek plecom – ćwiczenia profilaktyczne usuwające bóle pleców.  

Sala gimnastyczna, max 15 osób 

15.00 – 15.45 Trening siłowy metodą kulturystyczną. Siłownia, max 10 osób 

15.30 – 16.00 Owoce i warzywa bardzo blisko – warsztaty. Sala 16a, max 15 osób 

15.30 – 16.00 Warsztaty origami. Sala 20, max 15 osób, wiek min 7 lat 

15.30 – 16.00 „Lokomotywa” po niemiecki i rosyjsku – warsztaty małej formy teatralnej.  

Sala 26, max 15 osób, nie wymagana znajomość języków obcych 

15.30 – 16.00 Brytyjskie ikony popkultury – warsztaty.  

Sala 40, max 16 osób, wymagana podstawowa znajomość j. angielskiego 

15.30 – 16.00 Jak udzielić pierwszej pomocy? – ćwiczenia na fantomie. Sala 50, max 10 osób 

15.30 – 16.30 Jak w godzinę stworzyć stronę WWW? – warsztaty. Sala 55, max 15 osób 

16.00 – 16.45 Wrzesień 1939. Grupa rekonstrukcyjna – wykład z pokazem strojów wojskowych.  



Sala 8, max 30 osób 

16.00 – 16.30 Biblioterapia, czyli leczenie książką – wykład. Biblioteka, max 15 osób 

16.00 – 16.30 Jak skutecznie się uczyć? Metody zapamiętywania, notowania i panowania czasu.  

  Sala 4, max 30 osób 

16.00 – 16.30 Warsztaty kaligrafii. Sala 6, max 17 osób  

16.00 – 16.30 Badanie zawartości witaminy C w różnych produktach – warsztaty.  

Sala 16b, max 15 osób 

16.00 – 16.30 Anegdoty i ciekawostki matematyczne – wykład. Sala 46, max 36 osób 

16.00 – 16.45 Domowe SPA – warsztaty. Sala 47, max 15 osób 

16.00 – 16.30 Miód i czekolada – wykład. Sala 60, max 25 osób 

16.00 – 17.00 Walentynki w Wielkiej Brytanii – warsztaty.  

Sala 61, max 15 osób, wymagana podstawowa znajomość j. angielskiego 

16.00 – 16.30 Lody czy ciastka. Tropem decyzji konsumentów – wykład. Sala 24, max 36 osób 

16.00 – 16.45 Gender a obraz kobiety w literaturze i sztuce – wykład. Sala 25, max 36 osób 

16.00 – 16.30 Epoka dinozaurów – warsztaty dla dzieci. Sala 32, max 15 osób, wiek min 5 lat 

16.00 – 16.30 Herbatka u królowej Elżbiety II – warsztaty.  

Sala 40, max 16 osób, wymagana podstawowa znajomość j. angielskiego 

16.00 – 16.30 Paryski szyk i parę drobiazgów – wykład. Sala 57, max 36 osób 

16.00 – 17.00 Antoś pierwszy raz w Warszawie, czyli o początkach polskiego kina – wykład.  

Sala 44, max 90 osób 

16.00 – 16.45 Zestaw ćwiczeń równoważnych stosowanych w treningu sportowym i rehabilitacji.  

  Sala gimnastyczna, max 15 osób 

16.00 – 16.45 Nauka podstawowych kroków cheerleaderek.  

Hala sportowa, max 50 osób, tylko dziewczęta 

16.30 – 17.00 Sposoby gromadzenia księgozbioru przed 1939 r. – wykład z pokazem księgozbioru. 

Biblioteka, max 15 osób 

16.30 – 17.00 Jak skutecznie się uczyć? Metody zapamiętywania, notowania i panowania czasu.  

  Sala 4, max 30 osób 

16.30 – 17.00 Owoce i warzywa bardzo blisko – warsztaty. Sala 16a, max 15 osób 

16.30 – 17.00 Warsztaty orgiami. Sala 20, max 15 osób, wiek min 7 lat 

16.30 – 17.00 „Lokomotywa” po niemiecki i rosyjsku – warsztaty małej formy teatralnej.  

Sala 26, max 15 osób, nie wymagana znajomość języków obcych 

16.30 – 17.00 Jak udzielić pierwszej pomocy? – ćwiczenia na fantomie. Sala 50, max 10 osób 

16.30 – 17.00 Czy Niemcy są atrakcyjne dla turystów? – wykład. Sala 57, max 36 osób 

16.30 – 17.00 100 słów, które znam – warsztaty j. niemieckiego dla dzieci nie uczących się  

j. niemieckiego. Sala 58, max 10 osób 

17.00 – 17.30 Wyobraźnia bez granic czyli rzecz o literaturze fantastycznej – wykład.  

Biblioteka, max 15 osób 

17.00 – 17.45 Samopoznanie – Twoja droga do sukcesu – warsztaty. Sala 4, max 30 osób 

17.00 – 17.30 Warsztaty kaligrafii. Sala 6, max 17 osób  

17.00 – 17.45 Królewskie alkowy – wykład. Sala 3, max 36 osób 

17.00 – 17.30 Badanie zawartości witaminy C w różnych produktach – warsztaty.  

Sala 16b, max 15 osób 

17.00 – 17.45 Zobaczyć dźwięk – wykład z pokazem. Sala 17, max 30 osób 

17.00 – 17.30 Miód i czekolada – wykład. Sala 60, max 25 osób 



17.00 – 17.30 Historia brudu – wykład. Sala 24, max 36 osób 

17.00 – 17.30 Epoka dinozaurów – warsztaty dla dzieci. Sala 32, max 15 osób, wiek min 5 lat 

17.00 – 17.30 Herbatka u królowej Elżbiety II – warsztaty.  

Sala 40, max 16 osób, wymagana podstawowa znajomość j. angielskiego 

17.00 – 17.30 Paradoksy matematyczne – warsztaty. Sala 55, max 15 osób 

17.00 – 17.30 Paryski szyk i parę drobiazgów – wykład. Sala 57, max 36 osób 

17.00 – 18.00 Najdziwniejsze budynki świata – wykład. Sala 44, max 90 osób 

17.00 – 17.45 Trening siłowy metodą obwodu stacyjnego. Siłownia, max 10 osób  

17.30 – 18.00 Porównanie roślin jedno i dwuliściennych – warsztaty. Sala 16a, max 15 osób 

17.30 – 18.30 Walentynki w Wielkiej Brytanii – warsztaty.  

Sala 61, max 15 osób, wymagana podstawowa znajomość j. angielskiego 

17.30 – 18.00 Historia brudu – wykład. Sala 24, max 36 osób 

17.30 – 18.15 Ars amandi – sztuka kochania Owidiusza – warsztaty.  

Sala 40, max 15 osób, wiek powyżej 16 lat 

17.30 – 18.00 Ciekawość zabiła kota – jak interpretować przysłowia i idiomy angielskie? Warsztaty.  

Sala 50, max 15 osób, wymagana podstawowa znajomość j. angielskiego 

17.30 – 18.15 Czy baśnie są tylko dla grzecznych dzieci? – wykład. Sala 57, max 36 osób 

17.30 – 18.00 100 słów, które znam – warsztaty j. niemieckiego dla dzieci nie uczących się  

j. niemieckiego. Sala 58, max 10 osób 

18.00 – 18.30 Noc w Londynie z Sherlockiem Holmesem – warsztaty. Sala 8, max 15 osób  

18.00 – 18.45 Zobaczyć dźwięk – wykład z pokazem. Sala 17, max 30 osób 

18.00 – 18.30 Kawa i herbata – wykład. Sala 60, max 25 osób 

18.00 – 18.45 Hongkong – miasto na styku dwóch kultur – wykład. Sala 24, max 36 osób 

18.00 – 18.30 Cudze chwalicie, swego nie znacie – wykład. Sala 24, max 36 osób 

18.00 – 18.30 Ciekawość zabiła kota – jak interpretować przysłowia i idiomy angielskie? Warsztaty.  

  Sala 50, max 15 osób, wymagana podstawowa znajomość j. angielskiego 

18.00 – 18.30 Paradoksy matematyczne – warsztaty. Sala 55, max 15 osób 

18.00 – 19.00 Zmysły w świecie owadów – wykład. Sala 44, max 90 osób 

18.15 – 19.00 Ars amandi – sztuka kochania Owidiusza – warsztaty.  

Sala 40, max 15 osób, wiek powyżej 16 lat 

18.30 – 19.00 Porównanie roślin jedno i dwuliściennych – warsztaty. Sala 16a, max 15 osób 

18.30 – 20.30 Piłka siatkowa łączy pokolenia. Sala gimnastyczna, max 10 osób 

19.00 – 19.30 Kawa i herbata – wykład. Sala 60, max 25 osób 

19.00 – 20.00 Wieczór z piosenką rosyjską przy samowarze. Sala 40, max 15 osób 

19.00 – 19.45 Fascynacje brzydotą w literaturze i sztuce – wykład. Sala 57, max 36 osób 

19.00 – 20.00 Polowanie na czarownice – pozycja kobiety na przestrzeni wieków – wykład. 

 Sala 44, max 90 osób 

20.00 – 21.00 Postać wampira w kulturze XIX i XX wieku – wykład. Sala 44, max 90 osób 

 

 

 


