
 

 

 

 

PLAN  ZAJĘĆ  SZKOŁY  LETNIEJ  UO  -  sierpień 
 

ZAPISY OD 16 SIERPNIA 2021 r. liczba miejsc ograniczona! 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na szkoladoktorska.uni.opole.pl 
 

TERMIN 

ZAJĘĆ 
GODZINA PROWADZĄCY TEMAT 

KOGO SZCZEGÓLNIE 

ZAPASZAMY? 
O CZYM BĘDĄ ZAJĘCIA? 

20.08 10.00 

mgr Dominika 

Maziarz 

/Szkoła Doktorska 

/Instytut Biologii 

Fantastyczne DNA. 

Jak je znaleźć? 

uczniowie 

 

kandydaci na studia 

 

studenci 

Opowieść o tym, 

jak zbudowane jest DNA 

i jak można je pozyskać. 

Pokaz z przykładami. 

20.08 15.00 

mgr inż.  

Iga Gawrońska 

/Szkoła Doktorska 

/Instytut Biologii 

Egzosomy 

- naturalne SMSy. 

uczniowie 

 

kandydaci na studia 

 

studenci 

Opowieść o izolacji liposomów 

i egzosomów i ich 

zastosowaniu w praktyce. 

25.08 10.00 

prof. UO dr hab. 

Andrzej Szymański 

/Instytut Nauk 

Prawnych 

Porozmawiajmy 

o prześladowaniu 

chrześcijan. 

grupa otwarta 

Wykład dyskusyjny traktujący 

o prześladowaniu chrześcijan 

na przestrzeni wieków 

w różnych częściach świata, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem najnowszych 

wydarzeń. 



25.08 16.00 

mgr Magda Szolc 

/Szkoła Doktorska 

/Instytut Nauk 

o Literaturze 

Mów do mnie jeszcze! 

Angielski dla średnio- 

i zaawansowanych. 

grupa otwarta 

Zajęcia nastawione na szeroko 

rozumiany speaking 

(rozmówki angielskie na 

poziomach B1, B2, C1, C2). 

25.08 17.10 

 

mgr Magda Szolc 

/Szkoła Doktorska 

/Instytut Nauk 

o Literaturze 

Mów do mnie jeszcze! 

Angielski dla średnio- 

i zaawansowanych. 

grupa otwarta 

Zajęcia nastawione na szeroko 

rozumiany speaking 

(rozmówki angielskie na 

poziomach B1, B2, C1, C2). 

26.08 14.00 

mgr Katarzyna 

Pluta 

/Instytut Nauk 

Prawnych 

Magisterka, referat, 

czy doktorat? 

Jak się za to zabrać? 

uczniowie 

 

kandydaci na studia 

 

studenci 

Warsztaty z pisania prac 

zaliczeniowych 

i nie tylko. Podpowiedzi jak się 

zabrać do stworzenia dobrej 

pracy, oszczędzając przy tym 

lasów deszczowych. 

Czyli o pisaniu krótko, zwięźle 

i na temat. Sposoby tworzenia 

przypisów i edycji tekstu. 

27.08 11.00 

mgr inż. Katarzyna 

Drab 

/Szkoła Doktorska 

/Instytut Biologii 

GMO 

- cud inżynierii, 

czy zagrożenie? 

uczniowie 

 

kandydaci na studia 

 

studenci 

Wykład połączony z dyskusją 

nt. potencjalnych dobrych 

i złych skutkach stosowania 

GMO. 

30.08 14.00 

mgr Katarzyna 

Pluta 

/Instytut Nauk 

Prawnych 

Uczelniany savoir-vivre 

- czyli o tym jak i do 

kogo mówić, pisać 

i „mailować”? 

kandydaci na studia 

 

studenci 

Zajęcia nt. zasad dobrego 

wychowania 

i ich specyfice na uczelni; 

sposobu prowadzenia 

oficjalnej korespondencji 

(nie tylko na uczelni), wymiany 

maili, zachowania podczas 



zajęć i konferencji naukowych. 

30.08 16.30 

mgr Katarzyna 

Pluta 

/Instytut Nauk 

Prawnych 

Mamo! Tato! Mam głos. 

Prawa dziecka i prawa 

rodziny. 

uczniowie 

 

kandydaci na studia 

 

studenci 

Zajęcia skupione wokół praw 

dziecka, jego roli w rodzinie, 

zadaniach i obowiązkach 

rodziców względem dziecka. 

Wreszcie - obowiązkach 

dziecka wobec rodziców. 

31.08 16.00 

Jarosław Wasik 

/Muzeum Polskiej 

Piosenki 

O własności 

intelektualnej 

na przykładzie piosenki. 

grupa otwarta 

Zajęcia o wykorzystaniu prawa 

własności intelektualnej i praw 

autorskich w praktyce 

(jak powstaje utwór, jego 

rejestracja i zgłoszenie 

do ZAiKS). 

31.08 17.00 

mgr Damian 

Tarasek, 

mgr inż. Anna 

Kafka/Szkoła 

Doktorska 

/Instytut Chemii 

Kuchnia Molekularna. 

 

kandydaci na studia 

 

studenci 

Warsztaty nt. tego 

jak przygotowywane jest 

Bubble Tea 

i co niezwykłego jest 

w owocach Synsepalu 

słodkiego. 

 



 

 

 

 

 

PLAN  ZAJĘĆ  SZKOŁY  LETNIEJ  UO  -  wrzesień 
 

ZAPISY OD 16 SIERPNIA 2021 r. liczba miejsc ograniczona! 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na szkoladoktorska.uni.opole.pl 
TERMIN 

ZAJĘĆ 
GODZINA PROWADZĄCY TEMAT 

KOGO SZCZEGÓLNIE 

ZAPASZAMY? 
O CZYM BĘDĄ ZAJĘCIA? 

1.09 
11.00 

 

Justyna Wolna 

/Pracownia 

Artystyczna 

Wolna Ceramika 

Zrób to sam! 

Warsztaty rękodzielnicze. 

uczniowie 

 

kandydaci na studia 

 

studenci 

Będzie to opowieść o ginących 

zawodach. Warsztaty 

rękodzielnicze na bazie gliny. 

Zajęcia na kole garncarskim. 

1.09 13.30 

Justyna Wolna 

/Pracownia 

Artystyczna 

Wolna Ceramika 

Zrób to sam! 

Warsztaty rękodzielnicze. 

uczniowie 

 

kandydaci na studia 

 

studenci 

Będzie to opowieść o ginących 

zawodach. Warsztaty 

rękodzielnicze na bazie gliny. 

Zajęcia na kole garncarskim. 

1.09 16.00 

mgr Damian 

Tarasek 

mgr inż. Anna 

Kafka 

/Szkoła 

Doktorska 

/Instytut Chemii 

Kuchnia Molekularna 

kandydaci na studia 

 

studenci 

Warsztaty nt. tego 

jak przygotowywane jest 

Bubble Tea 

i co niezwykłego jest 

w owocach Synsepalu słodkiego. 



1.09 17.00 

mgr Damian 

Tarasek 

 

mgr inż. Anna 

Kafka 

/Szkoła 

Doktorska 

/Instytut Chemii 

Kuchnia Molekularna 

kandydaci na studia 

 

studenci 

Warsztaty nt. tego 

jak przygotowywane jest 

Bubble Tea 

i co niezwykłego jest 

w owocach Synsepalu słodkiego. 

2.09 15.30 

prof. UO dr hab. 

Danuta 

Lech-Kirstein 

 

prof. UO dr hab. 

Anna Tabisz 

 

dr Marta 

Chyb-Winnicka 

/Instytut 

Językoznawstwa 

Jak mówić, 

żeby nas słuchano? 

Jak słuchać, 

żeby do nas mówiono? 

kandydaci na studia 

 

studenci 

Wprowadzenie teoretyczne 

nt. mówienia 

i słuchania. Warsztaty emisji 

głosu: ćwiczenia oddechowe, 

głosowe, artykulacyjne, dykcyjne. 

Warsztaty z retoryki 

i wystąpień publicznych. 

3.09 9.00 

mgr Jerzy 

Pogrzeba 

/Szkoła 

Doktorska 

/Instytut Chemii 

Prawdziwe oblicze miłości. 

Chemiczne podstawy uczucia 

zwanego miłością. 

 

grupa otwarta 

Przedstawianie reakcji 

biochemicznych jakie zachodzą 

w organizmie, 

kiedy się zakochamy. 

Czyli skąd się biorą „motyle 

w brzuchu”? 

3.09 10.30 

prof. UO dr hab. 

Piotr Stec 

/Instytut Nauk 

Prawnych 

Wykorzystanie nowych technologii 

w prawie. 

kandydaci na studia 

 

studenci 

 

absolwenci 

Wykład nt. wykorzystywania 

nowych technologii w prawie, 

sądzie i procedurach około 

sądowych. O wadach i zaletach 

takich rozwiązań i o tym, 

czy prawo nadąża 

za rozwojem technologicznym. 

 



3.09 11.30 

prof. UO dr hab. 

Joanna Ryszka 

/Instytut Nauk 

Prawnych 

Unia Europejska - czy to nadal 

wspólnota tylko gospodarcza? 
grupa otwarta 

Warsztaty dyskusyjne nt. 

obecnego stanu UE połączone 

z krótkim wykładem 

o powstaniu UE. 

3.09 13.00 

mgr Jerzy 

Pogrzeba 

/Szkoła 

Doktorska 

/Instytut Chemii 

Prawdziwe oblicze miłości. 

Chemiczne podstawy uczucia 

zwanego miłością. 

grupa otwarta 

Przedstawianie reakcji 

biochemicznych jakie zachodzą 

w organizmie, 

kiedy się zakochamy. 

Czyli skąd się biorą „motyle 

w brzuchu”? 

6.09 12.00 

mgr Anna Mróz 

/Studium 

Języków Obcych 

/doktorantka UO 

The show must go on! 

Słownictwo i wątki polityczno-

historyczne we wybranych 

piosenkach zespołu Queen. 

grupa otwarta 

Zajęcia dot. języka angielskiego. 

Ćwiczenia na słownictwo związane 

z wybranymi piosenkami zespołu 

Queen. Analiza znaczenia i wątków 

polityczno-historycznych w nich 

zawartych. 

6.09 15.30 

prof. dr hab. 

Anna Pobóg-

Lenartowicz 

/Instytut Historii 

Historia piwowarstwa 

w Opolu. 
grupa otwarta 

Dlaczego Opolanie pili piwo? 

Ile było browarów w dawnym 

Opolu? Które gatunki piw cieszyły 

się największym powodzeniem? 

Prezentacja multimedialna nie 

połączona z degustacją piw. 

7.09 13.30 

dr Adam 

Leszczyński 

/Okręgowa Rada 

Adwokacka 

w Krakowie 

Porozmawiajmy o prawie 

wyznaniowym. O związkach 

wyznaniowych okiem praktyka. 

kandydaci na studia 

 

studenci 

 

absolwenci 

Opowieść o mniej znanych 

związkach wyznaniowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem 

tzw. starowierców, o ich 

funkcjonowaniu w obrocie oraz 

o relacjach państwo a kościoły 

i inne związki wyznaniowe. 

7.09 16.00 

prof. UO dr hab. 

Dariusz Walencik 

/Szkoła 

Doktorska 

Może zrobię doktorat? 

Wszystko 

o procedurze awansowej. 

studenci studiów II 

stopnia 

 

studenci 4 i 5 roku 

Analiza tzw. nowej procedury 

awansowej. Zajęcia skierowane 

do osób, które zastanawiają się 

nad napisaniem doktoratu, które 



 

absolwenci 

nie mają pomysłu na to, co robić 

po studiach, dla tych, którzy chcą 

podjąć pracę na uczelni. 

8.09 11.00 

mgr Maria 

Leśniowska 

/Szkoła 

Doktorska 

/Archiwum 

Państwowe 

w Opolu 

„Z archiwum X”, 

czy z archiwum 

w Opolu? 

grupa otwarta 

Zajęcia dotyczące tego, 

jakie materiały można znaleźć 

w archiwum, jak przeszukiwać 

zasób archiwalny, 

by znaleźć interesujące materiały 

(baza ZOSiA 

i www.szukajwarchiwach.gov.pl), 

jak korzystać z czytelni 

archiwalnej. 

8.09 14.30 

Jadwiga Pliszek-

Kostur 

/Biblioteka WPiA 

Jak szukać, żeby znaleźć? 

Księgozbiory i bazy danych. 

kandydaci na studia 

 

studenci 

 

absolwenci 

Zajęcia o Lexie, Legalisie i o innych 

tajnikach systemów prawniczych, 

metody szukania źródeł, tworzenie 

bibliografii, źródła internetowe. 

Tworzenie przypisów. 

9.09 11.00 

mgr Małgorzata 

Hrebeniuk 

/Studium 

Języków Obcych 

UO 

Niemcy 

- kraj, który warto poznać. 

uczniowie 

 

studenci 

Zajęcia dot. języka niemieckiego. 

Zajęcia dotyczące języka, historii, 

kultury, geografii i zwyczajów 

mieszkańców Niemiec. 

9.09 12.00 

mgr Katarzyna 

Krupa 

/Studium 

Języków Obcych 

UO 

A gdyby Kolumb 

nie odkrył Ameryki? 
grupa otwarta 

Warsztaty dyskusyjne o tym, jakie 

codzienne i oczywiste dla nas rzeczy 

zawdzięczamy „odkryciu” Ameryki 

przez Kolumba i co stałoby się, 

gdyby do tego „odkrycia” nie doszło. 

9.09 14.30 

Jadwiga Pliszek-

Kostur 

/Biblioteka WPiA 

Jak szukać, żeby znaleźć? 

Księgozbiory i bazy danych. 

kandydaci 

na studia 

 

studenci 

 

absolwenci 

Zajęcia o Lexie, Legalisie i o innych 

tajnikach systemów prawniczych, 

metody szukania źródeł, tworzenie 

bibliografii, źródła internetowe. 

Tworzenie przypisów. 



9.09 16.00 

mgr Kinga 

Jerczyńska-

Sałata 

/Instytut Nauk 

Prawnych 

Prawnik w akcji 

- od aplikacji po salę rozpraw. 

kandydaci na studia 

 

studenci 

(szczególnie kierunków 

prawo/administracja) 

O tajnikach zawodu prawnika, 

o zawiłej drodze do uzyskania 

uprawnień do wykonywania 

zawodu radcy prawnego. 

10.09 10.00 

mgr Jerzy 

Pogrzeba 

/Szkoła 

Doktorska 

/Instytut Chemii 

Sinice nie są złe. 

Ich rola w chemii, środowisku 

i życiu człowieka. 

grupa otwarta 

Opowieść o sinicach jako 

organizmach przydatnych 

w środowisku i gospodarce 

człowieka, a także o innych 

ciekawostkach na temat tych 

mikroorganizmów. 

10.09 12.00 

mgr Anna 

Maczura 

/Studium 

Języków Obcych 

UO 

„X-Factor” 

Lekcja śpiewu w języku 

angielskim. 

grupa otwarta 

Zajęcia dot. języka angielskiego. 

Opowieść o tym, jakie cechy 

osobowości sprzyjające byciu 

muzykiem (słownictwo, technika, 

analiza tekstu). 

Lekcja śpiewu, postawy techniki i 

emisja głosu. Omówienie cech 

osobowości pomagających w 

uprawianiu zawodu artysty. 

Świadomy oddech. Słownictwo 

specjalistyczne. Analiza tekstu 

piosenki; wykonanie. 

10.09 13.00 

mgr Jerzy 

Pogrzeba 

/Szkoła 

Doktorska 

/Instytut Chemii 

Sinice nie są złe. 

Ich rola w chemii, środowisku 

i życiu człowieka. 

grupa otwarta 

Opowieść o sinicach jako 

organizmach przydatnych 

w środowisku i gospodarce 

człowieka, a także o innych 

ciekawostkach na temat tych 

mikroorganizmów. 

10.09 16.00 

Łukasz Słoński 

/Muzeum Polskiej 

Piosenki 

Krótka historia Krajowego 

Festiwalu Polskiej Piosenki 

w Opolu. 

grupa otwarta 

Prelekcja połączona 

z pokazem filmu 

„Dobry wieczór, Opole! 

Festiwal Legenda” 



reż. Tomasz Knittel. 

13.09 15.30 

dr Magdalena 

Przysiężna-

Pizarska 

/Instytut Historii 

„O czym mówią kości” 

- śladami dawnych morderców… 

uczniowie 

 

studenci 

 

absolwenci 

Opowieść o tym, 

jak wyglądają prace 

nad materiałem osteologicznym 

pozyskanym podczas badań 

wykopaliskowych 

archeologicznych i w jaki sposób 

zidentyfikować przyczynę zgonu 

denata. O poszukiwaniu sprawcy. 

Ćwiczenia praktyczne. 

 

14.09 15.30 

dr Magdalena 

Przysiężna-

Pizarska 

/Instytut Historii 

Najstarsze naturalne trucizny, 

czyli jak uniknąć zatrucia 

i jak je wykryć. 

grupa otwarta 

Opis naturalnych roślin 

zawierających toksyny, które 

powodują utratę przytomności, 

zdrowiai życia. 

Wykład z prezentacją 

multimedialną. 

 

15.09 12.00 

mgr Ewa 

Przestrzelska 

/Studium 

Języków Obcych 

UO 

‘I DO care…’ (nature and body). 

uczniowie 

 

studenci 

 

absolwenci 

Zajęcia dot. języka angielskiego. 

Zajęcia interaktywne 

- w zdrowym ciele zdrowy duch. 

15.09 14.00 

mgr Maria 

Leśniowska 

/Szkoła 

Doktorska 

/Archiwum 

Państwowe 

w Opolu 

„Z archiwum X”, 

czy z archiwum 

w Opolu? 

grupa otwarta 

Zajęcia dotyczące tego, 

jakie materiały można znaleźć 

w archiwum, jak przeszukiwać 

zasób archiwalny, 

by znaleźć interesujące materiały 

(baza ZOSiA 

i www.szukajwarchiwach.gov.pl), 

jak korzystać z czytelni 

archiwalnej. 

 



15.09 16.00 

Mateusz Torzecki 

/Muzeum Polskiej 

Piosenki 

„Sto lat polskiej piosenki 

1918-2018”. 
grupa otwarta 

Historia polskiej piosenki 

opowiedziana przez pryzmat 

kulturoznawczy 

i muzykoznawczy. 

16.09 10.30 

prof. UO dr hab. 

Robert Sochacki 

/Instytut Historii 

Logika dla prawników 

- czy prawo da się zrozumieć? 

uczniowie 

 

kandydaci na studia 

 

studenci I roku 

Na zajęciach pokażemy jak ocenić, 

czy np. wyrok sędziego 

na podstawie zeznań świadków 

jest „sprawiedliwy” oraz 

o innych zastosowaniach logiki. 

16.09 12.00 

mgr Joanna 

Bischof 

mgr Jacek 

Jędrzejowski 

/Studium 

Języków Obcych 

UO 

‘Let’s exam!’ Egzamin 

poziomujący/próbny/pokazowy 

z języka angielskiego 

(części: pisemna & ustna). 

uczniowie klasy 

maturalnej 

 

studenci 

Zajęcia dot. języka angielskiego. 

Warsztaty praktyczne 

sprawdzające biegłość w  języku 

angielskim z przeprowadzeniem 

i omówieniem indywidualnych 

części egzaminu. 

16.09 16.00 

mgr Kinga 

Jerczyńska-

Sałata 

/Instytut Nauk 

Prawnych 

Prawnik w akcji 

- od aplikacji po salę rozpraw. 

kandydaci na studia 

 

studenci 

(szczególnie kierunków 

prawo/administracja) 

O tajnikach zawodu prawnika, 

o zawiłej drodze do uzyskania 

uprawnień do wykonywania 

zawodu radcy prawnego. 

17.09 10.00 

mgr inż. Paweł 

Świsłowski 

/Szkoła 

Doktorska 

/Instytut Biologii 

Jakie zanieczyszczenia wdychamy 

- mchy prawdę Ci powiedzą. 
grupa otwarta 

Zajęcia dot. będą oceny 

zanieczyszczenia powietrza m.in. 

pierwiastkami pochodzącymi 

z dymu tytoniowego, świec 

zapachowych, sztucznych ogni 

oraz zastosowania mchów 

w monitoringu jakości aerozolu 

atmosferycznego. 

17.09 13.00 

mgr Jerzy 

Pogrzeba 

/Szkoła 

Doktorska 

Sorbenty, biosorbcja 

i biotransformacja, 

czyli perspektywy 

na oczyszczanie środowiska. 

grupa otwarta 

Omówienie procesu biosorbcji 

ze szczególnym uwzględnianiem 

możliwości zastosowania żywych 

mikroorganizmów. 



/Instytut Chemii 

17.09 14.45 

dr Aleksandra 

Wilk, 

dr Magdalena 

Gołowkin-Hudała 

/Instytut Nauk 

Prawnych 

Kiedy film inspiruje do zmian 

w prawie oraz dyskusji nad 

obowiązującymi regulacjami 

 – czyli o adopcji inaczej… 

studenci 

 

absolwenci 

Uczestnicy warsztatów poproszeni 

zostaną wcześniej 

o obejrzenie trzech podanych 

filmów na temat adopcji. Zajęcia 

będą miły formę dyskusji na temat 

filmowych inspiracji do zmian 

w prawie rodzinnym. 

 

 

 

 

ZAPISY OD 16 SIERPNIA 2021 r. liczba miejsc ograniczona! 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na szkoladoktorska.uni.opole.pl 


