
 
Fascynujący Świat Roślin (Fascination of Plants Day) 

po raz pierwszy na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego 
 
 

PROGRAM 
 
 

Kategoria 1: Pokazy i zajęcia w terenie 
 

Nazwa Wiek Opis 
Roślinni drapieżcy bo Pokaz hodowli roślin owadożernych przygotowany przez Koło Naukowe Przyrodników PLANETA 
Herbatka z mutantem - ogrody pod 
szkłem i kanapka z GMO 

15+ Wycieczka po wydziałowych szklarniach i pokojach hodowlanych. Zapoznanie z zasadami pracy z materiałem 
roślinnym i kulturami in vitro. Pogadanka na temat GMO i elektroforeza agarozowa produktów PCR. (Katedra 
Genetyki) 

Co słychać na hałdzie?  12+ Czy tereny poprzemysłowe mogą nas czymś zaskoczyć? Uczestnicy zobaczą i usłyszą o różnorodności organizmów i 
procesach, jakie zaobserwowano na hałdach pocynkowych (warpie i nie tylko), jak i na zwałach węgla kamiennego. 
(Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody oraz Zakład Botaniki Systematycznej) 

Zieleń miasta Katowice 12+ Prezentacja działań Zakładu Zieleni miejskiej w Katowicach. Dobór roślin do warunków miejskich. 
Katowice- Miasto Ogrodów 12+ Prezentacja idei Miasta Ogrodów 
Zielnik – podstawa badań 
biogeograficznych 

12+ „Suche ogrody”: - jak zbierać i konserwować rośliny; - czy rośliny można przechować przez 100 lat? Sztuka suszenia 
roślin dla nauki - wycieczka po zielniku naukowym Uniwersytetu Śląskiego (w Chorzowie) 

Liczyć liczydło – dlaczego chronimy 
liczydło górskie w Katowicach 

bo Wycieczka po obszarach chronionych w Katowicach (rezerwat Ochojec) (Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody) 

W królestwie rosiczek, czyli bagna, 
jakich nie znacie 

12+ Prezentacja ukrytych walorów torfowiska na przykładzie Użytku Ekologicznego Antoniów (Katedra Geobotaniki i 
Ochrony Przyrody) 

Wizyta w Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym 

bo Uczestnicy będą mogli zwiedzić Pracownie Kolekcji Roślin Ozdobnych, Kolekcji Naukowych i Zachowawczych oraz 
Kolekcji Siedliskowych Śląskiego Ogrodu Botanicznego, 

Tajemnice Lasu Cygańskiego 
(Beskid Śląski) 

12+ W trakcie zajęć w terenie planowane jest przejście z Bielska-Białej-Olszówki Dolnej do schroniska turystycznego 
„Stefanka” na Koziej Górze (http://www.kozia.pl/). Zaprezentowane zostaną zbiorowiska leśne (grąd, kwaśna buczyna 
górska, żyzna buczyna karpacka, jaworzyna górska z miesięcznicą trwałą), chronione gatunki roślin oraz okazałe 
drzewa chronione jako pomniki przyrody. 
Uczestnicy wycieczki pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu autobusem MZK nr 1 z dworca PKP do 
Cygańskiego Lasu w Olszówce Dolnej. (Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody) 

 
 



Kategoria 2: Laboratoria 
 

Nazwa Wiek Opis 
Świat roślin malowany elektronami - 
„piękno i wiedza". 

12+ Prezentacja – co wiemy o mikroskopii elektronowej skaningowej. Część praktyczna – pokaz pracy mikroskopu 
skaningowego, wykonanie prostego preparatu oraz obserwacje różnych struktur roślinnych od bakterii po pyłki roślin. 
(Pracownia Mikroskopii Skaningowej) 

 „Barwy natury” 12+ Zastosowanie czerwonej kapusty do wyznaczania pH w warunkach domowych. (Katedra Biochemii) 
Czy roślina może być inżynierem? 12+ Wyjaśnienie i omówienie pojęcia bioniki (nauka badająca budowę i zasady działania organizmów żywych oraz ich 

adaptowanie w technice). 
Część praktyczna obejmowała porównanie właściwości wybranych organów roślinnych z materiałami technicznymi 
opracowanymi w oparciu o ich budowę i funkcję. (Katedra Fizjologii Roślin) 

Rozdział elektroforetyczny naturalnych 
barwników roślinnych stosowanych w 
produktach spożywczych 

15+ Elektroforeza w żelu agarozowym różnobarwnych barwników spożywczych pochodzenia roślinnego (m.in. naturalny 
karoten, betanina, kurkumina, chlorofil i antocjany). (Studenckie KN Generation) 

Kapusta kiszona zdrowia Ci doda… bo Badanie obecności drobnoustrojów w warzywach fermentowanych, zapoznanie się z techniką barwienia 
drobnoustrojów metodami: prostą i złożoną, poznanie techniki mikroskopowania (Katedra Mikrobiologii) 

 

Rośliny w kropli wody 12+ Przedstawimy glony (wybrane grupy systematyczne) żyjące w różnych środowiskach: stawy, jeziora, zbiorniki 
sztuczne, rzeki. Występujące w różnych siedliskach: plankton, peryfiton, bentos. (Katedra Hydrobiologii) 

Bitwa na antyoksydanty. Miejsce – 
jelito 

12+ Film – przygotowanie materiału do oznaczeń. Homogenizacja tkanek roślinnych. Pomiar potencjału 
antyoksydacyjnego zawartości jelita fitofaga Spodoptera exigua. (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii) 

O kwiatkach i pszczółkach – czyli jak 
„to” robią rośliny 

12+ Bukiet kwiatów może być subtelnym sposobem uwiedzenia partnerki, jednak same rośliny uciekają się do zupełnie 
innych sposobów uwodzenia – oszustwa, porwania, manipulacje to dla nich chleb powszedni. Na zajęciach odkryjemy 
prawdziwy charakter roślinnych zalotów. Zajrzymy też kwiatkom „pod spódniczki” przy użyciu mikroskopu, 
odkrywając różnorodny świat pyłku. (Katedra Ekologii) 

Zanieczyszczenia „nie śpią”  12+ Przedstawiona zostanie metoda wykrywania ołowiu w roślinach i glebie; wyjaśnimy, na czym polegają różne metody 
stosowane w bioindykacji zanieczyszczeń. (Katedra Ekologii) 

 

Kategoria 3: Warsztaty 
 

Nazwa Wiek Opis 
Poznaj Stachu po zapachu 10+ Uczestnicy zajęć, będą mieli możliwość poznania przy pomocy zmysłu dotyku, zapachu, a w niektórych przypadkach 

smaku – użytecznych roślin – w tym egzotycznych owoców. Dowiedzą się o walorach użytkowych wybranych roślin, 
miejscach naturalnego występowania oraz poznają charakterystykę botaniczną danego taksonu. W trakcie zajęć 
uczestnicy wykonają ciekawe zadania, m.in. logiczne układanki. (Zakład Botaniki Systematycznej) 



Co to za roślina? Jeśli nie wiesz, przyjdź z 
rośliną, albo z gałązką. Komputerowy 
klucz do oznaczania 

12+ Konsultacje z ekspertami – botanikami, 
Praca z oprogramowaniem pomocnym przy oznaczaniu roślin naczyniowych – wirtualna identyfikacja roślin. (Zakład 
Botaniki Systematycznej) 

Botanika praktyczna – rośliny jako 
źródło naturalnych barwników. 

12+ Indywidualna kompozycja barwna - praca uczestników z naturalnymi barwnikami - który kolor jest Twoim ulubionym?  
Omówienie przykładów roślin występujących w Polsce, z których możemy otrzymać różne barwniki. Praca z 
barwnikami roślinnymi – wykonanie własnej barwnej kompozycji na bawełnianej tkaninie. (Zakład Botaniki 
Systematycznej) 

Botanika praktyczna – rośliny zbożowe – 
ich właściwości i możliwości 
wykorzystania przez człowieka 

12+ Rośliny zbożowe jako jedne z najważniejszych roślin pokarmowych.  
Zapoznanie się z podstawowymi gatunkami roślin zbożowych uprawianych w Polsce (m.in. różnymi gatunkami pszenic, 
prosem, gryką) i na świecie. Rozpoznawanie  ziarniaków podstawowych zbóż. Omówienie różnych zastosowań roślin 
zbożowych połączona z prezentacją otrzymywanych z nich produktów. (Zakład Botaniki Systematycznej) 

Strategie najeźdźcy -„Rośliny 
inwazyjne”:  
 

12+ Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z wybranymi gatunkami roślin uznanych za inwazyjne oraz 
mechanizmami i strategiami ich rozprzestrzeniania się na nowo zasiedlanym terenie. (Zakład Botaniki Systematycznej) 

Potrawy z roślin jakich nie znacie -
degustacja w naszym barze 

12+ Degustacje różnych części roślin (pędy, liście, korzenie, kwiaty, owoce. Nasiona) dziko występujących i uprawianych. 
(bufet w budynku przy ul. Jagiellońskiej) 

Przystosowania do mięsożerności i 
przegląd roślinnych drapieżców 

12+ Zapoznanie ze sposobami chwytania i trawienia ofiar roślin mięsożernych z różnych stref klimatycznych. Obserwacja 
narządów chwytnych przy użyciu  technik mikroskopowych. Krótki przegląd systematyczny roślin drapieżnych. (Koło 
Naukowe Przyrodników PLANETA) 

Cebula jakiej nie znacie 12+ Uczestnicy warsztatów sami będą wykonywali preparaty a następnie oglądali je w mikroskopie kontrastowo-fazowym, 
fluorescencyjnym, polaryzacyjnym i konfokalnym.  Będzie można zobaczyć „kolorowy” świat komórki roślinnej i 
dowiedzieć się dlaczego „syrop babuni z cebuli” jest taki skuteczny w zimowych przeziębieniach (Zakład Biologii 
Komórki) 

Rośliny w zmiennych warunkach pór 
roku 

12+ Prezentacja: Wiele dróg,  jeden cel – przetrwać zimę, czyli rośliny kontra niskie temperatury. 
Warsztaty: Anatomiczne przystosowania roślin do niskich temperatur. Obserwacje mikroskopowe. (Katedra Anatomii i 
Cytologii Roślin) 

Wiosenne 3D pracownia mikroskopii 
konfokalnej 

12+ Prezentacja na temat mikroskopii konfokalnej. Zajęcia praktyczne z mikroskopii konfokalnej i stereoskopowej: m.in 
obserwacja budowy anatomicznej igły sosny, obserwacja roślin transformowanych genetycznie białkiem zielonej 
fluorescencji. Wpływ niskich temperatur na aktywność podziałową roślin. (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin) 

 

Trzymam w ręku kilka wieków - historia 
roślin kamieniem pisana 

12+ Prezentacja szczątków kopalnych roślin pochodzących z epoki karbonu ery paleozoicznej zebranych na terenie Górnego 
Śląska. Prezentowane będą również starsze rośliny (sylur dewon). (gpścinnie Katedra Paleontologii i Stratygrafii, 
Wydział Nauk o Ziemi) 

Pospolici wrogowie naszych roślin 
ogrodowych 

12+ Obserwacja owadów, które są przyczyną chorób roślin ogrodowych; prezentacja sposób naturalnego ich zwalczania 
(Katedra Zoologii) 

 
 



Kategoria 4: Wystawy 
 

Nazwa Wiek Opis 
Rośliny inspiracją malarzy bo Wystawa malarstwa na szkle. Rośliny, jako twórcza inspiracja powstałych obrazów (gościnnie p. Aldona Adamska)  
Przyroda oczami naszych studentów bo Wystawa osiągnięć naukowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
 

Rośliny dla zdrowia i urody bo Prezentacja najpopularniejszych roślin wykorzystywanych w zabiegach kosmetycznych i medycynie naturalnej 
(gościnnie Natur vit) 

Tajemnice przypraw – roślin bo Prezentacja przypraw, które wykorzystują właściwości roślin (gościnnie Stollimpex) 
 

Zielone jest piękne bo Wystawa hodowców i producentów roślin ozdobnych, którzy zaprezentują swoje okazy i opowiedzą jak o nie dbać 
(gościnnie Archiflor) 

Roślina, jako obiekt badań naukowych bo Wystawa prezentująca fotografie będące dokumentacją badań naukowych (Centrum Studiów nad Człowiekiem i 
Środowiskaiem) 

 

Kategoria 5: Quizy, konkursy 
 

Nazwa Wiek Opis 
Konkurs „Extreme Plastic Games 
PlastUŚ” 

bo Zabawy zręcznościowe z wykorzystaniem elementów plastikowych używanych, na co dzień przez naukowców w 
laboratorium. 

 

Konkurs „Namaluj roślinami obraz” 12+ Za pomocą „wysuszonych roślin” będzie można namalować dowolny obraz. Komisja konkursowa wyłoni najciekawszy. 

„Wyścig wiedzy -Zdobądź  kwiat 
paproci” – konkurs na wzór 1z 10 

12+ Konkurs wiedzy botanicznej na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Przewidziana jest nagroda główną i nagrody 
pocieszenia. Konkurs będzie się odbywać w trzech kategoriach wiekowych - szkoła podstawowa o godz. 15.00, 
gimnazjum o godz. 16.15 oraz szkoła ponadgimnazjalna o godz. 17.30 

 

Kategoria 6: Wykłady 
 

Nazwa Wiek Opis 
Ekologia pogranicza - porosty bo Porosty, to niezwykle ciekawe organizmy. Posiadają szereg cech, które czynią je szczególnymi nie tylko w stosunku do 

swoich indywidualnych, wolno żyjących komponentów, ale także na tle reszty organizmów. Są nimi: zaangażowanie 
całych osobników w symbiozę, plecha – anatomia i morfologia, kwasy porostowe, sposoby rozmnażania, pionierski 
charakter. (Katedra Ekologii) 

Krótka historia o tym, jak bakterie 
kapustę kiszoną produkowały 

bo Wykład zapozna słuchaczy z procesami fermentacji prowadzonymi przez bakterie. Przedstawiona zostanie krótka 
charakterystyka tych bakterii oraz ich korzystny wpływ na zdrowie człowieka. (Katedra Mikrobiologii) 



Niezwykła kariera zwykłego słonecznika bo Historia sukcesu północnoamerykańskich gatunków słoneczników w rozprzestrzenianiu się poza naturalne zasięgi,   ich 
wpływ na gospodarkę europejską oraz znaczenie dla człowieka. 
Wykład połączony z prezentacją okazów; (Zakład Botaniki Systematycznej) 

„Na początku było drzewo” - 
drzewa w życiu człowieka  -użyteczność  
 i symbolika 

bo Wykład prezentuje najciekawsze przykłady gatunków drzew z różnych stref klimatycznych i ich wykorzystania – od 
pokarmowych po lecznicze i budowlane. Ponadto zaprezentowana zostanie symbolika drzew, jako roślin od zarania 
dziejów bardzo ważnych dla człowieka. (Zakład Botaniki Systematycznej) 

Mięsożercy wśród roślin bo Słuchacze zapoznają się warunkami siedliskowymi, w jakich występują rośliny wykorzystujące alternatywne źródła 
azotu oraz zapoznają się z przystosowaniami morfologicznymi z mechanizmami fizjologicznymi, które ewolucyjnie 
wykształciły się u tych roślin (Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody) 

Góry na niżu bo Przedstawione zostaną rozważania fitogeograficzne nad zjawiskiem migracji roślin górskich na niż Polski: czasu, 
kierunków, tempa, zasięgu i preferencji siedliskowych (gościnnie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska) 

Rośliny magiczne bo Rośliny od dawna odgrywały ogromną rolę w życiu człowieka, również w sferze duchowej. Wielu gatunkom 
przypisywano magiczne właściwości, a sporo z tych wierzeń przetrwało do dziś. I takim roślinom poświęcony będzie 
wykład. (Zakład Botaniki Systematycznej) 

 

Śląski Ogród Botaniczny bo Historia powstania i perspektywy rozwoju Śląskiego ogrodu botanicznego (gościnnie Śląski Ogród Botaniczny) 
Rośliny – niewyczerpany i niedoceniany 
skarb ludzkości 

bo Rośliny są gwarantem naszej egzystencji, dostarczając nam tlen. Zdziwieni może budzić fakt w jak ograniczony, a często 
nierozsądny sposób korzystamy z nich w rolnictwie, medycynie czy przemyśle. Uczestnicy poznają wiele gatunków 
roślin, stanowiące niewykorzystane wciąż bogactwo i gwarantujące przyszłość w powyższych dziedzinach naszego 
życia. (Katedra Ekologii) 

Dzięcieliny, maliny i nie tylko, czyli co 
znaczą rośliny w książkach 

bo W czasie wykładu zostanie przedstawiony rys historyczny występowania roślin w literaturze. Przyjrzymy się także kilku 
hasłom z Kopalińskiego, a następnie skupimy na "Waldenie" Thoreau oraz "Godzinie kalinowej" Kazimiery Alberti. 
Spróbujemy również wspólnie z słuchaczami zinterpretować różne teksty literackie 

O powabności kwiatów, czyli jak być 
atrakcyjnym 

bo Mechanizmy, które sprawiają, że kwiat jest atrakcyjny dla zapylających je zwierząt, są niesłychanie zróżnicowane i 
obejmują nie tylko cechy morfologiczne, takie jak rozmiar, symetria, czy kolor elementów przywabiających, ale także 
przystosowania anatomiczne i fizjologiczne. Dalece posunięta specjalizacja związana z przystosowaniem do zapylania 
doprowadziła w czasie długotrwałej ewolucji niektórych roślin do wytworzenia kwiatów o niezwykłych formach, czego 
przykładem mogą być liczne gatunki storczyków. Wykład ma na celu przybliżenie słuchaczom w przystępny sposób tych 
intrygujących zagadnień. (Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin) 

 


