
STASZICOWSKA KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW 
 

Jeżeli jesteś ósmoklasist(k)ą, ciekawość świata i nauka to Twoje pasje  
i chciał(a)byś uczestniczyć w „życiu Staszica,” zapraszamy Cię serdecznie do 
udziału w cyklu 10 spotkań w ramach Staszicowskiej Kuźni Młodych Talentów! 

Celem działań Staszicowskiej Kuźni Młodych Talentów jest organizowanie dialogu 
pomiędzy uczniami ostatniej klasy szkół podstawowych a środowiskiem licealnym, 
prezentowanie zróżnicowanej oferty edukacyjnej, rozwijanie i wzbogacanie 
dotychczasowych zainteresowań, wiedzy i umiejętności uczestników. 

 

Harmonogram 2021/2022: 

Lp Data Przedmiot Temat Prowadzący Sala 
1. 21.10.2021 

(17:00-18:00) 
Matematyka Matematyka starożytnych 

Sumerów. 
prof. Mirosław 

Boksa 
48 

2. 04.11.2021 
(17:00-18:00) 

Filozofia Samurajowie, wikingowie, 
gejsze. Krótka rozmowa  

o ciekawych ludziach  
w ciekawych czasach.  

prof. Paweł 
Ciećwierz 

122 

3. 18.11.2021 
(17:00-18:00) 

Język 
angielski 

Czasowniki frazalne dla 
potrzeb egzaminu  

8-klasisty 

prof. Grzegorz 
Budak 

77 

4. 02.12.2021 
(17:00-18:00) 

Język polski Rodzaje błędów językowych. prof. Jacek Bajer 45 

5. 16.12.2021 
(17:00-18:00) 

Chemia Chemiczne bombki i inne 
doświadczenia 

 – zajęcia laboratoryjne. 

prof. Małgorzata 
Morkis 

88 

6. 13.01.2022 
(17:00-18:00) 

Fizyka Zjawiska optyczne w naszym 
życiu. 

prof. Katarzyna 
Nessing 

83 

7. 27.01.2022 
(17:00-18:00) 

Biologia Zaglądamy do wnętrza 
człowieka. 

prof. Ewa Mróz 84 

8. 10.02.2022 
(17:00-18:00) 

Geografia Geomorfologia dla 
początkujących.   

prof. Katarzyna 
Gruszka 

73 

9. 03.03.2022 
(17:00-18:00) 

Historia Traktat wersalski.  
The Treaty of Versailles. 

prof. Katarzyna 
Luksa 

122 

10. 17.03.2022 
(17:00-18:00) 

Matematyka Równania diofantyczne. prof. Grzegorz 
Walotek 

46 

 

 



Jak się zgłosić? 

 Twoje imię i nazwisko, kilka słów o sobie (zainteresowania, pasje – maksymalnie 
w pięciu zdaniach) oraz kontaktowy adres mailowy; nazwę, numer i adres szkoły, 
do której uczęszczasz - należy przesłać na adres mailowy 
staszicowskakuznia@gmail.com  do 18 października 2021 roku.  

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia są bezpłatne. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematu zajęć oraz osoby 
prowadzącej – z przyczyn losowych. 

Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane o tym fakcie drogą 
mailową oraz muszą dostarczyć w dniu pierwszych zajęć wydrukowany, 
wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego formularz zgłoszenia. 
Formularz zgłoszenia zostanie przesłany wszystkim zakwalifikowanym na podany 
w zgłoszeniu adres mailowy w dniu 19 października 2021 r.  
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