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Wykłady w LO św. Marii Magdaleny 

Więc chodź pomaluj mój świat. – 

 fluorescencyjna rewolucja w biologii komórki. 

dr P. Wojtaszek 
02.2010 

 

 

Procesy  myślenia i pamięć. 

dr T. Hanć  

04.2010  
 

 

 



WARSZTATY 04.2010 

- doświadczenia i pokazy na specjalistycznym 
sprzęcie,  

- prezentacja narządów zmysłów człowieka na 
modelach, 

- obserwacjami mikroskopowymi różnych 
typów tkanek zwierzęcych. 

 
• prof. G.Rosiński , dr G. Liczbińska, dr L. Mrowczynska dr A. 

Knopik-Skrocka. 

 

Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt  UAM 

 



 
WARSZTATY :Co kryją w sobie żywe komórki?- czyli DNA jako 
nośnik informacji genetycznej. 
 Sekcja WiBM  - Studenci biologii, bioinformatyki i biotechnologii      11.2010 

 
 



Izolacja DNA metodą kuchenną 
Budowa DNA 

Kapsułkowanie drożdży   

•   

 







 

 WYKŁAD  w LO św. Marii Magdaleny    
Rendez - vous z Morfeuszem.   Czy coś nam jeszcze zostało z 
magii snu?         
dr Eliza Rybska UAM .12 2010 

 



Streszczenie, seminarium   prezentacje 
Genetyka  nuka przyszłości – JAKIEJ? 

 



 

Wykłady ->  Tydzień Mózgu  np.  
 Psychologia z perspektywy genetyki zachowania.   
W. Oniumuszenko   PAN w Poznaniu 03.2011 

 



Festiwal Nauki i Sztuki 2011 
WYKŁADY 

 • „ Mater sempre certa Est” - 
analiza ojcostwa 

       A. Kołodziejczak; G.Nowicki 

• Badanie DNA oraz jego 
zastosowanie w 
antropologii  

      N. Jurdziak 

• W poszukiwaniu 
nieśmiertelnych… 

       A. Kubicka 

• Czy grozi nam nowa 
epidemia? 

       P. Zaremba 

 



 

Wystawa 
Świat roślinny tropików.     
 
 
 



  

WARSZTATY:  
Owady Świata. Owady Polski 
( owady społeczne, wykorzystanie owadów w 
kryminalistyce, mimetyzm i mimikra, obserwacje 
żywych obiektów) 
Sz. Konwerski,  K. Kamińska  
 





 

WARSZTATY: Indukcja, proliferacja oraz  potencjał morfogenny 
tkanki kalusowej w kulturach  in vitro.  Otoczkowanie  in vitro 
materiału roślinnego. 14 i 18.04.2011 

dr B.Stefaniak, Zakład Botaniki Ogólnej WB UAM 
  
 
 













WYKŁAD w LO św. Marii Magdaleny 
  Ewolucja chromosomów. 
  dr E. Chudzińska 05.2011r 

 

 



WARSZTATY  
Organizmy modelowe  w badaniach 
genetycznych.  
dr E. Chudzińska    Instytut Biologii Molekularnej UAM  06.2011 

 



XV POZNAŃSKI FESTIWAL  
NAUKI I SZTUKI 2012 

WYKŁAD  

Dobrze jest żyć na cudzy rachunek, czyli pasożyty i ich 
żywiciele. 

WYKŁAD  

Czy powinniśmy bać się kleszczy? Zasadna obawa, czy 
przesadna obawa. 

WYSTAWA 

Dzieje życia na Ziemi - oś czasu. 

Parki Narodowe w Polsce 

 



Powtórka przed maturą 2011/2012 WYKŁADY 

• Architektura życia. 

• Całą prawda o błonie komórkowej czyli jak przejść na 
drugą stronę. 

• ATP nasz powszedni.  

• Choroby mitochondrialne – efekt matczyny. 

• Jedno zgniłe jabłko psuje wszystkie pozostałe. 

• Od równika do biegunów, czyli roślinność stref 
klimatycznych. 

• O daltonizmie Daltona i innych genetycznych 
przypadłościach. 

• Entomologia – w jaki sposób owady opanowały 
Ziemię. 

 


